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RESUMO 

 

Ao longo de sua história, o Rio de Janeiro passou por dois momentos de profundas 
reestruturações urbanas. Alguns pontos se mostraram comuns entre esses dois 
recortes temporais: a busca pela modernidade da cidade, a captação de visitantes e 
recursos para a cidade e sediar grandes eventos na cidade, como justificativa para 
tais intervenções urbanas. Além desses pontos apresentados, uma lógica parece 
também estar por trás das ações levadas a cabo na cidade: o interesse dos agentes 
econômicos em valorizar determinadas áreas do solo urbano.  Analisando o turismo 
como um fenômeno complexo e multifacetado, esse trabalho se propôs a estudar as 
intervenções urbanísticas realizadas na cidade do Rio de Janeiro no início do século 
XX e as novas reestruturações urbanas para os grandes eventos esportivos ocorridos 
na última década, sob a visão dos agentes de mercado e seu impacto para a expansão 
do território turístico da cidade, principalmente após a década de 1990.  Para tanto,  
se baseou em uma pesquisa bibliográfica sobre os conceitos do fenômeno turístico, 
os agentes promotores da atividade e a história da cidade no contexto dos grandes 
eventos realizados. A parte empírica do trabalho se baseou na análise de dados 
estatísticos referentes as taxas de ocupação dos hotéis na região da Barra da Tijuca, 
junto com as previsões de novas unidades habitacionais instaladas na região, como 
forma de mapear o crescimento do território turístico do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave: Turismo. Espaço Urbano. Espaço Turístico. Megaeventos. Rio de 

Janeiro. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Throughout his history, Rio de Janeiro has undergone two moments of deep urban 
restructuring. Some points were common between these two temporal cuts: the search 
for modernity of the city, the capture of visitors and resources for the city and host 
major events, as a justification for such urban interventions. In addition to these points, 
a logic also seems to be behind the actions carried out in the city: the interest of 
economic agents in valuing certain areas of urban land. Analysing tourism as a 
complex and multifaceted phenomenon, this study aimed to understand the urban 
interventions carried out in the city of Rio de Janeiro, at the beginning of the 20th 
century and the new urban restructurings for the major sporting events that occurred 
in the last decade, under the vision of Market agents and their impact on the expansion 
of the city's tourist territory, especially after the 1990s. This work was based on a 
bibliographical research on the concepts of tourism phenomenon, the promoting 
agents from the activity and the history of the city in the context of Major events held. 
The empirical part of the study was based on the analysis of statistical data on hotel 
occupancy rates in the Barra da Tijuca region, among with the predictions of new hotel 
units installed in the region, as a way of mapping the growth of the tourist territory of 
Rio de Janeiro. 

 
Key words: Tourism. Urban Space. Tourist Space.. Mega events. Rio de Janeiro 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O Turismo é um fenômeno complexo, resultado das ações de diferentes 

grupos e agentes sociais – agentes esses representados pelos turistas, pelo mercado, 

pelos promotores e pela população do lugar visitado - que agem, cada qual, de acordo 

com suas próprias lógicas. A complexidade desse fenômeno vai para além das 

relações entre seus agentes, mas também diz respeito da sua relação com o espaço. 

Em sua essência, o turismo tende a consumir e modificar o espaço em que se ocorre, 

podendo, muitas vezes, também modificá-lo. A apropriação do espaço pelo turismo é 

denominada ‘turistificação’ (KNAFOU, 1996) e fenômeno turístico é uma soma das 

ações desses grupos sociais (CAPRA,1997, MORIN ,1999, apud FRATUCCI; 

MORAES e ALLIS, 2015). 

Além de social, o fenômeno turístico também é uma prática econômica, e o 

peso que a atividade também exerce no fator econômico leva a uma análise 

equivocada de que tudo que gira ao seu redor tem que ser consumido e revertido em 

capital e lucro, muitas vezes não se levando em conta outros aspectos que tal 

atividade multipolarizada possui, como sua face cultural e social. (KNAFOU, 1996) 

Ao abordar o turismo como uma atividade puramente econômica corre-se o 

risco de tomar ações subestimadas, o que pode gerar o oposto do que o turismo, como 

agente modificador, pode fazer pela população local. 

Para sediar as Olimpíadas de 2016, o Rio de Janeiro passou por profundas 

reformas e reestruturações urbanas. Receber um evento desse porte significou um 

desafio para a gestão pública da cidade, que precisou se adequar as exigências do 

Comitê Olímpico Internacional (COI) e lidar com a pressão de receber milhares de 

turistas na Cidade, oferecendo uma estrutura de mobilidade urbana, acesso, 

hospedagem e segurança compatível as expectativas globais, durante um período em 

que os olhos do mundo estariam voltados para a cidade. 

Em escala menor, o Rio de Janeiro passou por situação parecida, ao sediar 

os Jogos Pan-americanos de 2007. O sucesso do evento abriu espaço para a futura 

candidatura da Cidade para os Jogos de 2016.  

A reestruturação urbana do Rio de Janeiro para os megaeventos esportivos 

dos últimos anos pode parecer um fenômeno atual, porém uma análise da história da 

cidade pós-Império mostra que a produção do espaço urbano carioca não é um 

fenômeno tão recente assim.  
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Nos anos de 1990, a cidade se vê novamente em uma conjuntura de 

degradação urbana e social. Para reverter essa situação é adotado pelo poder público 

um novo conceito de gestão urbana, chamado de ‘Empreendedorismo Urbano’. Esse 

modelo se caracteriza principalmente pela elaboração dos chamados ‘planos 

estratégicos da cidade’, com o objetivo de retornar os investimentos para a cidade, 

realizar novas intervenções urbanas e posicionar a cidade no ‘mercado mundial de 

cidades’ (MOLINA, 2013, p. 10). E são os megaeventos esportivos o pretexto principal 

para a adoção dessas medidas. 

Os megaeventos esportivos se caracterizam como grandes espetáculos 

modernos, capazes de promover profundas alterações na configuração urbana da 

cidade. São eles hoje importantes ferramentas do poder público, aliado com a inciativa 

privada, para a realização de grandes intervenções urbanas.  

No Rio de Janeiro, a relação entre a produção do seu espaço urbano e os 

megaeventos reflete em um processo de fragmentação e reforçando a centralidade 

de algumas regiões valorizadas da cidade. 

O estudo se propôs a analisar, por meio de pesquisas bibliográficas e dados 

estatísticos oficiais, a relação entre o turismo e o seu território, sob o ponto de vista 

da lógica de mercado. De acordo com a pesquisa realizada, a reestruturação da 

cidade do Rio de Janeiro, no contexto dos megaeventos, criou espaços seletivos e 

excludentes.  

Também foi analisado o movimento de expansão do território turístico do Rio 

de Janeiro para a região da Barra da Tijuca, através da instalação da maioria dos 

equipamentos utilizados durante os Jogos Pan-Americanos de 2007 e Jogos 

Olímpicos de 2016, bem como a previsão da expansão hoteleira da cidade para a 

região e os investimentos de infraestrutura de mobilidade urbana. 
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2  O FENÔMENO TURÍSTICO E SUA RELAÇÃO COM O TERRITÓRIO 

 

O turismo é um fenômeno contemporâneo altamente complexo, devido as 

suas relações sociais e espaciais. Em sua essência, esse fenômeno tende a consumir 

o espaço em que se ocorre, podendo, muitas vezes, também modificá-lo. Essa 

dialética pode então levar a uma análise errada do fenômeno como atividade, seja 

social ou econômica.  

O fenômeno turístico também é o resultado das ações de diferentes grupos e 

agentes sociais envolvidos direta ou indiretamente, nele ou por ele. O ponto de 

convergência espacial em que essas relações se concretizam, através de uma lógica 

diacrônica e aleatória, é o que podemos definir como território do turismo. 

Knafou (1999) define o processo de apropriação do espaço – ou trechos de 

um espaço – por esses agentes sociais produtores do turismo como turistificação. 

Segundo o autor, é através da convergência de três lógicas – o turista, como origem 

do turismo; o mercado, responsável pela criação dos lugares turísticos e os 

planejadores e promotores territoriais – que se ‘’cria’’ o turismo e, consequentemente, 

os lugares turísticos (KNAFOU, 1996). Segundo Fratucci, Moraes e Allis, o complexo 

fenômeno turístico é uma soma das ações desses grupos sociais, o que levamos a 

entender como um ‘’sistema complexo, aberto, dinâmico e em constante movimento. 

(CAPRA,1997, MORIN ,1999, apud FRATUCCI; MORAES e ALLIS, 2015)  

Além de social, o fenômeno turístico também é uma prática econômica, se 

estabelecendo ainda mais como uma atividade contraditória, que beneficia e destrói; 

produz e consome, por uma lógica própria de mercado. 

Esse peso que a atividade também exerce no fator econômico leva a uma 

análise equivocada de que tudo que gira ao seu redor tem que ser consumido e 

revertido em capital e lucro, muitas vezes não se levando em conta outros aspectos 

que tal atividade multipolarizada possui, como sua face cultural e social. (KNAFOU, 

1996) 

Ao abordar o turismo como uma atividade puramente econômica corre-se o 

risco de tomar ações subestimadas, o que pode gerar o oposto do que o turismo, como 

agente modificador, pode fazer pela população local. É uma atividade que, ao envolver 

a alteração do espaço, pode ou não ser benéfica para a população local. Outro 

equívoco comum é não levar em conta os outros agentes sociais envolvidos, como os 

trabalhadores diretos ou indiretos, a população local e, principalmente, os turistas.  
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Knafou (1996) reforça que são os homens, na sua condição de turistas, os 

verdadeiros agentes da prática. São eles que escolhem e consomem os chamados 

lugares turísticos. Por isso é muito comum percebemos um movimento dos agentes 

econômicos em ‘transformar’ espaços em regiões próprias para o consumo; 

instalações hoteleiras, equipamentos turísticos, meios de transporte, restaurantes, 

etc.  

Como atividade multidimensional, percebemos um movimento de tendência a 

destacar o viés econômico que a atividade turística possuiu. Isso se deve, 

principalmente, por conta do modo de produção atual neoliberal, que privilegia os 

interesses e os efeitos do e para o capital financeiro (FRATUCCI, 2014). Essa 

avaliação acaba resultando em ações voltadas única e exclusivamente pelo agente 

econômico (representado, principalmente, pelo empresariado) e pelo poder público, 

muitas vezes interessado em um valor de troca do espaço, o transformando então em 

um bem de mercado.  

Porém, seriam apenas tais ações necessárias para a construção de um 

território turístico? A lógica de mercado leva em consideração apenas a instalação de 

tais equipamentos (muitas vezes ligado a uma exploração de recursos e especulação 

de mercado), ou estaria preocupada em criar um espaço para a prática sustentável 

do turismo? 

 

2.1 ESPAÇO E TERRITÓRIO TURISTICO: REFLEXÕES SOBRE AS CATEGORIAS 

 

De acordo com Cruz (2001, p. 5), o turismo é ‘’a única prática social que 

consome elementarmente espaço’’. O turismo também é fruto de movimentos e 

deslocamentos espaciais (NICOLÀS, 1996; MOESCH, 1998). Como tal, é importante 

entendermos a complexidade do fenômeno turístico, como forma de podermos nos 

aprofundar na questão do seu efeito sobre o espaço/território em que ele se instala. 

Buscar entender a complexidade e a dimensão que a atividade tem sob o espaço pode 

ser fundamental para uma política de ‘’ordenamento e gestão dos espaços 

apropriados para o turismo’’ (FRATUCCI; MOARES; ALLIS, 2015.).  

Seguindo a lógica da complexidade, mais uma vez é salientado que o turismo 

(como fenômeno) é fruto das ações e inter-relações (diretas, ou indiretas) entre os 

diferentes agentes sociais, é importante entendermos que cada um desses agentes 

produtores do turismo possuiu sua própria lógica para a produção da atividade. Esses 
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grupos (turistas, empresários do setor, o estado, trabalhadores e a população local) 

vai buscar, de acordo com essa lógica própria a satisfação e expectativas. 

(FRATUCCI; MOARES; ALLIS, 2015). 

Esse movimento alotrópico de diferentes interesses gera uma disputa que, 

muitas vezes, diverge em muitos aspectos. Temos dentro de um mesmo espaço 

multiterritoriedades convivendo e coexistindo, em que cada uma segue sua (s) própria 

(s) lógica (s) e regra (s), resultando em uma série de conflitos entre elas. O espaço 

turístico acaba sendo o palco em que essas lógicas entram em colisão e atrito. São 

esses conflitos, entre esses agentes produtores do turismo, que tornam o fenômeno 

turístico complexo de se analisar e estudar. 

Diante de mais uma complexidade relacionada ao amplo campo de estudo do 

fenômeno, Fratucci, Moares e Allis (2015), salientam a necessidade de se refletir 

sobre as categorias espaço e território. Segundo os autores, existe um predomínio na 

literatura da terminologia ‘espaço turístico’/’espaço do turismo’, como forma de instituir 

essa porção de espaço dominada (ou apropriada) para a prática do turismo.  

Tal equivoco viria a partir da própria bibliografia produzida na América do Sul, 

nas décadas de 1980 e 1990, principalmente após Boullón (1990) se utilizar do termo 

para definir, o que ele chama de ‘’consequência da presença e distribuição territorial 

dos atrativos turísticos (...). O elemento do patrimônio turístico, mais as instalações 

turísticas são o suficiente para definir o espaço turístico de qualquer país”. 

(BOULLÓN, 1990, p.65). 

Analisando essa definição, observamos que Boullón delimita como ‘espaço 

turístico’ a porção de espaço em que existe a presença dos atrativos turísticos, os 

equipamentos turísticos, e infraestrutura de acesso. Entendemos que espaço é uma 

instancia da sociedade contemporânea, constituída através de um movimento 

dialético entre forma e conteúdo (SANTOS, 1997). O espaço também não deve ser 

visto como um ‘’mero receptáculo’’ (MARTINS, 1999). O espaço é então ‘’produto das 

relações sociais’’ (CARIOLANO, 2006).  

Já o território turístico é formado pelas ações dos agentes sociais do turismo, 

através do processo de turistificação. Knafou (1996) analisa a relação entre o território 

e o turismo através de situações: os territórios sem turismo, o turismo sem território e, 

por fim, os territórios turísticos. Essa última relação é a que envolve o turista como 

precursor da atividade, podendo ser retornado mais ou menos pelos operadores 

turísticos e pelos planejadores (KNAFOU, 1996).  
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Ainda sobre a categoria de território turístico, Fratucci, Moraes e Allis (2015) 

nos lembram que são os territórios que carecem das políticas públicas, do 

planejamento territorial e do ordenamento. “Não é o espaço que deve ser planejado e 

sim o território construído para o turismo’’ (FRATUCCI, MOARES E ALLIS, 2015). 

Essa visão dos autores então se contrapõe com a de Boullón (1990), para quem o 

espaço turístico deve ser planejado com as instalações de equipamentos e 

infraestruturas turísticas. Para os autores o território deve ser planejado, já o espaço 

turístico é fruto das relações dialéticas e dialógicas entre os agentes envolvidos. 

Visto então sob essa ótica, o território turístico é a aposição de diferentes 

lógicas, visões e expectativas; cada um dos agentes sociais envolvidos com a 

produção do fenômeno turístico constrói seu ‘’território particular’’. Ao analisarmos 

essa sobreposição, podemos entender que o território turístico é descontínuo, reticular 

e, por isso, visto como um território-rede (FRATUCCI, 2008, 2014). 

 

2.2 OS ELEMENTOS E AGENTES DO TERRITÓRIO TURÍSTICO 

 

Definida as diferenças entre espaço e território, este estudo vai se focar na 

categoria ’território turístico’’, visto que é essa que está diretamente relacionada às 

políticas de ordenamento, planejamento, instalação e também interesse dos agentes 

de mercado e sua visão sobre o fenômeno.  

Rodrigues (1997, 1996) propôs um sistema de três elementos que juntos 

formam as dimensões de espaço e território do turismo. Esses elementos são 

compostos pela área emissora de turistas, uma (ou mais) linhas de ligações entre 

esses polos e, por fim, o locus da ação turística; a área receptora. Esse terceiro 

elemento é onde ocorre essa prática, consequentemente é o local em que as 

modificações e o consumo turístico ocorrem. 

Como visto antes, a teoria de Boullón (1990) acerca do espaço turístico é 

ainda muito presente nos estudos desse tema, e principalmente no norteamento de 

diversas políticas públicas, inclusive no Programa de Regionalização do Turismo, 

proposto pelo Ministério do Turismo do Brasil (FRATUCCI, 2014). 

Porém, como vimos, esse processo de produção do território turístico é muito 

mais complexo do que simplesmente a instalação de equipamentos e infraestrutura 

necessária para a atividade turística. Knafou (1999) define três fontes de criação da 

atividade turística, sendo uma delas seria os agentes e promotores territoriais. Esses 
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‘agentes’ seriam as iniciativas locais, regionais ou mesmo nacionais (KNAFOU, 1999). 

Todavia, como o próprio autor alerta, existem outras fontes de turistificação (KNAFOU, 

1999). São essas outras fontes os turistas (estando estes no centro da atividade 

turística) e o mercado, responsável pela concepção e colocação dos produtos 

turísticos. Não se deve, então, negligenciar essas três lógicas; tal atitude pode levar 

ao insucesso e a erros estratégicos.  

Na verdade, podemos dizer que hoje seria muito mais comum uma relação 

entre os agentes promotores e o mercado. Mais uma vez trazemos à tona o perigo de 

se analisar a prática do turismo pelo prisma puramente econômico, se buscando 

valorizar as áreas em que ocorre. Essa ação acaba então gerando um fenômeno ainda 

mais complexo e negativo para o turismo: a gentrificação.  

Fratucci (2014) propõe essa reflexão acerca da analise isolada da atividade 

turística do ponto de vista apenas da atividade econômica e política envolvida. 

Segundo o autor, ao optar por seguir apenas a lógica parcial do mercado, os agentes 

públicos que veem o turismo ‘’apenas pelo prisma economicista, impede que seu 

desenvolvimento contribua plenamente para um processo sustentável gerador de 

melhorias na qualidade de vida das sociedades envolvidas.’’ (FRATUCCI, 2014, p. 

92).  

Ao se enaltecer apenas o interesse público-privado e econômico da atividade 

turística, muitas vezes em detrimento dos outros agentes envolvidos, pode-se gerar 

uma falta de comunicação principalmente entre os agentes sociais e os 

econômicos/públicos (FRATUCCI, 2014). A falta de diálogos acaba impactando no 

futuro dos destinos turísticos. Afinal, não devemos nos esquecer que o turismo só 

ocorre quando existe a presença do turista; sem ele, não há como a atividade se 

alimentar.  

O turista é, em sua essência, o agente que desencadeia o processo da 

apropriação do espaço para a atividade turística. Sua lógica leva em conta o 

aproveitamento do seu tempo de lazer e ócio e, para tal, não mede esforços para 

atender suas vontades e anseios. Na maior parte dos casos, esse tempo de lazer é 

seu momento de férias, cada vez mais fragmentado para períodos mais curtos de 

tempo e, consequentemente, mais constantes.  

Durante a sua visita, o turista tende a usufruir dos sistemas, equipamentos e 

atrativos turísticos que a localidade oferece a ele. Esse conjunto de pontos visitados 

pelo turista durante a sua estadia é o que compõe então o seu território-rede 
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(FRATUCCI, 2008).  

Já os agentes de mercado trabalham sob outra lógica: a de apropriação 

desses espaços para a obtenção do capital e lucro. Essa apropriação é, em sua 

maioria, descompromissada com o espaço, território e os outros agentes envolvidos. 

Mesmo agindo de acordo com seus interesses maniqueístas, a lógica que o guia tem 

forte impacto em todo o mercado turísticos, sendo esse atingido diretamente pelas 

ações dos agentes do mercado (FRATUCCI, MOARES, ALLIS, 2015).  

Um terceiro agente de promoção é o Estado, cuja a lógica é a menos ativa do 

que a dois outros supracitados. Sua atuação é através das instâncias governamentais, 

sendo elas no âmbito federal, estadual e municipal. Sua lógica atua principalmente 

através do ordenamento e gestão pública dos territórios sob sua jurisdição 

(FRATUCCI, MOARES, ALLIS, 2015).  

O norteamento das forças públicas, representadas aqui como esses agentes 

de Estado, deveria ser com o objetivo de atender ao interesse da população local, 

buscando – através do fomento à atividade turística – o desenvolvimento local, 

preservação do meio ambiente e da cultura. O que se percebe, porém, é uma lógica 

oposta, através de uma associação entre o agente de mercado e o Estado, 

privilegiando as ações visando apenas o interesse do mercado, transformando o 

turismo assim em um negócio.  

Ao limitarmos as decisões nas mãos na iniciativa privada, e à sua lógica de 

mercado e lucro, estamos correndo o risco sobre o desenvolvimento e futuro dos 

destinos turísticos. É gasto então um capital alto na divulgação, instalação de novas 

unidades hoteleiras, meios de transporte, etc., porém falta planejamento para o 

destino se tornar sustentável, ou seja, capaz de resistir a sazonalidade (FRATUCCI, 

2014).  

Por fim, os outros agentes são definidos como Agentes Sociais, e engloba a 

população local e os trabalhadores – diretos e indiretos- do setor. Esses já possuem 

uma lógica sazonal, a partir das lógicas próprias de vida, renda e busca pelo trabalho 

(FRATUCCI, MOARES, ALLIS, 2015).  

Entendemos então, que o território turístico é a congruências ações de todos 

esses agentes; cada qual com sua lógica. O território turístico deve ser uma união 

entre esses agentes, contemplando então a interação e relações de cada um.  

Tem que haver também, para um bom funcionamento desse sistema 

complexo, a gestão e planejamento. A gestão vai cuidar justamente da parte da 
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instalação e administração de todos os recursos utilizados para a criação e/ou 

manutenção do espaço. A gestão não deve ser pensada como algo a longo prazo, 

pois é preciso se reinventar de acordo com as novas lógicas (sejam elas sociais ou 

de mercado). O planejamento é a lógica futura, a busca do equilíbrio entre o 

desenvolvimento da atividade e seus benefícios (FRATUCCI, 2014). 

 

2.3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NOS TERRITÓRIOS TURISTIFICADOS 

 

Ao analisarmos, então, o território turístico como a soma das lógicas criadas 

por cada um dos agentes citados (turistas, mercado, estado, moradores e 

trabalhadores) percebemos o quanto é complexo o fenômeno do turismo e todas as 

suas relações sócio-espaciais. Porém é entendendo a lógica envolvida, e entendendo 

essas inter-relações é que se torna possível a constituição de políticas assertivas e 

abrangentes, para o real desenvolvimento e sustentabilidade do setor.  

Privilegiar um agente em detrimento do (s) outro (s) coloca em risco atrapalhar 

ações que visam, acima de tudo, estruturar a atividade; é o caso que vêm acontecendo 

mais comumente nessa atividade no Brasil. 

O mercado trabalha com um único objetivo, que é o lucro e o capital financeiro. 

Não é o objetivo desse trabalho criticar a lógica capitalista desse agente, porém quase 

sempre essa visão é guiada por ações que visam um horizonte muito curto 

(FRATUCCI, 2014, pag. 93), já que a lógica do capital é a de maximizar os lucros 

antes que o produto se torne saturado e/ou substituído por algo mais moderno ou 

atraente. 

Essa lógica, de que o turismo segue as regras de um sistema de produção 

tradicional, foi responsável por uma visão extremamente negativa nos anos 80; o 

turismo seria um agente degradador, que uma vez que atingisse o seu ápice de 

consumo, resultando no chamado turismo de massa, causaria a degradação do seu 

espaço.  

Tal visão equivocada já foi a muito desconstruída. Nicolàs (1996) nos relembra 

que o espaço turístico se cria e recria sem que a sua própria destruição seja 

mandatória, mesmo que ela possa ocorrer. Knafou (1996) também exemplifica que os 

turistas possuem diferentes visões sobre o mesmo espaço; enquanto para um a visão 

do espaço atual é desagradável (seja pelo excesso de outros turistas, poluição, preços 

altos, etc.), para o outro pode ser conveniente.  
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Porém, mesmo o turismo seguindo sua própria regra de produção e consumo, 

é necessário se buscar uma prática de planejamento dessa atividade, e do espaço em 

que ela consome. A intenção de um bom planejamento do destino turístico tem como 

objetivo uma melhoria na qualidade de vida dos moradores locais, a qualificação da 

mão de obra, a preocupação com o meio ambiente ao entorno da localidade. 

A manutenção desse ‘’planejamento por projetos’’, porém, é cara do ponto de 

vista da lógica da gestão contemporânea. Com isso não há espaço para um discursão 

mais ampla e complexa em que se envolvam todos os agentes ligados a produção 

dos territórios do turismo. (FRATUCCI, 2014, p. 93;94) 

A gestão então busca a manutenção e boa administração dos recursos hoje, 

enquanto o planejamento se propõe a ‘’prever soluções de um fenômeno ou tentar 

simular os desdobramentos de um processo’’ (SOUZA, 2003, p. 46). A gestão é 

responsável pelas ações futuras, ou buscar uma melhor forma de se aproveitar um 

processo, através de ações que possam vir a precaver algum problema e/ou 

aproveitar seus benefícios (SOUZA, 2003).  

Fratucci (2014) propõe então que as políticas públicas venham por meio de 

uma ação dialógica entra cada um dos agentes sociais ligados a produção do 

fenômeno. Não se deve limitar apenas as lógicas de mercado, mediadas pelo Estado. 

O turismo é um fenômeno que envolve muito mais do que apenas o seu viés 

economicista, afinal também é um fenômeno social e precisa ser visto (e pensando) 

como tal.  

No âmbito das políticas públicas, podemos dizer que elas são necessárias 

para o desenvolvimento e sucesso do setor do turismo. Por meio delas que são 

definidas as regras e diretrizes a serem cumpridas a longo e médio prazo (SILVA; 

COSTA; CARVALHO, 2013).  

Políticas públicas, conforme definidas por Dias (2003) são um ‘’conjunto de 

ações executadas pelo Estado, enquanto sujeito, dirigidas a atender às necessidades 

de toda a sociedade’’. Formadas por ‘’linhas de ação que buscam satisfazer ao 

interesse público e têm que estar direcionadas ao bem comum’’ (DIAS, 2003, p. 121).  

As políticas públicas então se apresentam como verdadeiros instrumentos 

capazes de gerar o desenvolvimento social e econômico para todos os agentes 

envolvidos no fenômeno. Suas ações visam melhoria do bem-estar social e, portanto, 

a sua elaboração deve levar em consideração a participação de toda a sociedade. 

O expressivo crescimento do turismo, como atividade mercadológica, 
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acendeu um alerta em diversos setores. No âmbito do poder público, começou a se 

ter uma maior preocupação com essa atividade, que passou a fomentar políticas de 

regulamentação e incentivos a essa atividade.  

Para se ter um fortalecimento da atividade, devemos entender por políticas 

públicas do turismo o conjunto e fatores que condicionam e também as diretrizes 

básicas que expressam os caminhos para se atingir os objetivos globais para o turismo 

do país (BENI, 2003, p. 101). Conforme afirma Cruz (2000), a política pública é um 

vetor de direcionamento do processo de planejamento (CRUZ, 2000, p. 33).  

Vieira (2011) afirma que cabe ao Estado da prioridade ao planejamento e por 

todo os outros fatores necessários para o desenvolvimento do turismo, em 

cooperação com a iniciativa privada. Essa união de esforços traria o desenvolvimento 

positivo da atividade turística. Cabe então ao Estado montar a infraestrutura básica e 

a iniciativa privada oferecer os serviços e equipamentos turísticos.  

No Brasil, as políticas públicas de turismo ainda são um assunto deveras 

complexo, principalmente por conta da demora em sua aplicação, levando em conta 

sua dimensão continental e o turismo ainda ser um setor que não se encontra 

completamente estruturado em todos os municípios prazo (SILVA; COSTA; 

CARVALHO, 2013). 

 

2.3.1 Anos 1990 e o início das Políticas Públicas do turismo 

 

As estratégias que norteiam a gestão pública da atividade no Brasil vêm de 

um longo e demorado caminho, até chegar na atual realidade. Vieira (2011, p. 23) 

afirma que, ao logo dos anos, foram diversas as tratativas de se organizar o setor de 

turismo no Brasil. Em 1938 é que surgem os primeiros sinais de intervenção do Estado 

na atividade, com o Decreto-Lei Nº 406, autorizando a atividade de venda de 

passagens aéreas, marítimas e rodoviárias (DIAS, 2003, p. 128). Em 1939, o Decreto-

Lei Nº 1.915 institui ao Divisão de Turismo.  

Nos anos 40, o Decreto-Lei Nº 2.440 é instituído para se tratar das agências 

de viagens. Em 1946 a Divisão de Turismo é extinta, tendo em 1958, através do 

Decreto-Lei Nº 44.863, se criado a Comissão Brasileira de Turismo (COMBATUR). 

Segundo Dia (2003), a COMBATUR representa o primeiro esforço para uma 

articulação de uma política nacional do turismo. Em 1962, porém, a CAMBATUR é 

extinta. Em 66, a Política Nacional de Turismo é reformulada e no mesmo ano é criado 
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o Conselho Nacional de Turismo e Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR. 

A EMBRATUR vem com o objetivo de normatizar as empresas de prestação 

de serviço turístico, facilitando, através de incentivos fiscais, a construção de 

equipamentos e serviços; também viria para executar as diretrizes norteadoras da 

atividade turística. (VIEIRA, 2011). Ainda durante os anos 1960, através do Decreto-

lei Nº 60.244, institui-se o Sistema Nacional de Turismo, constituído pela EMBRATUR 

e pelo Ministério das Relações Exteriores. (SILVA; COSTA; CARVALHO, 2013) 

Nos anos seguintes, começa a se promover os recursos econômicos para o 

setor do turismo. Essa promoção vem através da criação do Fundo Geral do Turismo 

– FUNGETUR – criado em 1971, através do Decreto-Lei Nº 1.191. O FUNGETUR se 

torna responsável por investimentos da iniciativa privada e pela infraestrutura 

necessária para o setor.  

Nos anos 1990, a EMBRATUR então assume sua nova denominação; 

Instituto Brasileiro de Turismo. Passa então a ser responsável por formular, coordenar 

e executar a Política de Turismo do Brasil. (SILVA; COSTA; CARVALHO, 2013). Os 

anos 1990 também representam o marco mais recente das políticas públicas no Brasil. 

Durante o Governo Collor, a EMBRATUR, agora como uma autarquia, lança o Plano 

Nacional de Turismo – PLANTUR, a ser executado entre os anos de 1992 a 1994, 

considerado então o primeiro passo rumo a implementação de uma Política Nacional 

de Turismo. (VIEIRA, 2001 apud BECKER, 1999, p. 187) 

Também parte do Governo Federal, durante os anos de 1990, a preocupação 

em modificar a centralização das políticas públicas e do turismo. Em 1996 então é 

lançado o Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT.  Como afirma 

Dias (2003), o programa ‘’visava a implementar um novo modelo de gestão da 

atividade turística (...) buscando maior eficiência na administração da atividade 

turística, de forma participativa. (DIAS, 2013, p. 144) 

Nos anos 2000, durante o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, o 

PNT é reestruturado, junto com a criação do Ministério do Turismo (MTUR). O MTUR 

passa então a ser composto pela Secretaria de Políticas de Turismo, pela Secretaria 

de Programas de Desenvolvimento e pelo próprio EMBRATUR. (SILVA; COSTA; 

CARVALHO, 2013) 

Após a sua reeleição, em 2007, o Plano Nacional de Turismo proposto pelo 

início do governo Lula é substituído pelo novo PNT (2007 – 2010); a base, porém, se 

mantem a mesma, através de um programa de gestão participativa e descentralizada. 
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O PNT 2007 – 2010 também é apresentado com os macroprogramas, visando um 

melhor ordenamento do programa.  

Esses macro programas buscam contribuir para o atingimento relacionados a 

formulação e implementação da PNT. Os macro programas são estruturados em três 

grupos de atividades: formulação e implementação da Política Nacional de Turismo; 

estabelecimento das referências básicas sobre a territorialidade turística do país e; às 

ações e atividades finalísticas de suporte. Cada grupo vem com o objetivo de 

possibilitar a construção e o desenvolvimento sustentável da atividade turística 

(BRASIL, MTur, 2007a). 

 

2.3.2 Plano Nacional do Turismo (2013 – 2016) 

 

Lançado em 2013, o Plano Nacional do Turismo (PNT) 2013/2016 determina, 

como seus objetivos: incentivar o turismo doméstico no Brasil; aumentar a geração de 

divisas e o fluxo de turistas estrangeiros; incrementar a qualidade, e aumentar a 

competividade do turismo brasileiro e preparar o turismo nacional para os 

megaeventos que ocorreram nos anos de 2014 e 2016.  

A Visão do PNT é que o País se posicione como uma das três maiores 

economias turísticas do mundo até o ano de 2022, através do aumento de entradas 

de divisas advindas da vinda de estrangeiros e de sua permanência no país. 

Algumas das metas definidas para 2016, porém, não foram atingidas, como é 

o caso da Meta de aumentar para 7,9 milhões a chegada de turistas estrangeiros ao 

Brasil. O real foi de 6,6 milhões de estrangeiros chegando no país, em 2016. A tabela 

01 apresenta uma síntese das chegadas de estrangeiros no País em 2016, segundo 

os meses. 

Gradativamente, o objetivo do PNT 2013/2016 é consolidar o turismo 

nacional, com a implementação do Plano Nacional do Turismo – PNT. Através do 

PNT, então, são definidas as direções estratégicas para o desenvolvimento do setor 

nos próximos anos. Dentro dessas direções, o assunto que mais se destaca é 

justamente os megaeventos da Copa do Mundo de Futebol, e os Jogos Olímpicos 

realizados e um intervalo de dois anos entre um e outro. 
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Tabela 1 - Chegadas de Turistas ao Brasil, segundo os meses – 2016 

Mês Chegada de Turistas 
Brasil Total 6.578.074 

Janeiro 1.086.555 

Fevereiro 810.566 

Março 627.388 

Abril 399.583 

Maio 347.066 

Junho 358.771 

Julho 477.666 

Agosto 542.947 

Setembro 422.271 

Outubro 441.837 

Novembro 453.887 

Dezembro 609.537 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo. 

 
Os dois megaeventos são caracterizados como os maiores e mais 

importantes eventos esportivos mundiais. A massiva presença de expectadores e 

visitantes trouxe ao país grandes perspectivas econômicas, principalmente no que 

tange a geração de empregos e renda. Porém não foram só as perspectivas positivas 

para o setor; o desenvolvimento do turismo no Brasil, tais como a infraestrutura, 

segurança pública e os outros aspectos essenciais para a realização se tornaram um 

desafio para a realização dos eventos. 

Durante o período de preparação para os megaeventos, diversas ações foram 

implementadas para contornar esses desafios, e atender as exigências dos Comitês 

responsáveis. Com isso, uma face negativa foi apresentada; um impacto no dia-a-dia 

das comunidades locais, principalmente no Rio de Janeiro (sede não só da final do 

Copa do Mundo, mas também das Olimpíadas de 2016).   

Diversas ações foram realizadas (muitas das quais, não foram efetivamente 

completadas, como é o caso de alguns corredores de ônibus BRT), impactando na 

mobilidade urbana. A falta de comprometimento dos setores governamentais com a 

entrega a tempo de algumas obras também impactou na visão negativa advinda dos 

eventos.  

Porém algumas ações foram feitas visando equipar e melhorar a infraestrutura 

básica do país, como o melhoramento de ruas, estradas, segurança e principalmente, 

a capacitação de novos profissionais para atuar no setor; o Ministério da Educação 

instituiu o PRONATEC, visando à preparação da mão de obra que atuou no setor de 

atendimento aos turistas e visitantes. 
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2.4 MEGA-EVENTOS E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES NOS TERRITÓRIOS 

TURISTIFICADOS 

 

Caraterizados como um forte catalizador urbano de mudanças e 

reconfigurações, os megaeventos se tornaram um importante instrumento político e 

econômico, que exploram as necessidades relacionadas as exigências dos comitês 

organizadores para a reorganização da cidades e abrir um caminho para privatizações 

- assistidas pelo próprio Estado – e transformar o espaço urbano e mercadoria, 

atendendo às necessidades do capital, gerando uma intensa segregação sócio 

espacial e acentuando a desigualdade (PECK; TICKELL, 2002; HAYES; HORNE, 

2011; VANWYNSBERQHE, 2012 apud SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013).    

Os anos de 1990 representaram uma expressiva mudança no que tange as 

políticas urbanísticas, resultando em impactos no modo em que os territórios são 

gerenciados, e criando uma nova forma de relacionamento entre o setor público e o 

privado (SÁNCHEZ; BROUDEHOUX; RODRIGUES, 2013). Inserido nesse atual 

contexto de uma economia neoliberal, os megaeventos aparecem como oportunidade 

das cidades-sedes buscarem sua inserção no mercado global (HARVEY, 1989), 

aproveitando a realização desses eventos para sua promoção, captação de recursos 

estrangeiros, novos moradores e profissionais qualificados, colocando então a cidade 

em evidência e inseridas na tão almejada “competição interurbana pelo capital” 

(VAINER, 2009 apud SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013, p. 134).  

Os megaeventos esportivos – Copa do Mundo de Futebol e Jogos Olímpicos 

-, segundo Seixas (2010), promovem impactos urbanos ainda mais significativos, 

resultado de inquietantes transformações sociais, ambientais e econômicas 

necessárias para as suas realizações. Villano e Terra (2008) caracterizam essa 

categoria de megaeventos como ações de curta duração, com uma massiva presença 

do seu público e mercado alvo e um significativo envolvimento financeiro, proveniente 

principalmente do setor público, além de efeitos políticos, instalação de equipamentos 

necessários para a realização dos megaeventos e o impacto direto nos sistemas 

econômicos e sociais das cidades-sede. 

Para a concretização desses megaeventos nas cidades, é exigido que os 

candidatos apresentem uma infraestrutura mínima, para se adequar aos padrões 

exigidos pelos comitês organizadores. A candidatura e a possibilidade de receber um 

grande evento mundial mexe com o imaginário popular, facilitando a construção 
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desses equipamentos de infraestrutura exigido – uma vez que não se espera que a 

cidade execute tais mudanças após a escolha da cidade-sede – dando a perspectiva 

para a população que tais equipamentos necessários para a realização dos eventos 

também seriam prontamente incorporados ao seu cotidiano, após a sua realização 

(RUBIO, 2005).  

Alguns críticos, porém, apontam a exploração do imaginário popular de 

legados positivos no pós-evento, além do medo, violência e crise econômica, como 

forma de garantir um consenso sobre essas intervenções urbanas (ARANTES, 2009; 

VAINER, 2009). Gusmão de Oliveira (2009) aponta que essas atitudes geram um 

autoritarismo oportunista; uma vez instalado o senso de urgência, não existe tempo 

para um diálogo político maior, e o resultado são ações com poucas - ou quase 

inexistentes – participações sociais. Percebemos mais uma vez uma coalização 

composta pelos agentes de Estado e do Capital, que ignoram os demais agentes 

envolvidos em todo esse processo de mudanças e alteração dos territórios, em prol 

apenas dos seus interesses e do capital.  

Essa falsa urgência gerada pelo setor privado remete a noção de Agamben 

(2005) do chamado ‘estado de exceção’; sua teoria descreve situações em que leis 

são suspensas em casos de crises e emergências causadas por necessidades 

inesperadas. Stavrides (2010) apresenta um conceito parecido, o chamado ‘Estado 

de Emergência Olímpico’ – Olympic state of emergency – no qual os megaeventos 

criam uma condição única de realizar uma série de mudanças urbanas de forma 

acelerada e facilitada, resultado das fortes pressões vindas dos comitês 

organizadores – como o COI (Comitê Olímpico Internacional) e FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association), que elevam a necessidade dos gestores da 

cidade em realizar o que for necessário para atender as exigências e obter o sucesso 

almejado.  

Vainer (2010) fala de um terceiro conceito, complementar ao de Stavrides 

(2010) e Agamben (2005), em que a cidade-sede torna-se uma ‘cidade de exceção’ 

(VAINER, 2010). O autor explica que as exceções são literalmente as regras, uma vez 

que são tais exceções se tornam as ferramentas necessárias para a implementação 

dos projetos exigidos pelos comitês. Assumir ser o anfitrião desses eventos mundiais 

é aceitar a adoção de diversas flexibilizações e exceções políticas-institucionais. Essa 

flexibilidade é considerada condição sine qua non para as intervenções urbanas que 

beneficiaram o evento (SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013). O Estado de exceção 
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também permite que agentes não governamentais eleitos pela população local, 

possam assumir um papel central dentro das decisões locais (ANDRANOVICH et al., 

2001; BURBANK et al.,2001; ALEGI, 2008; LENSKYJ, 2000, 2008; GUSMÃO DE 

OLIVEIRA, 2011 apud SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013).  

Do ponto de vista da atividade turística, os megaeventos apresentam um 

grande potencial na criação e incremento no número de viagens internacionais e 

domésticas para o local em que o evento está sediado - ou locais, como no caso da 

Copa do Mundo, em que ocorrem em diversas cidade, podendo gerar um fluxo 

doméstico forte. Carvalho (2010) ressalta os megaeventos como importantes 

catalizadores para o incremento da atividade turística, uma vez que já inclui o 

desenvolvimento e instalações de equipamentos utilizados por esse setor, tais como: 

hotéis, restaurantes, centros comerciais, centros de convenções, etc. Tais instalações 

tem como objetivo inserir a (s) cidade (s) sede dentro do contexto de rede econômica 

global (PACE; HARDT, 2014).  

Diversos estudos são realizados, visando entender e diagnosticar tais legados 

das cidades-sede desses megaeventos, e seu real incremento para o turismo e 

atração de investimentos; no entanto, o diagnóstico é que o aumento da atividade 

turística acaba por acontecer no ano seguinte ao megaevento, uma vez que as 

pessoas tendem a não visitar o país-sede durante o período do evento, por conta do 

alto movimento (BROUDEHOUX, 2010).  

De acordo com Oliveira e Gaffney (2010), a posição da cidade ou país-sede 

no circuito internacional do turismo também tem forte influência no desenvolvimento 

da atividade turística durante, e pós-eventos. Segundo os autores, Barcelona, cidade-

sede dos Jogos Olímpicos de 1992, já estava em uma posição privilegiada, visto que 

a Espanha é um dos maiores destinos turísticos do mundo, com cerca de 50 milhões 

de estrangeiros visitando a cidade por ano (OLIVEIRA; GAFFENEY, 2010). Já o Brasil 

atingiu a marca de 6,6 milhões em 2016 (MTur, 2017). Carvalho (2010) apronta o 

sucesso dos Jogos de Barcelona pelo fato do turismo ter surgido como principal 

atividade econômica da cidade, principalmente pela imagem positiva que foi 

transmitida durante os jogos.  

Solberg e Preuss (2007) destacam também a importância de uma promoção 

positiva da imagem do país/cidade-sede, como destino turístico. A mídia, responsável 

por cobrir o evento, não irá apenas transmitir os jogos; seu papel será de passar 

diversas outras informações sobre as cidades, como dados, paisagens, informações 
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gerais, etc. Para gerar então uma “paisagem competitiva em termos internacionais’’ 

(PACE e HARDT, 2014, p. 33), a imagem do destino precisa ser positiva, caso o 

contrário, pode-se gerar prejuízos a ambição da cidade-sede em ser projeta no 

cenário internacional (PACE e HARDT, 2014).  

Os grandes eventos esportivos internacionais, como os Jogos Olímpicos e a 

Copa do Mundo de Futebol, são extremamente atrativos para o setor turístico. Quando 

positivos, são responsáveis por impactos e legados de larga escala. É necessário, 

porém, adotar estratégias e alocar investimentos voltados ao desenvolvimento da 

atividade turística a longo prazo, para que a mesma persista nas cidades-sede (PACE 

e HARDT, 2014).  

Kanni (2011) apresenta dois enfoques para o desenvolvimento do turismo. 

Primeiro se refere à implantação e operação de organizações para atuar na atividade; 

essas organizações podem ser nos núcleos emissores ou majoritariamente nos 

núcleos receptores. O segundo aborda o turismo como um conjunto de diversos 

fatores; para um desenvolvimento sustentável, é necessário não apenas aproveitar, 

de forma adequada, os prestadores de serviços do setor, mas também toda a 

infraestrutura que serve não só ao turista, mas a toda comunidade local.  

A realização de megaeventos – em especial, os esportivos – levam ao 

significativo aumento e necessidade de uso massificado de toda a infraestrutura 

urbana, uma vez que a cidade-sede recebe, em um curo período de tempo, uma 

quantidade acima do que está acostumada, gerando um forte impacto socioambiental 

(KANNI, 2011).  

O sucesso desses grandes eventos é então resultado de uma organização 

sem desperdícios de recursos públicos, transparência de gestão e que consiga 

efetivar os legados que justifiquem os altos investimentos realizados (E&Y, 2010).  

A imagem positiva da cidade também é um importante legado a ser deixado 

pelos megaeventos. Sendo favorável para a repercussão internacional do país e da 

cidade-sede, atraindo investimentos, aumento do fluxo de turistas, competitividade e 

alavancando o setor. Além disso, uma percepção positiva dos moradores e visitantes 

gera um sentimento de resultados frutíferos para a sociedade, e não apenas 

transtornos e dívidas. 
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2.4.1  As estratégias para Olimpíadas Rio 2016 

 

Em outubro de 2009, o Comitê Olímpico Internacional anunciou o Rio de 

Janeiro como a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A decisão veio dois anos 

após o Brasil ter sido selecionado como país-sede da Copa do Mundo da FIFA 2014, 

sendo o Rio a cidade que receberia a final da copa, no famoso estádio do Maracanã. 

O Rio de Janeiro receberia, em um intervalo de 2 anos, dois dos mais importantes 

eventos esportivos mundiais. Com os olhos voltados para a cidade, as autoridades 

locais iniciaram uma série de megaprojetos, visando preparar o Rio para receber 

esses dois eventos (SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013).  

A oportunidade de receber esses dois megaeventos culminou com o momento 

em que a cidade buscava uma maior expressividade no cenário internacional e se 

firmar dentro do hall das tão-conhecidas ‘Cidades Globais’, e com isso chamar a 

atenção do mundo todo, captando investimentos estrangeiros e se firmar uma um 

destino turístico de excelência. Esse movimento de oportunidades para a cidade ficou 

conhecido como ‘A vez do Rio’ ou ‘O Momento do Rio’.  

Segundo Villano e Terra (2008), a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos (além 

de outros megaeventos esportivos de nível mundial) representam uma oportunidade 

de atrair significativos investimentos por parte de patrocinadores e governos, por conta 

do espaço na mídia que esses eventos ganham. 

Os Jogos Olímpicos são realizados com um intervalo de quatro anos, sendo 

alternado a cada dois anos pelos Jogos de Inverno e de Verão. Constitui um evento 

com a prática de mais 20 modalidades esportivas (OLYMPIC, 2013). Ao logo dos seus 

mais de cem anos de história, os Jogos Olímpicos Modernos representam uma 

oportunidade de realizar grandes transformações urbanas, conhecido como 

‘urbanismo olímpico’ (PACE e HARDT, 2014; RAEDER, 2011).  

Nos últimos 60 anos, os Jogos Olímpicos de Verão percorreram a Oceania, 

América do Norte, Ásia e Europa, quebrando o caráter predominante europeu do 

evento. 2016 foi a primeira vez em que os Jogos foram realizados na América Latina 

(RUBIO, 2005). A expectativa de ser a primeira cidade-sede latino-americana a 

receber os Jogos Olímpicos, impulsionado pela conjuntura econômica, social e 

política, favoreceram a adoção de projetos oportunistas pelos agentes econômicos 

locais (SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013).  
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Diversos fatores auxiliaram o ‘Momento do Rio’, começando com a adoção do 

modelo neoliberal, no início dos anos de 1990, e a adoção de planos estratégicos para 

a cidade (SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013). O Rio recebe, em 1992, a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - também conhecida 

como Eco-92 – e, ao logo da década seguinte, sedia diversos outros eventos 

mundiais, tais como: os Jogos Pan Americanos (2007), o Fórum Urbano Mundial 

(2010), os Jogos Militares (2011), A Jornada Mundial da Juventude (2013), a Copa do 

Mundo de Futebol da FIFA (2014) e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (2016). A 

estratégia usada pelos governos e lideranças locais do Rio é de captar investimentos 

estrangeiros para a cidade, através de um modelo de planejamento e 

desenvolvimento urbano relacionados a sediar esses megaeventos (SÁNCHEZ; 

BROUDEHOUX, 2013). 

O modelo estratégico do Rio se baseia, basicamente, no adotado por 

Barcelona. Visto como um planejamento estratégico pioneiro e bem-sucedido, o 

sucesso da revitalização da cidade catalã através do seu rejuvenescimento e 

revitalização urbana, procedente da mobilização entre o governo e a iniciativa privada, 

atraindo investimentos e visitantes, mesmo após a realização dos Jogos Olímpicos na 

cidade (FERREIRA, 2010).  

Pode-se observar a forte influência do caso de Barcelona na nova visão de 

urbanização Carioca devido ao envolvimento direto de diversos consultores Catalães 

na elaboração dos planos estratégicos da cidade, tal como Jordi Borja, responsável 

pela difusão e exportação do modelo de Barcelona (NU, 2012).  

Uma rara união entre os três níveis de governo (municipal, federal e estadual) 

representa também um fator que propicia a reestruturação e desenvolvimento urbano 

da cidade. Esse alinhamento político seria o responsável pelo sucesso da candidatura 

do Rio como cidade-sede para as Olimpíadas 2016, após duas tentativas fracassadas, 

2004 e 2012 (SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013; FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 

2015).  

Sediar os jogos Pan Americanos de 2007 representou a primeira inclusão do 

Rio de Janeiro, no âmbito dos grandes eventos esportivos, em uma escala menor se 

comparado com os futuros eventos que seriam realizados na cidade. Segundo o 

Ministério dos Esportes, foram investidos R$ 3.097.681,00, o orçamento oficial dos 

Jogos Pan Rio 2007. O orçamento original, de fevereiro de 2003, previa gastos de R$ 

980.702,00. Já as olimpíadas Rio 2016, ainda não existem dados oficiais do valor 
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gasto com o evento realizado ano passado, mas extraoficialmente, já se fala de um 

custo próximo dos R$ 40 bilhões.  

Além o valor acima do previsto para a realização do Pan Americano, o dossiê 

de candidatura previa uma a distribuição igualitária das intervenções e melhorias 

urbanas, em quatro diferentes regiões da Cidade. Foram elas: Barra da Tijuca, 

Deodoro, Maracanã e Urca (Pão de Açúcar). A realidade, porém, mais uma vez se 

mostrou diferente do que tinha sido prognosticado, com a maior parte dos 

investimentos concentrados na área do Pão de Açúcar e, principalmente, na região 

da Barra da Tijuca, que já despontava desde o início dos anos 1970 como uma área 

da cidade cobiçada pelo mercado imobiliário, provando o quanto os investimentos 

ficam concentrados em áreas que beneficiam esses agentes de mercado 

(MASCARENHAS et al., 2011; SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013).  

Fora os investimentos realizados para a construção e restauração urbanas 

realizados durante o Pan Americano, tal como a Vila dos Atletas, que se tornou um 

grande ‘elefante-branco’ na cidade, como apontado por SÁNCHEZ; BROUDEHOUX 

(2013), construído sobre o pretexto de estimular o mercado imobiliário da região e 

catalisar a urbanização da área, mas que até hoje permanece com grande parte dos 

seus apartamentos ainda inabitados; nenhum dos equipamentos e espaços esportivos 

construídos para os Jogos Pan Americanos foi aberto para a comunidade local 

(SÁNCHEZ; BIENENSTEIN, 2009).  

Para os megaeventos esportivos subsequentes, como a Copa do Mundo de 

2014 e Olimpíadas 2016, observou-se mais uma vez projetos que visaram beneficiar 

apenas o setor privado, através de parcerias que acentuam o caráter elitista, 

segregacionista e exclusivo de tais intervenções, cuja a concentração de 

investimentos se resumiu a áreas de interesses do capital, não levando em conta os 

outros agentes que compõe o território (SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013). 

Empresas privadas garantiram, através de concessões, grandes projetos 

urbanísticos, tais como a construção dos corredores BRT – Bus Rapid Transit -, a 

expansão da linha do metrô carioca, a reforma do Maracanã – que foi realizada duas 

vezes com um intervalo de apenas dois anos, uma vez que as reformas realizadas 

para a Copa do Mundo não foram suficientes para atender as exigências do COI, 

mostrando um despreparo dos projetos de recuperação do estádio – e a revitalização 

da área portuária do Rio, projeto conhecido como ‘Porto Maravilha’ (OLIVEIRA, 2013; 

SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013).  
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De acordo com SÁNCHEZ; BROUDEHOUX (2013), esses megaprojetos 

serviram também como autopromoção para o governo municipal, se aproveitando das 

promessas de um legado olímpico positivo nas áreas de infraestrutura urbana e 

transporte público. Com investimentos estimados em bilhões de reais para a 

realização dos jogos de 2016, a maior parte desses investimentos vieram dos mais 

diversos níveis governamentais, através de subsídios ou investimentos diretos 

(SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013).  

O ‘Momento do Rio’ também justificou o massivo investimento do governo 

federal na nova ‘vitrine brasileira’ (SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013). Já o governo 

do Estado passou a investir mais na capital estadual, e a prefeitura alterou suas 

prioridades de investimentos, para as áreas relacionadas as necessidades do evento, 

e não necessariamente as da população (OLIVEIRA, 2013).  

Mesmo carecendo de uma melhoria na infraestrutura de transportes públicos 

da cidade, os investimentos para essa área se resumiram em grande parte a expansão 

de 16 km do metrô, ligando a Zona Sul a Barra da Tijuca - aonde ficou concentrada a 

maior parte dos investimentos e espaços utilizados para as Olimpíadas -, e a 

construção do Sistema BRT, que ligou a Barra da Tijuca ao Centro da cidade e 

algumas (poucas) áreas periféricas. De acordo com Gaffney et al (2012), três das 

quatro linhas do sistema BRT, em um raio de 5 km, está a mobilidade urbana para 

essa área limitada da cidade, aumentando sua especulação imobiliária, em detrimento 

de outros espaços que ainda carecem de uma estrutura de mobilidade urbana. 

Para a preparação das Olimpíadas de 2016, o Rio de Janeiro testemunhou o 

surgimento de uma nova forma de neoliberalismo urbano, marcada por um constante 

estado de exceção, que permitiu que agentes não eleitos pela população local 

pudessem ter poder sobre as decisões e reestruturações urbanas. Caracterizado 

principalmente pelo desrespeito com as necessidades dos cidadãos em prol de uma 

agenda capitalista, esse novo modelo de planejamento urbano substituiu o interesse 

coletivo pelo econômico, gerando uma nova forma de gentrificação e especulação 

imobiliária. 
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3 OS MEGA-EVENTOS E A (RE) ESTRUTURAÇÃO URBANA DO RIO DE JANEIRO 

 

Localizada na região sudeste do Brasil, com uma população de 6.320.446 

habitantes (IBGE, 2010) e uma área de 1.200,179 km² (IBGE, 2014), a Cidade do Rio 

de Janeiro é o maior destino turístico internacional no Brasil (INAE, 2012). Um dos 

principais polos econômicos, culturais e financeiros do país, parte da cidade foi 

considerada, em julho de 2012, Patrimônio Cultural da Humanidade, com o nome ‘Rio 

de Janeiro: Paisagem Carioca entre a Montanha e o Mar’ (UNESCO, 2012).  

Historicamente parte do imaginário popular, por conta de suas belezas, 

eventos como o carnaval e o réveillon de Copacabana, mas também por conta de 

seus problemas urbanos e sociais, tais como a violência e ocupação irregular de suas 

áreas urbanas (FRATUCCI, SPOLON, MACHADO, 2015). O Rio de Janeiro ganhou, 

principalmente nos últimos anos, forte atenção mundial por sediar dois dos maiores 

eventos esportivos do mundo: a final da Copa do Mundo FIFA, em 2014, e os Jogos 

Olímpicos de 2016.  

O papel dos megaeventos, como agente da produção do espaço e da 

estruturação da cidade do Rio, não é um fenômeno recente (MOLINA, 2013). No início 

do século XX, através de uma reestruturação urbana aos moldes de Paris, a cidade – 

na época, capital da república – buscou de modernizar e se inserir no grupo das 

cidades modernas, embelezando a urbe carioca e a tornando mais atrativa para os 

visitantes (MACHADO 2008).  

Nesse contexto de modernização e embelezamento da cidade, o Rio recebe 

seu primeiro evento: a Exposição Nacional de 1908, realizado no bairro da Urca. Anos 

mais tarde um outro megaevento se realizaria na parte central da cidade, a Exposição 

Internacional de 1922. Mesmo naquela época, tais eventos deram grande visibilidade 

para a cidade carioca, atraindo pessoas, investimento (capitais) e impactando nas 

transformações espaciais da cidade (MOLINA, 2013).  

Mesmo ocorrendo em momentos históricos distintos, percebe-se uma forte 

relação entre a necessidade da cidade do Rio de Janeiro em se modernizar, com os 

megaeventos que acorreram na cidade. Os eventos – sejam as exposições nacionais 

e internacionais, ou os grandes eventos esportivos – se configuraram importantes 

ferramentas do poder público para realizar as mudanças urbanas. Essas intervenções 

geram novos usos para o espaço urbano, acentuando sua fragmentação e reforçando 

suas centralidades (SPOSITO, 1991; MOLINA, 2013).  
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Historicamente esses eventos tendem a se concentrar em áreas especificas 

da cidade, em espaços já valorizados, como é o caso da zona Sul da cidade, 

historicamente uma já área elitizada ou que sejam potencialmente valorizáveis, como 

o caso da Barra da Tijuca. Esse processo de valorização do espaço atenua um outro 

aspecto presente na composição social da Cidade: uma forte segregação sócio-

espacial. Como aconteceu com os cortiços no Centro do Rio, no Século XX, diversas 

áreas foram desapropriadas durante a reestruturação urbana, para os megaeventos 

do século XXI.  

A lógica dos agentes públicos, em parceria com os agentes de capital, age 

pela lógica de valorização do espaço e o eu consumo (RODRIGUES, 2013). No século 

XX eram inspiradas na reforma urbana de Paris, já no nosso século aplica-se o 

‘modelo de Barcelona’, produzindo ‘Cidades Olímpicas’, através de planos 

estratégicos para a cidade (MACHADO, 2015; MOLINA, 2013). 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO DE TURISTIFICAÇÃO CARIOCA E OS 

PRIMEIROS GRANDES EVENTOS NA CIDADE 

 

Foi a partir do século XX que o Rio de Janeiro vivenciou efetivas mudanças 

na sua infraestrutura urbana, através de diversos planos urbanísticos, a cidade passou 

a se ‘embelezar’, inspirado nos moldes europeus, em especial na reforma urbanista 

de Paris, promovida pelo Barão Haussmann (MOLINA, 2013; MACHADO, 2008). O 

movimento tinha como principal motivo modernizar uma cidade que ainda apresentava 

fortes traços do seu passado colonial.  

Como capital da nova república, o Rio de Janeiro precisava se apresentar 

para o mundo como uma cidade atrativa, moderna e capaz de receber seus visitantes 

e fazer parte do rol das principais cidades do mundo (FRATUCCI; SPOLON; 

MACHADO, 2015). As intervenções urbanas na capital eram vistas como necessárias, 

para comprovar o progresso do Brasil. Rodrigues Alves, presidente da república na 

época, deixou claro no seu discurso de posse esse desejo de transformar o Rio de 

Janeiro em uma cidade bela e um novo cartão-postal do Brasil (MACHADO, 2005). 

O marco inicial desse processo de modernização urbana foi a Reforma Pereira 

Passos, em 1902, conduzida pelo engenheiro Francisco Pereira Passos, convidado 

pelo presidente Rodrigues Alves, para assumir a prefeitura da cidade (REIS, 1977). 

As intervenções na cidade ficaram conhecidas como ‘Bota-Abaixo’ e ‘Regeneração’.  
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O ‘Bota-Abaixo’ se caracterizou pela desapropriação de prédios, e demolição 

de cortiços na área central da cidade. Os cortiços eram antigos casarões construídos 

no período colonial do Brasil, pelos ricos comerciantes da época. Com a chegada da 

família real portuguesa ao país, essas casas passaram a ser apropriadas pelos 

membros da corte, e futuramente abandonadas. As casas passaram então, a abrigar 

diversas famílias em um mesmo espaço e conhecidas como “cortiços”, tornando-se 

um local degradado e sinônimo de pobreza e doenças. A mera existência dos cortiços 

remetia ao passado colonial da cidade, o que não interessava a nova elite da época.  

Já a chamada ‘Regeneração’ significou a construção de jardins, ruas e 

avenidas largas na área Central e na orla, novos e imponentes prédios e a 

reestruturação viária da cidade (MOLINA, 2013; FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 

2015). As obras mais significativas desse período foram o desmanche do Morro do 

Estado, a construção da Avenida Beira Mar e Avenida Central, inauguradas em 1905, 

e a instalação de edifícios grandiosos, tais como o Theatro Municipal, a Biblioteca 

Nacional e o Palácio Monroe.  

 

Figura 1 - Palácio Monroe 

 

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro (2017a) 
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    Figura 2 - Theatro Municipal 

 

Fonte: Theatro Municipal (2017a)  

(Foto: MALTA, Augusto, Século XX) 

 

As semelhanças entre as intervenções realizadas na cidade do Rio de Janeiro 

e as realizadas em Paris, pelo prefeito da época, Eugéne Haussmann, fizeram da 

cidade uma ‘Paris dos trópicos’, por conta dos seus jardins, prédios à moda parisiense 

e as largas avenidas. A Cidade passa então a adquirir a almejada modernidade ligada 

aos artificiais padrões europeus da época tornando a cidade interessante para o 

turismo (FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 2015).  

E é nesse contexto de modernização e embelezamento que a cidade recebe 

seus primeiros grandes eventos: a Exposição Nacional de 1908, e a Exposição 

Internacional de 1922, baseadas nas grandes Exposições Universais que ocorriam na 

época. Esses eventos serviriam para mostrar ao mundo que o Rio de Janeiro era uma 

cidade moderna, bela, em progresso e civilizada. Longe do que foi um dia uma cidade 

colonial e retrograda, o Rio de Janeiro queria mostrar-se capaz de atrair um grande 

fluxo de visitantes, comércio e investimentos.  

Em comemoração ao centenário da abertura dos portos brasileiros às nações 

amigas, em 1908 foi realizada a Exposição Nacional. O evento teve como intuito 

apresentar o novo Rio de Janeiro ao mundo, moderno e alinhado com a ‘europeização’ 

da época. Marcou a Exposição “a ideia de civilidade, progresso e modernidade’’ 

(MOLINA, 2013, p. 4). Durante três meses, o bairro da Urca, aos pés do Pão de 

Açúcar, a abrigou diversos pavilhões representando os estados brasileiros mais um 

pavilhão de Portugal, único país participante da exposição (MOLINA, 2013).  

Com forte investimento do Estado nas construções desses pavilhões, o 
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evento ocupou uma área de mais de 180.000 metros quadrados. Durante toda a sua 

duração, a exposição recebeu dezenas de autoridades estrangeiras, jornalistas e 

visitantes. Segundo Fabian e Rohde (2007), passaram pela cidade durante esse 

período mais de um milhão de visitantes.  

Com o fim da exposição, o bairro da Urca passa a se integrar a cidade, 

iniciando um movimento de valorização das áreas à beira mar, facilitado pelas 

aberturas de túneis que ligariam o centro a futuros bairros como Copacabana e Leme 

(MOLINA, 2013).  

Para celebrar o Centenário da Independência do Brasil, em 1922, foi realizada 

no Rio de Janeiro a Exposição Internacional da Independência do país. Sob a 

administração do então prefeito da época, Carlos Sampaio, e com um discurso 

higienista e estético, o centro da cidade passou por novas intervenções urbanísticas.  

Na área central da cidade, situava-se o Morro do Castelo; uma área 

considerada pobre, doente e insalubre. A área ainda era constituída pelos cortiços e 

sua posição junto ao mar fazia do morro uma barreira natural da humidade proveniente 

da Baia de Guanabara. Por ser uma região próxima a de um solo valorizado na época 

(ao lado da Av. Rio Branco, antiga Avenida Central), sua localização central com 

grande potencial econômico, a presença de uma população marginalizada e pobre e 

pelos discursos de arejar a cidade, em 1920 foi dado início ao desmonte do morro 

(MARTINS, 1998).  

Além dos motivos citados acima, a realização da grande Exposição 

Internacional foi mais uma justificativa para a demolição do morro. O material retirado 

da obra serviu para o aterro das Praias de Santa Luzia e da Lapa. Com isso a cidade 

ganhou uma nova área de quase 400.000 m², o que significava a possibilidade de a 

prefeitura arrecadar grandes lucros através da venda de terrenos, ou em troca de 

serviços por grupos capitalistas (MOLINA, 2013). 

As obras, porém, foram alvo de críticas pela imprensa da época, 

principalmente pelos altos gastos com o ‘embelezamento’ da cidade e os 

consideráveis atrasos sofridos. A obra acabou praticamente às vésperas da 

Exposição.  

Por fim, a Exposição Internacional se instalou na área central da cidade, ao 

contrário da exposição de 1908 que se concentrou na zona sul do Rio de Janeiro. Sua 

área era de quase 2500 metros, e ia do Passeio Público até o Mercado Municipal. O 

evento contou com a participação de 13 países e se caracterizou pelo grande poder 



 
37 

de atração de visitantes (nacionais e internacionais). O turismo acabou se tornando 

mais um pretexto para as intervenções da época, cujo objetivo era de dar uma nova 

visão do Brasil ao mundo, e também da cidade do Rio de Janeiro. 

A Exposição Internacional durou aproximadamente 10 meses. Segundo Levy 

(2010), foi um total de 3.626.402 visitantes na cidade, ao logo de sua duração. Assim 

como a Exposição Nacional, a exposição de 1922 contava com belos pavilhões, além 

de parques de diversão, festas, bailes, solenidades e espetáculos (MOLINA, 2013).  

Boa parte dessas construções foram derrubadas após o fim da Exposição. 

Algumas exceções, porém, permanecem até hoje, como é o caso do Pavilhão da 

França, hoje sede da Academia Brasileira de Letras.  

A grandiosidade do evento também exigiu que a cidade expandisse sua 

estrutura turística, e outros prédios ícones da modernidade do Rio de Janeiro também 

vieram dessa época, como o Hotel Glória e Copacabana Palace, criados em 1922 e 

1923 respectivamente, para atender a demanda de visitantes para a exposição 

(FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 2015).  

De maneira geral, tanto a exposição de 1908, quanto a de 1922, se mostraram 

como significativo pretexto para realizar intervenções urbanas em uma cidade 

atrasada. Eliminando o passado colonial e se apresentando como uma cidade 

moderna e ‘europeia’.   

Os anos seguintes foram marcados por um processo de modernização e uma 

inserção cada vez maior do Rio de Janeiro no cenário global. O carnaval se torna, na 

década de 1930, uma importante festa popular no Brasil (MACHADO, 2008). A 

marchinha composta por Antônio André de Sá Filho para a festa, em 1934, torna a 

expressão ‘Cidade Maravilhosa’ um adjetivo da cidade, levado para todos os cantos 

do mundo. No início da década de 1940 é lançado o filme ‘Alô, amigos’, da Walt 

Disney, que apresenta o personagem Zé Carioca para os norte-americanos, 

disseminando a imagem do carioca animado, receptivo e boa-vida (FRATUCCI; 

SPOLON; MACHADO, 2015).  

Mas é nos anos de 1950 que concretiza a modernização da urbe carioca. O 

Brasil recebe a Copa do Mundo de Futebol de 1950 e coube a cidade do Rio de Janeiro 

sediar a sua final. E nesse ano que se inaugura Estádio Jornalista Mário Filho, mais 

conhecido como Maracanã, às margens do rio e no bairro de mesmo nome. Hoje um 

dos maiores símbolos da Cidade e do futebol mundial.  
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Após a realização da Copa do Mundo, porém, a cidade do Rio de Janeiro não 

conseguiu manter sua maestria. Com a decisão do então presidente Juscelino 

Kubitscheck de transferir a capital federal para o centro do Brasil, a cidade passa por 

um forte período de decadência política, econômica e social.  

Os problemas na cidade se acentuam ainda mais no âmbito político. Agora 

como Estado da Guanabara e governada por partidos contrários ao governo federal, 

o Rio de Janeiro sofre com a falta de investimentos públicos, o que afeta a 

manutenção da cidade como centro econômico, cultural e político (FRATUCCI; 

SPOLON; MACHADO, 2015).  

Mesmo assim a cidade se mantem como um dos principais destinos turísticos 

do país, sendo usada para divulgar o país no exterior. A atividade turística na cidade, 

porém, se resume basicamente a região sul da cidade, com as praias de Copacabana 

e Ipanema, uma parte da Floresta da Tijuca – em especial a área do Cristo Redentor 

– e o morro do Pão de Açúcar, o que não traduz todo o potencial turístico da cidade 

(REIS, 2011).  

Porém, os anos de 1990 marcam um ponto crítico na cidade. Mesmo como 

destino turístico, a imagem da cidade para o mundo passa a ser de grande violência 

urbana, criminalidade, narcotráfico e falta de controle do crime organizado (OLIVEIRA, 

2015). Cabe então a alguns setores da cidade e do setor público ‘tomar para si a 

decisão de repensar a cidade (FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 2015, p. 8).  

Segundo Sakata (2011), a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92, realizada na cidade, marca o momento de 

reflexão e mudanças da autoestima dos cidadãos cariocas e seus políticos, que 

passaram a buscar valorizar o seu espaço urbano. O prefeito eleito na época, César 

Maia, busca então a consultoria catalã para promover a restauração urbana da cidade 

do Rio de Janeiro, inspirado modelo e experiência das Olimpíadas de Barcelona 

(VAINER, 2000). Durante a administração de Maia é que a cidade apresenta a sua 

primeira candidatura para receber os jogos olímpicos de 2004.  

Surge então, uma nova maneira de se repensar a gestão urbana e empresarial 

da cidade, em especial para a atividade turística, que passa a ser uma estratégia 

política de intervenções urbanas, assim como os grandes eventos (OLIVEIRA, 2015). 
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3.1.1 Os Planos Estratégicos da Cidade e suas relações com o turismo e 

megaeventos 

 

Os modelos nos qual se baseiam esse novo conceito de gestão urbana, -as 

cidades adotam uma postura empresarial de governança - é chamado de 

‘Empreendedorismo Urbano’. Esse modelo se caracteriza principalmente pela 

elaboração dos chamados ‘planos estratégicos da cidade’ (MOLINA, 2013). O 

planejamento estratégico já é um conceito conhecido dentro da administração privada, 

no qual a empresa norteia os seus objetivos e estabelece ações e prazos para realiza-

los. No contexto das políticas públicas, esse modelo de gestão se apoia na promoção 

das cidades (city-marketing) e nas PPP, Parcerias Público-Privadas.    

O modelo de Planejamento Estratégico, adotado pelos gestores públicos, 

pretendiam retornar os investimentos para a cidade, realizar novas intervenções 

urbanas e posicionar a cidade no ‘mercado mundial de cidades’ (MOLINA, 2013, p. 

10). E são os megaeventos esportivos o pretexto principal para a adoção dessas 

medidas. Fazendo um paralelo com o início do século XX, vemos mais uma vez a 

relação entre a reestruturação da urbe carioca e os eventos mundiais na cidade. Como 

afirma Molina (2013), a adoção do modelo de empreendedorismo urbano no Rio de 

Janeiro, na década de 1990, está 

 
 

Intimamente relacionado à candidatura do Rio de Janeiro à sede de 
megaeventos esportivos internacionais, seguindo o exemplo da cidade de 
Barcelona e utilizando, inclusive, consultoria catalã na elaboração de seu 
primeiro Plano Estratégico. (MOLINA, 2013, p. 11) 

 

 

O primeiro Plano Estratégico elaborado para a cidade é o Plano Rio sempre 

Rio, publicado em janeiro de 1996 (MOLINA, 2013; OLIVEIRA, 2015; FRATUCCI; 

SPOLON; MACHADO, 2015) que se apresenta como 

 
 
Um instrumento básico de ação da cidade, cujo êxito é garantido por seu 
caráter participativo e de compromisso dos agentes envolvidos. [...]. Não é 
um plano de governo, mas de toda uma cidade que quer ser acolhedora, 
participativa, competitiva, integrada interna e externamente e que quer dar ao 
carioca acesso e oportunidades para uma vida melhor... (PREFEITURA DO 
RIO DE JANEIRO, 1996, p.9).  
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O Plano Rio sempre Rio é caracterizado pelo contexto da época, em que se 

buscava transformar a urbe em uma ‘cidade global’, além da competição entre essas 

cidades, em que – como produto – a metrópole precisava ser ‘vendida’ e estar dentro 

das exigências para esse novo mercado (OLIVEIRA, 2015). Por isso o Plano também 

ressaltava que 

 
 
[...] o plano será um instrumento novo para intervir na cidade, definindo ações 
imediatas que permitam sua transformação e adaptação ao novo ambiente 
econômico e social, resolvendo confrontos da lógica do mercado e da lógica 
do cidadão e buscando objetivos e linhas estratégicas mais adequadas para 
posicionar-se no mercado de cidades (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO 
DE JANEIRO, 1996, p. 9) 
 

 

O turismo também faz parte dessa estratégia, aparecendo como objetivo do 

chamado ‘Rio 2004, polo regional, nacional e internacional’. As ações para a 

realização desse objetivo são, entre outras, a melhoria do sistema de informação e 

divulgação, a ampliação do mercado turístico e criação de diferenciais de atratividade 

do setor (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 1996). É dentro desse objetivo que a 

cidade pretende se lançar como uma cidade esportiva e global, apostando não só no 

turismo, mas também nos grandes eventos esportivos, através de um plano de 

marketing para a cidade. Nesse contexto é que a cidade lança sua candidatura para 

sediar os jogos Olímpicos de 2004 (OLIVEIRA, 2015). 

Mesmo não tendo atingido resultados concretos, o plano Rio sempre Rio 

contribuiu de forma significativa para a mudança da forma como os agentes 

promotores da cidade passaram a olhar para com relação a valorização do seu espaço 

urbano (OLIVEIRA, 2015; FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 2015). O plano foi 

reeditado em 2004. Ao contrário do Plano Estratégico de 1996, o de 2004 deixa de 

considerar a cidade como um todo e adota uma metodologia proposta pelo Banco 

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD -, através do 

Desenvolvimento Econômico Local – DEL (FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 2015). 

Com essa proposta, o Plano Estratégico de 2004 passa a considerar o 

desenvolvimento de doze regiões distintas na cidade. São elas: Bangu, Barra da 

Tijuca, Campo Grande, Centro, Grande Méier, Ilha do Governador, Irajá, 

Jacarepaguá, Leopoldina Tijuca/Vila Isabel, Zona Norte e Zona Sul. O objetivo do 

plano deixa de ser central, e passa a ter um objetivo para cada região, privilegiando a 

diversidade da cidade e as diferentes potencialidades das regiões. O turismo aparece 
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como objetivo central de sete das doze regiões selecionadas no plano. 

Todavia, conforme afirma Molina (2013), um elemento norteia o planejamento 

urbano da cidade: a candidatura para sediar os Jogos Pan-americanos de 2007, 

lançada em 2001 e que foi anunciada como vitoriosa em 2002. Para isso, os objetivos, 

estratégias e propostas passam a ser pautados em grande parte nas áreas do turismo, 

megaeventos e esportes, principalmente através da mobilização de parcerias entre o 

setor público e privado, para a viabilização das obras necessárias para a realização 

dos jogos (MOLINA, 2013; OLIVEIRA, 2015).  

Após a realização dos jogos Pan-americanos de 2007, uma série de fatores 

políticos propiciaram a retomada da cidade do Rio de Janeiro aos seus dias de glória. 

A eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a reeleição do governador Sérgio 

Cabral e a eleição do prefeito Eduardo Paes em 2008 apresenta um momento único 

na história recente do Rio de Janeiro, em que os três poderes estão em sintonia e 

articulados em prol da cidade (FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 2015).  

Nesse contexto é lançado, pelo prefeito Eduardo Paes, o Plano Estratégico 

da Prefeitura do Rio de Janeiro (2009 – 2012), chamado de Rio Pós 2016, que assume 

o contexto dos megaeventos a serem realizados na cidade e no Brasil: o Rio como 

uma das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, a realização da Jornada 

Mundial da Juventude, em 2013 e a preparação da cidade para os jogos Olímpicos e 

Paralímpicos de 2016. Em 2013 o plano é revisto, ampliando o seu horizonte temporal, 

de 2013 a 2016. As duas versões do plano têm como objetivo principal posicionar a 

cidade do Rio de Janeiro como a melhor cidade para se viver no Hemisfério Sul, 

posicionando-a como um importante centro político e cultural no cenário mundial, além 

do turismo ser a aspiração comum aos dois planos (OLVEIRA, 2015).  

Conforme também afirma Oliveira (2015), os planos de 2009 e 2012 já 

consideram a imagem do Rio de Janeiro consolidada, direcionando o foco desses 

Planos para a promoção da cidade, e não mais para a construção da sua marca. Em 

2009 um dos objetivos do Plano é a estratégia ‘Rio Capital do Turismo’, que cria um 

plano de marketing da cidade. Em 2012 a estratégia é a promoção do Rio de Janeiro 

através da participação de feiras e eventos nacionais e internacionais, campanhas 

nas TVs estrangeiras, materiais promocionais, pesquisas e projetos (OLIVEIRA, 

2015).  

O resultado da estratégia ‘Rio Capital do Turismo’ é o aumento do número de 

turistas, geração de emprego no setor, capacitação dos funcionários da área, 
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expansão da infraestrutura hoteleira e turística da cidade. Para atingir esses 

resultados, foram definidas iniciativas estratégicas, como os projetos do Porto 

Maravilha, Transcarioca, Transolimpica, Transoeste, Trasnsbrasil, a Vila Olímpica, 

expansão da rede metroviária, entre outros, ligados a produção da Cidade Olímpica. 

 

3.2 A EXPANSÃO DO TERRÍTÓRIO TURISTICO CARIOCA PARA OS MEGA-

EVENTOS DO SÉCULO XXI 

 

Historicamente, a imagem turística da cidade do Rio de Janeiro está ligada ao 

sol, ás praias, futebol, sexo e sensualidade. A partir do início dos anos 1990 essa 

imagem passa a ser questionada pelos agentes promotores da cidade, principalmente 

com a consolidação do novo modelo relativo à gestão urbana da Cidade. Querendo 

transformar o Rio de Janeiro em um ‘produto’ capaz de competir com as grandes 

‘cidades globais’, foi repensada a maneira como a urbe carioca estava sendo exposta 

para o mundo todo.  

Com a criação do primeiro Plano Estratégico da Cidade, em 1996, três ações 

são propostas para fomentar a atividade turística do Rio de Janeiro: a primeira ação 

visava a melhoria do sistema de informação turística, bem como a sinalização dos 

acessos e uso de centros de interesses turísticos; a segunda ação era voltada para a 

criação de novos roteiros; por fim, uma terceira ação visava um Programa de 

Qualidade Total e de corredores turísticos (OLIVEIRA, 2015).  

A realização da Conferência Rio 92 marca o início desse processo de 

‘redescoberta’ da cidade, principalmente por conta dos agentes de mercado turístico. 

Como afirmam FRATUCCI, SPOLON, MACHADO (2015), esses operadores passam 

a explorar outros espaços da cidade do Rio de Janeiro, oferecendo outras opções de 

passeios aos turistas na cidade, tais como a Floresta da Tijuca e a favela da Rocinha.  

 
 
Essa atitude leva a uma alteração significativa no espaço apropriado pelo 
turismo no contexto da cidade do Rio de Janeiro. Se até aquele momento os 
turistas ficavam ‘confinados’ à estreita faixa urbana da zona sul da cidade (...) 
a partir da Rio 92 eles se espalham por outras áreas, avançando 
principalmente em direção à zona oeste da cidade (bairros de São Conrado 
e Barra da Tijuca). (FRATUCCI; SPOLON E MACHADO, 2015, p. 14) 
 

 

Mesmo a zona sul ainda se mantendo como principal região turística da 

cidade, percebe-se um claro movimento de expansão do território turístico do Rio de 
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Janeiro para a zona oeste da Cidade, em especial para o bairro da Barra da Tijuca. O 

crescimento do segmento de eventos e turismo de negócio também contribui para 

essa expansão para a região da Barra da Tijuca (FRATUCCI; SPOLON E MACHADO, 

2015). Em Jacarepaguá é inaugurado o Riocentro, um complexo de 500 mil m², que 

abriga quatro pavilhões, um centro de convenções, um Anfiteatro e um hotel 

(Riocentro, 2017a).  

É a partir do Plano Estratégico de 2014 que a relação turismo e eventos se 

torna mais evidente, principalmente dentro do contexto da realização dos Jogos Pan-

americanos de 2007. A realização do evento se apresenta como uma oportunidade 

ímpar de desenvolvimento para determinadas regiões da cidade, principalmente a 

zona oeste.  

A candidatura do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Pan-americanos de 

2007 ocorreu em 2001. O dossiê entregue à Organização Desportiva Pan-americana 

(ODEPA) afirmava uma divisão igualitária das ações de reestruturação urbana em 

quatro áreas na cidade: Barra da Tijuca, Deodoro, Maracanã e a área do Pão de 

Açúcar.  Em 2002 a cidade saiu vitoriosa na sua candidatura.  

Apesar do prometido pelo dossiê, a maior parte das atividades e investimentos 

relacionados ao evento esportivo se concentrou na região do Pão de Açúcar, zona sul 

da cidade, e Barra da Tijuca, uma espécie de ‘novo-subúrbio’ elitizado; duas áreas 

nobres da cidade. Oficialmente, a escolha de concentrar a maior parte das atividades 

nessas regiões valorizadas se devia á segurança dos atletas e visitantes, evitando 

que a imagem da cidade ficasse prejudicada pela violência urbana. Extraoficialmente, 

a escolha parece ter sido motivada principalmente por um movimento de valorização 

da área, que despontava como um novo centro urbano do Rio de Janeiro (SÁNCHEZ; 

BROUDEHOUX, 2013).  

O projeto apresentado para o Pan-2007 apresentava o esporte como forma 

de combater pobreza e a exclusão social. Porém, a realidade se mostrou diferente. 

Boa parte dos equipamentos construídos para o evento foram para a iniciativa privada. 

A Vila do Pan se tornou um condomínio para os mais abastados, nenhum dos estádios 

foi aberto para o uso da comunidade local após a realização do evento (SÁNCHEZ e 

BIENENSTEIN, 2009).  

Mesmo assim o evento foi considerado um sucesso por parte dos seus 

organizadores, principalmente por ter mostrado o Rio como uma cidade apta para 

receber um outro evento ainda maior: os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. No final, o 
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Pan-2007 foi pensado apenas como uma forma de produzir uma cidade capaz de 

receber as Olimpíadas, sendo assim a vitrine da cidade para sua próxima candidatura 

(MOLINA, 2013).   

Figura 3 - Abertura XV Jogos Pan-Americanos. 

 

Fonte: Ricardo Stuckert/PR - Agência Brasil (2017a) 

 

Em 2014 o Brasil sediou a Copa do Mundo da FIFA, com o Rio de Janeiro 

sendo uma das doze cidades-sede e palco da grande final e cerimônia de 

encerramento. O evento foi um desafio para o Brasil como um todo; o país passava 

por um delicado momento político, com manifestações contrárias a realização dos 

Jogos em meio as revelações de desvio de verba pública e um esquema de corrupção 

nunca antes visto na história recente do Brasil. O receio de manifestações que 

atrapalhassem a realização dos jogos, principalmente a final no Rio de Janeiro (estado 

que apresentava uma maior resistência ao evento) fez com que autoridades públicas 

e membros do Comitê da FIFA viessem pedir ao povo brasileiro uma ‘trégua’ nas 

manifestações, greves e paralisações que assolaram o Brasil às vésperas dos Jogos 

(ESTADÃO, 2014, 2016a). 

Mesmo com esses empecilhos, a Copa do Mundo de 2014 foi considerada um 

sucesso pelo governo brasileiro e pelos seus organizadores. O evento contou com 

“um milhão de turistas estrangeiros acolhidos, com 95% deles revelando intenção de 

retornar ao país. Três milhões de turistas nacionais. Um fluxo de 16,7 milhões de 

passageiros nos aeroportos, com taxas de atrasos abaixo das médias internacionais. 

Um contingente de 3,4 milhões de pessoas nos estádios com outras 5 milhões de 

pessoas nas Fan Fest” (FIALHO, 2015). Com o final da Copa-2014, os olhos do mundo 

se voltaram para o Rio de Janeiro. Em dois anos a cidade receberia os Jogos 
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Olímpicos e Paraolímpicos 2016.     

A candidatura do Rio de Janeiro para sediar as Olímpiadas de 2016 foi 

entregue ao COI em janeiro de 2009. Elaborado desde 2008, pelo então prefeito Cesar 

Maia, o ‘Dossiê de candidatura do Rio de Janeiro à sede dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016, mais uma vez organizava a cidade em quatro zona para a 

produção da Cidade Olímpica: Barra da Tijuca, Copacabana, Deodoro e Maracanã. A 

semelhança entre o Plano apresentado para o Pan-2007 e as Olimpíadas 2016 não 

foi mera coincidência, pensando que a realização do Pan-2007 foi feita visando as 

olimpíadas na cidade (MOLINA, 2013).  No dia 02 de outubro de 2009 a cidade do Rio 

de Janeiro vence e anunciada sede dos Jogos Olímpicos 2016, sob grande comoção 

dos gestores e personalidades presentes no anuncio.  

A complexidade do evento, muito maior do que a realização dos Jogos Pan-

americanos de 2007, repercutiu na produção e reestruturação do espaço urbano 

carioca. Mais uma vez, os investimentos foram concentrados na região da Barra da 

Tijuca, que ainda busca se tornar o cartão de visitas de um Rio moderno, organizado 

e livre da pobreza (SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013). Porém, um espaço ganhou a 

atenção dos agentes públicos: a Zona Portuária do Rio de Janeiro. 

O projeto chamado de ‘Porto Maravilha’ (2009) não estava, a princípio, nos 

planos originais da Cidade Olímpica. Porém, logo após a vitória da candidatura do Rio 

de Janeiro, as autoridades locais trataram de tentar transferir alguns dos 

equipamentos que viram a ser construídos para a realização do megaevento para a 

região, tal como a Vila dos Atletas (BENTES, 2011; NU, 2012). 
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        Figura 4 - Pira Olímpica 

 

         Fonte: Acervo pessoal. 

 

Mesmo não conseguindo a instalação dessas grandes estruturas, a região 

abrigou o principal ponto de transmissão ao vivo dos Jogos, durante a realização das 

Olimpíadas. Batizado de ‘Boulevard Olímpico’, o espaço recebeu três palcos que 

transmitiram jogos e aonde foi realizado shows de música e dança e diversas atrações 

como um balão panorâmico, um bungee jump e outros espaços patrocinados por 

empresas privadas. Na região também ficou exposta, durante todo o período dos 

Jogos, a Pira Olímpica, chamada de Pira do Povo. Foi a primeira vez em que a chama-

símbolo dos jogos Olímpicos ficou fora de um estádio olímpico (PORTO MARAVILHA, 

2016a). 

Para além do que foi montado para os Jogos, a região também recebeu: os 

três novos museus da cidade, o Museu de Artes do Rio (MAR), instalado em um antigo 

palacete da região, o Museu do Amanhã, um emblemático projeto do arquiteto 

espanhol Santiago Calatrava, erguido ao lado da Praça Mauá, em formato de nave e 

o Museu Olímpico. Além disso a região conta com o AquaRio, inaugurado em outubro 

de 2016, considerado o maior aquário marinho da América do Sul (AquaRio, 2016a), 

além de atrações como festivais de foodtruck, painéis de grafites e o Armazém da 



 
47 

Utopia (local de eventos, como o festival Art Rio). 

 

Figura 5 - Museu do Amanhã 

 

                   Fonte: Bernard Lessa Disponível em: < http://museudoamanha.org.br/pt-br/visite>, 2017 

 

O projeto do Porto Maravilha também abrangeu a instalação de um novo 

sistema de transportes coletivos na região, os veículos leves sobre trilhos (VLT), uma 

versão moderna dos bondes elétricos que já fizeram parte da história da cidade.  

Também foi demolida o elevado da Avenida Perimetral. O ‘monstro urbano’ 

era considerado uma importante artéria no já complicado sistema rodoviário da 

cidade. Sua demolição, feita por etapas, acarretou em grandes mudanças para os 

cidadãos, que utilizam a via como forma de chegar ou sair da região central da cidade. 

Com a promessa de ‘devolver’ a vista para a cidade a partir da Baia de Guanabara, o 

projeto passou por grandes críticas, principalmente por conta dos transtornos gerados 

a população e as mudanças no trânsito da região central da cidade. 

 

              

 

 

 

 

 

http://museudoamanha.org.br/pt-br/visite
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Figura 6 - Praça Mauá antes da demolição da Perimetral 

 

                                Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro (2017a) 

 

Figura 7 - Praça Mauá após a demolição da Perimetral 

 

                               Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro (2017a) 

 

Outros projetos foram elaborados para as Olimpíadas de 2016, como a 

reforma dos dois terminais do Aeroporto Internacional Tom Jobim (aeroporto do 

Galeão), a ampliação da Rodoviária Novo Rio, instalação de três novos píeres no porto 

do Rio de Janeiro, a extensão da linha de metrô, agora ligado a Zona Sul (estação 

General Osório, em Ipanema) à Barra da Tijuca (estação Jardim Oceânico) e os 

megaprojetos de instalação de corredores de ônibus articulados, chamado de BRT 

(Bus Rapid Transit).  
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Figura 8 - Traçado da Linha 4 do Metrô 

 

Fonte: Metrô Linha 4 (2017a) 

 

A concretização do evento, desde a sua preparação até a realização de fato, 

representou um grande desafio para a gestão pública da cidade. A presença de 200 

nações, 15.000 atletas olímpicos e paraolímpicos, 30.000 profissionais de imprensa e 

a colaboração de cerca de 100 mil voluntários deixam claro a dimensão do 

megaevento que a cidade recebeu (RIO 2016, 2017a). Com menos de um ano após 

a sua realização, dados mais específicos sobre o evento ainda estão sendo lançados, 

e o seu impacto ainda está sendo medido, tanto pelo setor público quanto o privado. 

 

                           Figura 9 – Abertura dos Jogos Olímpicos 2016 

 

Fonte: http://oplanetatv.clickgratis.com.br (2017a) 
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3.2.1 A expansão turística para o bairro da Barra da Tijuca 

 

O Plano Estratégico de 2004 da cidade do Rio de Janeiro apresentou uma 

nova abordagem dentro da promoção da cidade (OLIVEIRA, 2015). Ao invés de 

trabalhar a cidade como um todo, o Plano definiu regiões especificas e suas 

características, aspirações e identidades de cada uma dessas regiões.  

O turismo é um dos objetivos da promoção de sete das doze regiões 

estabelecidas no Plano de 2004, e percebe-se uma clara intenção de fomentar essa 

atividade na cidade, bem como os eventos.  

Como afirma Oliveira (2015), a decisão de se promover a imagem de algumas 

dessas regiões está ligada principalmente aos projetos de expansão da cidade e ao 

estimulo de grandes eventos esportivos. Nesse contexto a região da Barra da Tijuca 

é vista como um novo produto a ser explorado na Cidade; uma região com 

características parecidas com a da Zona Sul, com um processo de urbanização 

diferenciado, baseado em um projeto urbanístico moderno.  

Até os anos de 1960 a região da Barra da Tijuca e da baixada de Jacarepaguá 

era uma área utilizada para um parco escoamento da produção rural e servia de local 

de lazer para a população da zona Norte do Rio, principalmente da região da Tijuca, 

que frequentavam as praias ainda selvagens e pouco exploradas da região. Em 1969 

foi aprovado o Plano Piloto de Urbanização e Zoneamento da Baixada de 

Jacarepaguá, elaborado por Lúcio Costa. 

O Plano Lúcio Costa propunha uma ocupação planejada da baixada 
compreendida entre a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e 
Jacarepaguá e rompia, com seu urbanismo modernista, os padrões de 
ocupação típicos do Rio de Janeiro. (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 
2017a). 
 

 

Em 1980, com a construção da Autoestrada Lagoa Barra, a urbanização da 

região se intensificou. Hoje, apesar das modificações do plano original, o urbanismo 

modernista faz da Barra um espaço singular no contexto urbano da cidade do Rio de 

Janeiro, marcado pela presença dos condomínios fechados, shopping centers, 

hipermercados, e pela intensa atividade imobiliária.  

O estimulo do segmento de turismo de eventos acaba levando a expansão do 

território turístico do Rio de Janeiro para a região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, 

com a construção do Riocentro e a instalação de novos empreendimentos hoteleiros 
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na Barra da Tijuca, que passa a ser incluída no mapa oficial de turismo da cidade, 

antes encerrado na praia do Leblon (FRATUCCI, SPOLON, MACHADO, 2015).  

Com a realização dos Jogos Pan-americanos de 2005, fica clara a preferência 

em estruturar a região da Barra, em detrimento das outras. A priori, o dossiê de 

candidatura do Rio para o Pan-2005 definia quatro regiões a serem beneficiadas pelas 

obras de desenvolvimento urbano. Contudo, a Barra da Tijuca concentrou a maior 

parte dos equipamentos e investimentos realizados para o evento (SÁNCHEZ; 

BROUDEHOUX, 2013; MASCARENHAS et al., 2011). Entre essas instalações 

podemos citar o Complexo Cidade dos Esportes, o Complexo Esportivo Riocentro e a 

Vila dos Atletas, sendo esse último duramente criticado na época, por envolver grande 

investimento de dinheiro público repassado para a iniciativa privada explorar o 

potencial financeiro da área, transformada em um condomínio de alto padrão, em uma 

área já extremamente valorizada (SÁNCHEZ e BIENENSTEIN, 2009; 

MASCARENHAS et al., 2011).  

Para a sua candidatura às Olimpíadas de 2016, mais uma vez o dossiê da 

cidade propôs quatro regiões a serem desenvolvidas para o evento. A Barra da Tijuca, 

mais uma vez, estava na lista, junto com Deodoro, Maracanã e Copacabana. O que 

se viu foi uma repetição do que aconteceu em 2007. Conforme afirma SÁNCHEZ; 

BROUDEHOUX (2013) os investimentos olímpicos voltaram a se concentrar na Barra 

da Tijuca. 

 
Os projetos olímpicos continuam sendo utilizados como instrumentos do 
mercado imobiliário, com a implementação de moderna infraestrutura e 
telecomunicação para ajudar a promover a valorização local, e impulsionar 
os hotéis locais e a indústria cultural (SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013, p. 
138). 
 

 

 

O forte investimento na Barra da Tijuca nos últimos anos trouxe um grave 

problema para a região. Mesmo com a autoestrada Lagoa-Barra e a Linha Amarela, a 

região sofreu anos com a falta de mobilidade urbana. O intenso fluxo de pessoas que 

passaram a trabalhar na região, junto com o estimulo do governo brasileiro dado a 

população adquirir seu carro próprio, fizeram da Barra da Tijuca um quase-feudo 

urbano, difícil de entrar e sair, e sinônimo de transito caótico.  

Tendo em vista que a região seria o coração dos Jogos Olímpicos (RIO 2016, 

2017a), foi realizado um forte investimento na área de mobilidade urbana para a área 
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da Barra da Tijuca. Foi definido então que seria utilizado o sistema rodoviário chamado 

BRT – Bus Rapid Transit. Criado em 1974 pelo arquiteto e prefeito da cidade de 

Curitiba, Jaime Lerner, o sistema se configura em corredores exclusivos para ônibus 

biarticulados como forma de melhorar o transito em grandes cidades, adotando a 

capacidade e velocidade do sistema metroviário com os baixos custos de um sistema 

de linhas de ônibus (BRT BRASIL, 2017a).  

No Rio de Janeiro o sistema foi adotado como principal matriz de transporte 

da cidade, e peça-central para o deslocamento durante os jogos na cidade. Com um 

investimento de quase R$4 bilhões de reais para a construção desse sistema, que liga 

a Barra da Tijuca a outras regiões da cidade, o sistema BRT é hoje o maior 

investimento feito para um único sistema de transporte coletivo na história do Rio de 

Janeiro (SÁNCHEZ; BROUDEHOUX, 2013).  

Além do BRT, uma nova linha do metrô do Rio foi inaugurada para os jogos 

de 2016. A linha 04 do Metrô têm aproximadamente 16 quilômetros de extensão, e 

liga o Jardim Oceânico à Zona Sul da cidade, através de seis estações. A obra custou 

R$ 10,4 bilhões, incluindo a integração com a linha 1, já existente. O valor representa 

mais de um quarto dos R$ 39,1 bilhão gastos na organização e infraestrutura para os 

Jogos (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017a) e hoje opera abaixo da sua capacidade.  

Em contrapartida aos investimentos concentrados em duas das regiões mais 

privilegiadas do Rio de Janeiro (Barra da Tijuca e Zona Sul), áreas periféricas e mais 

pobres continuam sujeitas a um sistema precário de transporte.  

O movimento de expansão do território turístico do Rio de Janeiro para a 

região da Barra da Tijuca segue a lógica puramente econômica. Ao focar nessa área 

estratégica, são ignoradas outras demandas que a cidade possuiu. Não se contempla 

com essa estratégia as várias faces que o turismo pode oferecer à cidade, como nas 

áreas de segurança, educação, emprego, cultura e principalmente desenvolvimento 

social. 

 

3.3 OS NOVOS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS NA CIDADE E A EXPANSÃO 

PARA A BARRA DA TIJUCA 

 

Uma das maneiras para se mapear a expansão do território turístico do Rio 

de Janeiro se dá pela análise do panorama do setor hoteleiro da cidade. Para esse 

estudo foram analisado os dados da oferta de unidades habitacionais (UH) e as 
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previsões para o Rio de Janeiro até 2016. Importante ressaltar que até a conclusão 

desta pesquisa nenhum dado atualizado sobre a oferta atual estava disponível. 

Segundo um panorama elaborado pela empresa de consultoria hoteleira HVS, em 

parceria com a Hotel Invest e STR, a oferta de quartos no Rio de Janeiro cresceu em 

2016 para mais de 10.000 quartos, com o objetivo de comportar o número de turistas 

que viriam para a cidade durante os Jogos Olímpicos.  

Segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo, em 2014 a cidade do 

Rio de Janeiro possuía 43.754 UHs. Esse número aumentou para 44.280 no ano de 

2015 e a previsão era que chegasse em 2016 com um total de 54.337 (Tabela 2) 

(RIOTUR, RIO NEGÓCIOS, 2013). 

 

Tabela 2 - Oferta de Unidades Habitacionais no Rio de Janeiro – 2014 e 2015 

Ano Unidades Habitacionais (UH) 

2014 43.754 

2015 44.280 
Fonte: elaboração própria com os dados do Mtur. 

 

Os números previstos para 2016 apontavam um acréscimo para a região da 

Barra da Tijuca, com um crescimento de 138,84% em relação a área de Copacabana 

(que abrange toda a zona sul da cidade, da Glória ao Leblon) que teria um aumento 

em torno de 27% (RIOTUR; RIO NEGÓCIOS, 2013).  

O expressivo aumento de UHs para a Barra da Tijuca se deve principalmente 

ao fato de uma maior oferta de espaços livres na região, bem como o objetivo 

estratégico de transformar a área em um novo polo econômico e cultural do Rio de 

Janeiro. O forte investimento realizado na infraestrutura de acesso à região, bem 

como a centralização dos maiores equipamentos a serem utilizados durante os jogos 

é também uma tentativa de valorizar o bairro e aumentar a demanda dos hotéis na 

região. 

Os dados das taxas de ocupação da cidade em 2016, divulgados pela 

Associação Brasileira de Hotéis do Rio de Janeiro junto com a Fecomércio-RJ, porém, 

apresentaram um panorama diferente para a região e para a hotelaria carioca de 

maneira geral.  

Segundo a ABIH-RJ, a ocupação média de 2016 foi de 58%, bem abaixo de 

2015. A queda já era esperada, principalmente por conta da ampliação da rede 

hoteleira da cidade. Agosto, mês dos Jogos, foi o grande destaque. Com uma 
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ocupação média de 76% (tabela 03). 

 

Tabela 3 - Taxa de ocupação de UHs 

Mês Taxa de ocupação (%) 

Média 2016 58% 

Janeiro 71% 

Fevereiro 67% 

Março 69% 

Abril 60% 

Maio 47% 

Junho 50% 

Julho 55% 

Agosto - Olimpíadas 76% 

Setembro 54% 

Outubro 49% 

Novembro 52% 

Dezembro 51% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ABIH-RJ e Fecomércio. 

 

 

Tabela 04: Taxa de ocupação por localidade da UH 

  Localidades Ocupação 

Ano 2016 

Área 1: Barra da Tijuca/São 
Conrado  43% 

Área 2: Ipanema/Leblon 62% 

Área 3: Copacabana / Leme 62% 

Área 4: Outros bairros 57% 

Agosto 

Área 1: Barra da Tijuca/São 
Conrado  70% 

Área 2: Ipanema/Leblon 74% 

Área 3: Copacabana / Leme 78% 

Área 4: Outros bairros 73% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados ABIH-RJ e Fecomércio-RJ 

 

A tabela 04 demonstra como foi a taxa de ocupação durante o ano de 2016, 

em durante o mês em que ocorre as olimpíadas. A região da Barra da Tijuca 

apresenta, ao logo do ano, uma taxa de ocupação média de 43%, aumentando para 

70% no mês de agosto. A região de Copacabana, Leme, Ipanema e Leblon é que 

apresenta melhor desempenho ao longo do ano (62% cada), e em agosto a região de 

Copacabana/Leme se mantem dois pontos percentuais acima de Ipanema/Leblon 

(78% e 74% respectivamente).  

Analisando os dados apresentados pela ABIH-RJ, e pelas previsões 
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apontadas pelo Riotur em relação ao aumento de UHs na Barra da Tijuca, questiona-

se se a tendência apresentada de expansão do território turístico para a região oeste 

da cidade de fato se afirma.  

Com os Jogos Olímpicos realizados a menos de um ano, e poucos dados 

sobre o seu impacto já mensurados, não é possível ainda afirmar que a Barra da Tijuca 

tem potencial para crescer no mercado turístico brasileiro.  

Com a baixa ocupação em seus hotéis, muitos hoteleiros estavam adotando 

medidas extremas para não fechar seus negócios e empreendimento. É cada vez 

mais comum os hotéis de luxo do Rio, principalmente os da Barra da Tijuca, utilizarem 

de serviços como o day user, no qual (pagando-se um valor reduzido) uma pessoa 

pode utilizar algumas áreas do hotel, como a piscina, SPA e restaurantes. Desconto 

em diárias também tem sido uma medida comum para esses hotéis.  

Outros fatos devem ser levados em conta nesse momento, como a atual 

conjuntura sócio-política da cidade. Sem verbas, com um enorme endividamento por 

conta das inúmeras obras realizadas para os megaeventos dos últimos anos, o 

aumento da criminalidade e violência urbana podem ser alguns dos fatores que 

prejudiquem a ascensão da região no cenário turístico mundial. 

A situação da Barra da Tijuca ilustra bem o que acontece quando o turismo é 

planejado seguindo unicamente a lógica dos agentes de mercado. As oportunidades 

dadas a cidade do Rio de Janeiro na última década, de sediar três grandes eventos 

esportivos, poderiam impulsionar diversos setores historicamente negligenciados pelo 

setor público, como investimento em sistema de mobilidade urbana mais acessível e 

abrangente para áreas afastadas do grande centro, saúde, segurança pública e 

profissionalização.  

Ao invés de aproveitar os impactos positivos que a atividade turística pode 

promover no espaço em que ocorre, o setor público se tornou cumplice dos anseios 

do setor privado.  

O caso da Barra da Tijuca, diante dos resultados analisados e estudados até 

o momento, traduz bem a afirmação de Fratucci (2014) de que o turismo visto apenas 

pelo seu viés econômico não consegue atingir seu pleno desenvolvimento, impedindo 

de ser uma atividade sustentável, que gere melhoria na qualidade de vida da 

sociedade envolvida. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O turismo, como fenômeno sócio espacial, é o resultado de ações de 

diferentes grupos e agentes sociais envolvidos direta ou indiretamente, nele ou por 

ele. Em sua essência, esse fenômeno também tende a consumir e modificar o espaço 

em que se ocorre, podendo, muitas vezes, também modificá-lo.  

Os agentes sociais envolvidos seguem, cada um, com uma lógica própria de 

consumo do fenômeno. Essas lógicas, diacrônicas e distintas, tendem a ser convergir 

no espaço em que o turismo se apropria, gerando o Território Turístico.  

Em 1996 Knafou definiu o processo de apropriação do espaço – ou trechos 

de um espaço – por esses agentes sociais produtores do turismo como turistificação. 

Segundo o autor, é através da convergência de três lógicas – o turista, como origem 

do turismo; o mercado, responsável pela criação dos lugares turísticos e os 

planejadores e promotores territoriais – que se ‘’cria’’ o turismo e, consequentemente, 

os lugares turísticos (KNAFOU, 1996). 

O fenômeno turístico também é uma prática econômica, cuja lógica de 

produção de capital leva a ações equivocadas voltadas única e exclusivamente pelo 

agente econômico e pelo poder público, muitas vezes interessado em um valor de 

troca do espaço, o transformando então em um bem de mercado. 

É através da lógica econômica que esse estudo se propôs a analisar a relação 

entre o turismo e o seu território. Como objeto de análise foi escolhida a cidade do Rio 

de Janeiro, e suas profundas mudanças urbanas realizadas ao logo de sua história.  

Desde o início do século XX, os megaeventos tiveram importante papel na 

produção do espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro; Desde a Exposição Nacional 

de 1908, que marcou o início da reforma urbanística liderada por Pereira Passos, a 

fim de produzir a ‘Paris dos Trópicos’ até a recente produção da ‘Cidade Olímpica’, os 

megaeventos se tornaram um instrumento político para realização de intervenções 

urbanas e captação de recursos públicos e privados.  

Porém, de acordo com a pesquisa realizada, a estratégia de se modernizar a 

cidade do Rio de Janeiro sob o contexto da realização de megaeventos, se mostrou 

como forma de criar espaços seletivos e excludentes, a partir da valorização das áreas 

em que a grande parte desses equipamentos foram instalado. 

No século XX esse movimento de restruturação urbana foi visto na área 

central da cidade, com o movimento do Bota-Abaixo, em que áreas pobres da urbe 



 
57 

carioca foram destruídas em prol de um ‘embelezameto’ da cidade do Rio de Janeiro, 

baseado nos moldes europeus de modernidade. A limpeza urbana, iniciada por 

Pereira Passos e seguida por Carlos Sampaio, se configurou na expulsão da 

população pobre de áreas ‘estratégicas’ da cidade, e a instalação de prédios, avenidas 

e jardins, criando uma valorização da zona central e sul do Rio de Janeiro. 

Já no século XXI, após décadas sofrendo com o abandono das forças 

públicas, a cidade do Rio de Janeiro encontrou mais uma vez nos megaeventos uma 

forma de se reestruturar. A partir do início dos anos de 1990, a cidade adota um 

modelo de gestão urbana chamada de ‘Empreendedorismo Urbano’, caracterizado 

pela elaboração dos chamados ‘planos estratégicos da cidade’, inspirado pelo modelo 

adotado em Barcelona para a realização das Olimpíadas de 1992. Como parte dos 

objetivos do Plano Estratégico, a cidade recebeu na última década três megaeventos 

esportivos: os Jogos Pan-Americanos 2007, a final da Copa do Mundo da FIFA 2014 

e os Jogos Olímpicos 2016.  

Para a realização desses eventos, a cidade passou por novas profundas 

mudanças no seu tecido urbano. Infelizmente, como visto ao longo desse trabalho, 

essas mudanças reforçaram a centralidade e valorização de regiões já agraciadas por 

grandes investimentos do poder público. Dessas regiões, a Barra da Tijuca foi a mais 

beneficiada.  

Desde a década de 1970 o bairro da Barra da Tijuca foi planejado para ser 

uma área moderna, desenvolvida e descolada do processo de urbanização 

característico do restante da Cidade do Rio de Janeiro. Com a adoção dos planos 

estratégicos para a cidade, principalmente em relação aos objetivos relacionados ao 

fomento da atividade turística e principalmente para a captação de eventos para 

cidade, a região da Barra da Tijuca passou a vista como estratégica para a realização 

dos eventos, motivado principalmente pelos agentes imobiliários da cidade.  

O movimento de expansão do território turístico do Rio de Janeiro para a 

região da Barra da Tijuca pode ser observado através da instalação da maioria dos 

equipamentos utilizados durante os Jogos Pan-Americanos de 2007 e Jogos 

Olímpicos de 2016, bem como a previsão da expansão hoteleira da cidade para a 

região e os investimentos de infraestrutura de mobilidade urbana. 

Com relação a concretização do aumento das Unidades Habitacionais na 

Barra da Tijuca para 2016, nenhum dado oficial ou extraoficial foi encontrado para 

confirmar. Porém uma análise das taxas de ocupação da região durante o ano de 
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2016 e os anos anteriores, revelou que o bairro ainda carece de demanda de 

hospedes. Segundo o anuário da Associação Brasileira da Industria Hoteleira do Rio 

de Janeiro, em 2016 a taxa de ocupação da área da Barra da Tijuca e São Conrado 

foi de 43%, sendo a região de Copacabana e Leme com uma taxa de 62% de 

ocupação para o mesmo período.  

Mesmo com todo investimento realizado para transformar a Barra da Tijuca 

no Centro Olímpico da Cidade, no mês de agosto a região apresentou uma 

porcentagem de 70% na sua taxa de ocupação. 

Com os Jogos Olímpicos realizados a menos de um ano, e poucos dados 

sobre o seu impacto já mensurados, não é possível ainda afirmar que a Barra da Tijuca 

tem potencial para crescer no mercado turístico brasileiro. Além disso, fatores atuais 

devem ser levados em conta, como o aumento da violência urbana na cidade, a crise 

financeira do estado e a instabilidade política do país. 

Para a concretização do trabalho, foi encontrada grande dificuldade em 

conseguir dados atualizados, mesmo através das fontes oficiais do governo. Também 

foi solicitado aos hoteleiros dos hotéis da região da Barra da Tijuca uma entrevista, a 

fim de analisar as perspectivas e visão desses profissionais sobre o tema discutido, 

contudo não houve retorno deles em conceder essa entrevista.  

Se sugere que, futuramente, seja feita novamente um levantamento dos 

dados relacionados a expansão da hotelaria na região da Barra da Tijuca, para que 

se possa confirmar a tendência apresentada em 2014, e também o acompanhamento 

das taxas de ocupação ao logo dos próximos anos. 
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