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O ser humano faz parte de um sistema social, no 

seio de um ecossistema natural, que está no seio de 

um sistema solar, que está no seio de um sistema 

galáctico ele é constituído de sistemas celulares, 

que são constituídos de sistemas moleculares, que 

são constituídos de sistemas atômicos (MORIN, 

2005). 

  



  

RESUMO 

 

 

Essa pesquisa teve como objetivo geral analisar a composição, a organização e o 
funcionamento da Instância de Governança do Circuito Turístico Caminho Novo 
dentro do contexto das políticas públicas de turismo atuais, apoiado na teoria dos 
sistemas complexos e na ferramenta de análise de redes sociais, utilizando como 
suporte teórico o paradigma da complexidade proposto por Edgar Morin, os 
aspectos dos sistemas complexos e a reconstrução do modelo do SISTUR de Beni 
(1998) dentro dos preceitos da complexidade. Toda a pesquisa realizada foi alinhada 
à perspectiva do turismo como um fenômeno socioespacial sistêmico e complexo, 
que para seu funcionamento torna necessário que haja diversas inter-relações entre 
um grande número de variáveis. Além disso, foram observados os preceitos das 
políticas públicas de turismo implementadas no Brasil em especial do Programa de 
Regionalização do Turismo e das políticas dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais, 
ambas embasadas pela gestão descentralizada e pelas instâncias de governança 
regionais. Como ferramenta metodológica foi utilizado a análise de redes sociais 
com foco na Teoria dos Laços fracos e Laços fortes de Granovetter (1973, 1983) e 
dos buracos estruturais de Burt (1992) aliada à análise de conteúdo adaptada de 
Bardin (2011) e a elaboração de sociogramas das relações mantidas entre os 
agentes sociais dessa região turística. Como principal resultado destacamos a 
inexistência de algum grau de uma rede regional capaz de produzir resultados 
efetivos, a pouca participação e o baixo entendimento dos municípios sobre as 
políticas públicas de turismo, a predominância de aspectos de centralização ao invés 
de uma postura descentralizada, uma forte ingerência municipal e regional atrelada 
a um cenário de descontinuidade da gestão pública, além de um ambiente que 
remete a uma postura competitiva com reduzida participação dos agentes sociais 
para trabalhar em rede. 

 

Palavras-chaves: Turismo. Sistemas complexos. Análise de Redes Sociais. 
Políticas públicas. Instância de Governança. Circuito Turístico 
Caminho Novo, MG. 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to analyze the composition, organization and 
functioning of the Governing Body of the Caminho Novo Tourist Circuit within the 
context of current public tourism policies, based on complex systems theory and the 
social networks analysis tool, using as a theoretical support the complexity paradigm 
proposed by Edgar Morin, the aspects of complex systems and the reconstruction of 
the Sistur model of Beni (1998) within the precepts of complexity. All the research 
carried out was aligned with the perspective of tourism as a systemic and complex 
socio-spatial phenomenon, which for its functioning makes it necessary to have 
several interrelationships between a large number of variables. In addition, the 
precepts of public tourism policies implemented in Brazil, in particular the Tourism 
Regionalization Program and the Minas Gerais Tourist Circuits policies, both based 
on decentralized management and regional governance, were observed. As a 
methodological tool, the analysis of social networks focusing on the Theory of Weak 
Loops and Strong Ties of Granovetter (1973, 1983) and Burt's (1992) structural holes 
allied to the content analysis adapted from Bardin (2011) and the elaboration of 
sociograms of the relations maintained between the social agents of this tourist 
region. As a main result we highlight the lack of some degree of a regional network 
capable of producing effective results, the low participation and the low 
understanding of the municipalities on public tourism policies, the predominance of 
centralization aspects rather than a decentralized stance, a strong municipal and 
regional interference linked to a scenario of discontinuity of public management, in 
addition to an environment that refers to a competitive position with low participation 
of social agents to work in a network. 

 

Key Words: Tourism. Complex Systems. Social networks analysis. Public Policy. 
Governance Instance. Touristic Circuit Caminho Novo-MG. 
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INTRODUÇÃO 

 

A complexa relação sistêmica do fenômeno socioespacial do turismo se 

estabelece por meio das interconexões estabelecidas entre os agentes sociais que 

atuam e produzem esse sistema, geradoras de uma rede complexa gerida por 

políticas públicas que buscam ordenar e sistematizar a atividade turística dentro dos 

seus diversos níveis escalares de atuação. 

Considerando a escala administrativa federal como responsável por 

estabelecer os rumos das políticas brasileiras de turismo, tem-se a Política Nacional 

de Turismo, fundamentada na Lei Geral do Turismo de 2008 e detalhada pelos 

Planos Nacionais de Turismo (2003-2007, 2007-2010, 2013-2016), propostos pelo 

Ministério do Turismo (MTUR). Em especial, o tema desse estudo tem como base a 

política mineira de criação dos circuitos turísticos e o Macro Programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, que se tornou referência para 

estimular, em todo o território nacional, um novo modelo de “gestão de política 

pública descentralizada, coordenada e integrada, com base nos princípios da 

flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação Inter setorial e interinstitucional, e 

na sinergia de decisões” (MTUR, 2007).  

Partindo dessa consideração, O PRT é uma estratégia que pressupõe uma 

junção de ações com foco no desenvolvimento social, econômico e cultural dos 

territórios abarcados, observando a diversidade regional para formatar estratégias 

de gestão, de organização e de planejamento para desenvolver a atividade turística. 

Tal pressuposto estabelece inevitavelmente uma sinergia entre os agentes que 

atuam nos níveis federal, estadual, municipal, em instâncias de governança, Ong’s, 

na sociedade civil, além de uma gama variada de empresas e indivíduos que atuam 

em rede dentro do sistema complexo que envolve o turismo. 

Na escala estadual e no caso específico desta pesquisa, o estado de Minas 

Gerais, o alinhamento com o governo federal se dá pelas instâncias de governança 

regionais, representadas pelos Circuitos Turísticos que constituem a principal 

ferramenta para desenvolver e ordenar de forma descentralizada o turismo em toda 

a extensão territorial estadual. Do ponto de vista legal, com o Decreto Estadual nº 

43.321/2003, Minas Gerais deu um grande passo ao reconhecer e institucionalizar 

os Circuitos Turísticos como instrumento essencial para desenvolver o processo das 
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políticas de turismo integrado ao Programa de Regionalização do Turismo. Nesse 

sentido, tal decreto considera como Circuito Turístico: 

 
 

o conjunto de municípios de uma mesma região, com afinidades 
culturais, sociais e econômicas que se unem para organizar e 
desenvolver a atividade turística regional de forma sustentável, 
através da integração contínua dos municípios, consolidando uma 
atividade regional (MINAS GERAIS, 2003). 
 

 

No nível de gestão estadual, a Secretaria de Estado de Turismo de Minas 

Gerais (SETUR-MG) é a entidade regulamentadora e propositiva que coordena os 

rumos da política de regionalização no estado. Como forma de legitimar e fortalecer 

a política pública de Turismo a SETUR-MG, baseada na Resolução SETUR nº 

007/2003, determinou uma série de parâmetros e exigências para que os Circuitos 

Turísticos possam receber anualmente o seu certificado de reconhecimento. Caso 

não cumpram as determinações contidas na resolução, é permitido àquela 

Secretaria de Estado não renovar o certificado, o que deixa o Circuito e os 

municípios que o integram de fora das políticas públicas estaduais de turismo. 

O desenvolvimento dessa política de descentralização em Minas Gerais é 

reforçado com a inclusão na Lei Estadual nº 18.030/2009 do setor Turismo, que 

prevê o repasse mensal de uma parcela da arrecadação do ICMS estadual para os 

municípios que se enquadram nos seus requisitos obrigatórios. Para que o município 

esteja apto a se habilitar para receber o referido recurso ele deve cumprir com os 

seguintes requisitos mínimos: I - participar do Programa de Regionalização do 

Turismo da SETUR-MG, II - possuir uma política municipal de turismo, III - possuir e 

manter em regular funcionamento o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo 

Municipal de Turismo (MINAS GERAIS, 2010). Além desses critérios, os municípios 

devem ainda, apresentar uma série de documentos que estão relacionados no 

anexo I daquele decreto, enviados anualmente para análise da SETUR-MG. 

É justamente dentro desse contexto que nosso objeto empírico, o Circuito 

Turístico Caminho Novo está inserido, na condição de instância de governança 

regional que se articula dentro de uma rede sistêmica e complexa de inter-relações 

entre as políticas públicas de turismo. Nessa perspectiva de correlação, o Circuito se 

integra a um sistema turístico que se replica e se desdobra por meio da conexão 

entre os seus agentes sociais articulados em redes. 
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Sob esse aspecto, a presente pesquisa propõe constituir uma relação entre 

sistemas complexos e o turismo, observado pelo viés da teoria da complexidade de 

Edgar Morin (2000; 2002a; 2015), no intuito de estabelecer uma conexão entre os 

agentes sociais envolvidos nas redes sociais que se formam a partir da 

implementação das políticas públicas de turismo. Na busca de compreender o 

fenômeno turístico como um sistema, foram buscados autores como Leiper (1979), 

Boullón (2006) e Beni (1998) que, de forma distinta, abordam o sistema turístico no 

intuito de explicar a dinâmica estrutural, territorial e multisetorial presente na 

atividade turística. 

Procurando ampliar a discussão sobre o fenômeno socioespacial do turismo e 

suas conexões com os sistemas complexos propõem-se ainda, aprofundar nossa 

discussão sobre o sistema turístico a partir do ponto de vista dialógico 

hologramático, observado na concepção de um sistema que se auto organiza e que 

se autoproduz constantemente, ou seja, um sistema vivo influenciado pelos seus 

agentes e pelo seu ecossistema. Para corroborar essa concepção, Moesch e Beni 

(2015) e Beni e Moesch (2017) apresentaram avanços e inovações na reconstrução 

do modelo de SISTUR anteriormente proposto por Mário Carlos Beni (1998).  

Dentro dessa linha de abordagem, pretendeu-se relacionar os agentes sociais 

que atuam dentro do sistema turístico a partir da análise de redes sociais sobre a 

perspectiva das políticas públicas, como forma de compreender a complexidade 

socioespacial inerente ao fenômeno turístico. 

A política de turismo desenvolvida no estado de Minas Gerais possui nos 

Circuitos Turísticos sua principal estratégia para regionalizar a gestão e o 

desenvolvimento do turismo. Essas Instâncias de Governança têm como papel 

principal ser o fórum de discussões direcionadas para gerir, planejar e desenvolver 

seus territórios por meio da aglutinação de seus municípios e dos agentes que 

compõem o sistema turístico regional. Esses Circuitos são separados por regiões e 

devem ser compostos por municípios que estejam geograficamente próximos e com 

afinidades culturais e sociais que se representem e interajam. 

Nesses moldes, enxergados como Instâncias de Governança Regional, os 

Circuitos Turísticos constituem-se em uma estratégia de planejamento estadual 

pensada para administrar e produzir resultados eficazes no ordenamento territorial 

do turismo. Eles estão sustentados por uma política estadual de turismo que está 

implementada e sustentada dentro de um horizonte temporal iniciado no ano de 
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1999 com a criação da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (MINAS 

GERAIS, 1999). Após a criação da SETUR-MG, o Estado de Minas Gerais criou os 

circuitos turísticos, reconhecidos na condição de instâncias de governança regional 

para atuar como um veículo no desenvolvimento do turismo nas diferentes regiões 

do território estadual. Contudo, mesmo com essa base política de sustentação, a 

observação participante do autor desta pesquisa nessas instâncias demonstra que a 

política dos Circuitos Turísticos ainda carece de ferramentas de gestão que 

consolidem seu papel articulador dos agentes sociais que atuam de forma direta e 

indireta na complexidade sistêmica que envolve todo o contexto do turismo estadual.  

Tomando como base essas considerações e a vivência desse pesquisador na 

condição de presidente da instância de governança do Circuito Turístico Caminho 

Novo (CTCN) – objeto dessa pesquisa - no período de 2015-2017, propusemos 

como hipótese da pesquisa que, mesmo como principal interlocutor regional, aquela 

instância ainda apresenta uma série de dificuldades para gerir o processo de 

desenvolvimento turístico em sua região e de estabelecer redes regionais entre 

agentes sociais do turismo de forma sistêmica e complexa.  

Dentro de tal contexto abrem-se várias lacunas que acarretam interferências e 

ruídos na gestão territorial do turismo, que se replicam dentro de uma cadeia escalar 

que se inicia na esfera federal, se liga à estadual, passa pela regional e atinge o 

nível municipal. Essa interlocução entre diferentes esferas administrativas gera uma 

complexa rede de interações sociais, políticas e administrativas entre os agentes 

envolvidos direta e indiretamente, em conexões relacionais com maior ou menor 

grau de proximidade.  

A partir disso, estruturou-se a problemática em torno das políticas públicas de 

turismo desenvolvidas pelo estado de Minas Gerais, com foco na Instância de 

Governança do Circuito Turístico Caminho Novo e nas suas dificuldades de 

implementar, de forma satisfatória, o ordenamento turístico no seu território. Sempre 

dentro do contexto de se trabalhar a gestão do turismo de forma complexa e 

sistêmica, ao mesmo tempo observando a formação das redes sociais que se 

articulam inevitavelmente dentro do fenômeno socioespacial do turismo.  

Para responder a esse problema foi estipulado como objetivo geral analisar a 

composição, a organização e o funcionamento da Instância de Governança do 

Circuito Turístico Caminho Novo dentro do contexto das políticas públicas de turismo 

atuais, apoiados na teoria dos sistemas complexos e na ferramenta de análise de 
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redes sociais. A partir disso, foram definidos como objetivos específicos (a) 

identificar e qualificar os agentes sociais envolvidos na Instância de Governança do 

Circuito Turístico Caminho Novo; (b) identificar e mapear as relações estabelecidas 

ou não, entre todos os agentes envolvidos dentro da rede social do Circuito Turístico 

Caminho Novo; (c) constatar a existência ou não, de uma rede social de governança 

regional no contexto do Circuito Caminho Novo; (d) analisar a participação de cada 

agente dentro da rede da instância de governança, considerando o seu caráter 

sistêmico e complexo. 

O turismo, compreendido como um fenômeno socioespacial contemporâneo, 

envolve uma complexa rede de interações entre diversas esferas administrativas e 

entre seus agentes sociais, os quais produzem uma série de retroações 

interdependentes, inseridos dentro de um metasistema, que influencia e é 

influenciado diretamente pela sua própria força sinérgica. Com tamanha dimensão, 

compreender esse fenômeno requer um olhar que busque uma interação entre 

disciplinas e caminhe por meio de uma visão holística e complexa dos fenômenos 

sociais. 

Tal paradigma parte do pressuposto de que o sistema deve ser vislumbrado 

como com um todo e não somente pela soma de suas partes e sobretudo, pelas 

constantes inter-relações entre suas partes, o que denota que tais sistemas estão 

vivos e apresentam uma complexidade relacional. No caso do sistema turístico, 

como em toda organização viva, os subsistemas não estão dispostos ao acaso, pelo 

contrário, eles estão “organizados em função de um tecido de sustentação que serve 

de sustentação (sic) das diversas estruturas do sistema, de uma unidade sintética 

em que cada parte contribui ao conjunto” (MOESCH, 2013. p. 16). 

Dentro desse aspecto, faz-se necessário uma interação no sistema, 

sobretudo no sistema turístico, “pois a simples soma das partes não revela a 

complexidade de suas conexões e a dinâmica das relações” (MOESCH; BENI, 2015, 

p.16). Nessa concepção sistêmica de conexões e fluxos de entrada e saída que 

ocorrem em seu ambiente “a inteligibilidade do sistema deve ser encontrada, não 

apenas no próprio sistema, mas também na sua relação com o meio ambiente, e 

que essa relação não é uma simples dependência, ela é constituída do sistema” 

(MORIN, 2015, p. 22). 

Os sistemas estão presentes em diversas escalas e interagem em um fluxo 

imprevisível e não linear o que requer um novo olhar, uma nova técnica para sua 
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compreensão. Sobretudo considerando que “não há necessariamente um 

encadeamento linear, sequencial, entre os sistemas antecedentes, o sistema em 

foco e os sistemas subsequentes, como se eles constituíssem uma corrente 

composta por elos ininterruptos, inseparáveis” (VALE, 2012, p. 92). 

Independentemente do nível que o sistema ocupe, ele estará inevitavelmente 

interconectado na sua própria sequência escalar inseparável de seu todo complexo.  

Esse direcionamento nos permite relacionar os sistemas complexos às 

políticas públicas, dada a sua abrangência de conexão com agentes sociais, 

empresas, instituições, com o sistema econômico e com uma gama variada de 

situações que se justapõem, se retroalimentam e que possuem comportamentos não 

lineares. Dessa forma, podemos entender que as “políticas públicas também 

abarcam uma série de questões setoriais que são entrelaçadas, assíncronas e 

especialmente sobrepostas” (FURTADO, 2015, p. 21). 

No campo das políticas públicas, conhecer em profundidade as conexões 

entre sistemas complexos que se inter-relacionam através da atuação dos seus 

agentes sociais, torna-se algo fundamental para o desenvolvimento de políticas 

adequadas com um maior índice de assertividade. De tal maneira, os elementos 

metodológicos utilizados dentro da concepção dos sistemas complexos são 

instrumentos fundamentais para se aplicar no campo das políticas públicas. O 

objetivo de "uma análise de sistemas complexos de políticas públicas é fornecer 

uma visão e uma compreensão de como o sistema complexo da sociedade pode ser 

afetado pela aplicação de uma política” (RAND, 2015, p. 46).  Desse modo, métodos 

complexos oferecem ferramentas capazes de dar suporte ao entendimento e à 

implementação de políticas públicas em diversos setores, dentre eles o de turismo. 

O objeto empírico desse estudo, o Circuito Turístico Caminho Novo, na 

condição de uma Instância de Governança Regional está inserido dentro desse 

contexto sistêmico complexo, dado que compõe a trama de relações sociais que se 

desenrola na gestão e formação das políticas públicas de turismo no Brasil, em 

especial de Minas Gerais. Foi dentro dessa perspectiva que se pretendeu 

desenvolver esse estudo buscando o entendimento da complexa rede de conexões 

que se estabelece entre as esferas administrativas que estão vinculadas 

intrinsicamente ao ordenamento das políticas públicas de turismo daquela instância 

de governança.  
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Na busca para entender essa complexa trama de relações, a pesquisa foi 

norteada pela teoria da complexidade de Edgar Morin (2000, 2002a, 2002b, 2002c) 

sustentada pela ferramenta de análise de redes sociais, que permitiram esmiuçar a 

inter-relação que envolve sincronicamente os processos sociais, econômicos, 

culturais, ambientais e políticos relacionados ao fenômeno socioespacial produzido 

pela atividade turística.  

Justificamos que, sob esse aspecto, percebe-se que as políticas públicas são 

pensadas e desenvolvidas em sua maioria desconsiderando os aspectos complexos 

inerentes aos agentes sociais produtores do fenômeno turístico (FRATUCCI, 2008), 

atitude que produz ações equivocadas que acabam não atingindo os objetivos 

necessários de transformações sociais pretendidos. A mudança tática dessas 

políticas deve levar em consideração a conjuntura dos sistemas complexos, 

sobretudo por que a complexidade sistêmica exige a aplicação de metodologias e 

métodos que possibilitem entender sua análise de forma mais aprofundada. 

Para produzir esse estudo foi utilizada como processo a pesquisa qualitativa 

na intenção de corroborar com uma visão dialógica, sistêmica e complexa. O objeto 

desse do ponto de vista qualitativo foi estudado a partir de uma pesquisa descritiva e 

exploratória considerando o turismo como um fenômeno socioespacial sistêmico e 

complexo, aqui apreendido a partir das políticas públicas de turismo em Minas 

Gerais, constituída e legitimada pela política dos Circuitos Turísticos. Esses Circuitos 

são as instâncias de governança responsáveis pela gestão e ordenamento do 

turismo na sua região, além de ser o principal meio de interlocução entre a esfera 

regional para com a estadual e federal. 

Para embasar o aporte teórico utilizamos a visão da sociologia compressiva 

sobre o paradigma complexo de Edgar Morin (2000), assim como em autores como 

Capra (1996), Baggio (2008), Moesch (2013), Moesch e Beni (2015), Beni e Moesch 

(2017), Bertalanffy (1968), Boullón (1990), Fuentes (2015), Gentile (2015), 

Granovetter (1973, 1983), Lemiex (2012), Burt (1992). Para tanto, foi realizado uma 

busca nos idiomas inglês, espanhol e português em periódicos, web sites 

específicos para assuntos acadêmicos estabelecendo combinações entre as 

palavras chave abordadas nesse estudo. 

Ao considerarmos suas interconectividades, o objeto empírico desse estudo 

está envolvido diretamente dentro de um contexto socioespacial e territorial que 

comumente atua inserido em uma trama complexa e de conectividade entre seus 
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agentes. Com esse foco, a Instância de Governança do Circuito Turístico Caminho 

Novo (CTCN) está inserida dentro de uma rede política complexa que se 

interconecta em diferentes níveis de escala com seus agentes sociais, os quais têm 

a função de estabelecer o controle, a regulamentação e a execução de ações entre 

as relações sociais, econômicas e políticas que ocorrem nessa rede social. 

Do ponto vista metodológico foi utilizada como ferramenta a análise de redes 

sociais para qualificar os laços relacionais que o CTCN estabelece entre os agentes 

sociais atuantes nas esferas regional, estadual e federal. Existem diversos modelos 

que podem ser utilizados para se estudar uma rede social; no caso específico desse 

estudo, a análise dessa rede foi feita com base na rede de política pública (LEMIEX, 

2012). O referencial teórico explicativo se apoiou na Teoria de Granovetter (1973, 

1983) sobre os laços fortes (strength of strong ties) e laços fracos (strength of weak 

ties) na Teoria dos Buracos Estruturais de Burt (1992) e na análise de conteúdo 

adaptada de Bardin (2011).  

Para produzir nossa análise sobre a rede social do Circuito Turístico Caminho 

Novo foi utilizado o método bola de neve (Apêndice A), aplicado em três rodadas 

que contribuíram para a produção de uma matriz de pesquisa (Apêndice B), utilizada 

como forma de estabelecer os parâmetros para analisar e sistematizar os dados da 

pesquisa. Além desses dois instrumentos, foi utilizado o software yED Graph@ para 

produzir os sociogramas da rede observada, da rede apontada e da rede possível, 

construídos por meio da ferramenta centralidade de intercessão entre nós (Node 

Betweenness Centrality). 

A primeira rodada do método bola de neve foi apontado com base na 

observação participante do autor dessa pesquisa dentro do objeto empírico desse 

estudo. A partir disso foram levantados os principais agentes sociais com 

capacidade de influenciar e de estabelecer conexões dentro da rede regional do 

turismo. A segunda rodada buscou identificar na visão das instituições levantadas, 

qual entidade regional possui maior representatividade para a gestão do turismo em 

nível regional. Na última rodada de posse das respostas coletadas na segunda 

rodada foram aplicadas entrevistas estruturadas com o intuito de responder as 

variáveis indicadas pela matriz de pesquisa. 

A partir do método bola de neve e com apoio da matriz de pesquisa visando o 

aprofundamento da pesquisa, foi aplicado um questionário por correio eletrônico a 

equipe técnica da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (SETUR-MG) e 
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os membros da Federação dos Circuitos Turísticos (FECITUR). Concomitante foi 

realizadas entrevistas estruturadas com os principais agentes envolvidos com 

turismo na região, apontados na segunda fase do método bola de neve, que são 

CTCN, ABRASEL/ZM, SDETTUR, JFRC&VB. Nesse aspecto, a análise dos 

sociogramas, os questionários e as entrevistas buscaram responder as seguintes 

variáveis: (a) capacidade dos agentes sociais se articularem em rede; (b) grau de 

proximidade de relação entre os agentes sociais; (c) nível de capacidade gerencial 

de uma região turística; (d) formação de redes regionais entre agentes sociais. 

O detalhamento dessa pesquisa foi estruturado em três capítulos, o primeiro 

aborda o pensamento sistêmico complexo e as redes sociais com inter-relação ao 

fenômeno turístico. Sua primeira seção apresenta a transição do pensamento 

cartesiano para o pensamento sistêmico embasado na Teoria Geral dos Sistemas e 

sua influência dentro do campo de estudos do turismo. O segundo tópico desse 

capítulo expõem as bases que fundamentam os sistemas complexos incluindo a não 

linearidade, a auto-organização e a interação entre diversas variáveis, fazendo um 

alinhamento com as políticas públicas de turismo. O capítulo finaliza trazendo uma 

revisão teórica sobre a análise de redes sociais e seus aspectos metodológicos 

aplicados aos sistemas complexos. 

O segundo capítulo contextualiza as políticas públicas de turismo em nível 

federal e estadual com direcionamento para a política dos Circuitos Turísticos de 

Minas Gerais e sua interconexão com as demais esferas administrativas. A primeira 

sessão demonstra a criação do Programa Nacional de Municipalização do Turismo 

(PNMT) e o programa subsequente, o Programa de Regionalização do Turismo 

(PRT), além das versões do Plano Nacional de Turismo (2003-2007, 2007-2010, 

2013-2016), como aparatos de orientação das políticas de turismo no Brasil. Na 

sequência do capítulo, faz-se uma abordagem sobre os Circuitos Turísticos de 

Minas Gerais desde sua criação até o momento contemporâneo a essa pesquisa. 

Seu fechamento se faz com a apresentação sobre as instâncias de governança e 

sua atuação como política pública aplicada ao turismo. 

No terceiro capítulo são apresentadas as análises realizadas a partir dos 

dados obtidos pelos questionários, entrevistas e nos sociogramas produzidos, 

buscando sustentar e responder a hipótese e os objetivos levantados pela pesquisa. 

Todo o aporte metodológico foi somado ao referencial teórico sobre sistemas 

complexos, políticas públicas de turismo e análise de redes sociais. Destarte, as 
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considerações finais fazem o fechamento analítico e apresenta a maneira como 

cada objetivo foi alcançado e como os principais resultados encontrados 

demonstraram a realidade da gestão e formação de redes regionais. 
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1 O PARADIGMA SISTÊMICO COMPLEXO E SUAS CONEXÕES COM A 
ANÁLISE DE REDES SOCIAIS DO TURISMO 

 

Esse capítulo se estrutura em torno do pensamento sistêmico complexo e da 

análise de redes sociais inter-relacionados ao campo de estudo do fenômeno 

turístico. Está dividido em três seções: a primeira aborda uma contextualização 

sobre a transição do pensamento cartesiano para o sistêmico sustentado pela teoria 

geral dos sistemas. A seguir, é apresentada a influência que essa teoria exerceu na 

formação do pensamento sistêmico dentro do campo de estudo do turismo. Dentro 

desse contexto de influência, de forma inovadora demonstra-se a reconstrução do 

Sistema Turístico de Beni (1998) proposta por Moesch e Beni (2015), com base no 

paradigma da complexidade. A segunda seção do capítulo discorre sobre os 

aspectos teóricos dos sistemas complexos, destacando suas características básicas 

como a não linearidade, a auto-organização e a interação com um grande número 

de variáveis. A partir disso se estabelece a possível aplicação da teoria na análise 

das políticas públicas de turismo. A última seção faz uma revisão teórica sobre 

análise de redes sociais para, posteriormente, apresentar a metodologia de Análise 

de Redes Sociais aplicada aos estudos dos sistemas complexos.  

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A TEORIA GERAL DOS SISTEMAS 

 

O turismo entendido como um fenômeno socioespacial complexo, envolve um 

conjunto de relações de cunho territorial, social, econômico, espacial e temporal, em 

um contexto com características multifacetadas e uma dinâmica de atores 

conectados em redes interativas, como descrito por Knupp (2014), Fratucci (2008) e 

Baggio (2008, 2006), dentre outros. Dada tal complexidade, seu entendimento deve 

buscar apoio em conceitos e teorias que sejam capazes de explicar a multiplicidade 

de relações, interações e interconexões que ocorrem dentro do sistema do turismo 

enquanto um campo científico em constante construção. É possível se embasar em 

pelo menos cinco teorias para o estudo do fenômeno turístico: a “Teoria Geral dos 

Sistemas de Ludwing Von Bertalanffy, a Teoria de Sistemas Dinâmicos de John 

Forrester, a Teoria dos Sistemas Complexos de Rolando Garcia e a Teoria dos 

Sistemas Funcionais de Niklas Luhmann” (VÁZQUEZ RAMÍREZ, 2013, p. 3), além 

do Paradigma da Complexidade proposto por Edgar Morin (2002a, 2002b, 2011). 
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Essas teorias possuem preceitos capazes de embasar a análise sobre a 

interdisciplinaridade existente no campo de estudos do turismo. Para tanto, esta 

pesquisa centraliza a sua atenção na Teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy, por 

entender que essa teoria mudou o rumo da ciência ao introduzir o pensamento 

sistêmico no meio científico. Como base filosófica para a produção desse trabalho, 

optou-se pelo Paradigma da Complexidade do filosofo Edgar Morin (2000; 2002a; 

2015), com o intuito de demonstrar o turismo como um fenômeno complexo com 

capacidade de se “auto-eco-organizar” (MORIN, 2015), e de influenciar seu 

ambiente pelo ecossistema em que está inserido. 

Até se estabelecer o pensamento sistêmico, o mundo adotava uma visão 

científica com base na filosofia aristotélica e na teologia judaico-cristã, sobre uma 

noção do universo orgânico, vivo. Na era moderna, acontece um rompimento com 

essa perspectiva e a produção científica passa a enxergar o mundo como uma 

máquina. Essa perspectiva fica conhecida como a Revolução Científica da era 

moderna, influenciada diretamente pelas descobertas em física, astronomia e 

matemática e pelos pensamentos de cientistas como Copérnico, Galileu, Descartes, 

Bacon e Newton (CAPRA, 2006). 

Essa noção de mundo embasada em uma postura cartesiana, reducionista e 

analítica se preocupa em entender os fenômenos a partir de suas partes, 

considerando o isolamento do objeto empírico. A partir disso, se produz um estudo 

em cada uma das partes para demonstrar os resultados. Em outras palavras para se 

entender o todo é feita uma análise individualizada de suas partes, que depois de 

somadas podem explicar o todo. Este procedimento analítico “significa que uma 

entidade pode ser estudada resolvendo-se em partes e, por conseguinte, pode ser 

constituída ou reconstruída pela reunião destas partes. Estes procedimentos são 

entendidos tanto em sentido material quanto em sentido conceitual” 

(BERTALANFFY, 2009, p. 39). Segundo o autor, a 

 
 
aplicação do procedimento analítico depende de duas condições. A 
primeira é que as interações entre as partes ou não existam ou 
sejam suficientemente fracas para poderem ser desprezadas nas 
finalidades de certo tipo de pesquisa. [...] só com esta condição as 
partes podem ser esgotadas real, lógica e matematicamente, sendo 
em seguida reunidas. A segunda condição é que as relações que 
descrevem o comportamento das partes sejam lineares, pois só 
então é dada a condição de aditividade” (BERTALANFFY, 2009 p. 
39). 
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Esse pensamento analítico cartesiano criado por René Descartes, que 

consiste em dividir fenômenos complexos em partes com o intuito de compreender o 

todo, é complementado e fortalecido por Isaac Newton, por meio da mecânica 

newtoniana que consagra a ciência. No campo biológico, o modelo mecanicista tem 

sua aplicação ligada ao fenômeno da circulação sanguínea implementado por 

Willian Harvey, que influenciou os fisiologistas da sua época, quando tentaram a 

partir dele explicar as funções somáticas da digestão e do metabolismo. Essa 

tentativa foi fracassada, tendo-se em vista que esses fenômenos envolviam 

processos químicos que não podiam ser descritos por meio mecânico (CAPRA, 

2006). 

Contudo, há uma mudança no século XVIII, quando o químico Antoine 

Lavoisier, demonstrou a necessidade de processos químicos para que organismos 

vivos pudessem se manter em funcionamento. Essa nova descoberta traz uma nova 

luz para a ciência. Contudo, a lógica cartesiana se manteve viva. Por outro lado, no 

final do século XVIII e início do século XIX, o pensamento cartesiano mecanicista 

sofreu forte oposição do movimento romântico na arte, na literatura e na filosofia. O 

poeta e pintor místico William Blake exerceu forte oposição ao modelo newtoniano, 

já os poetas e filósofos do movimento romântico alemão, que teve como autor 

central Goethe, retomou a tradição aristotélica entendendo a natureza como uma 

forma orgânica, compreendendo que ela é um padrão de relações dentro de um todo 

organizado (VELASQUEZ, 2016). 

No decorrer do século XIX, o Vitalismo foi além do pensamento cartesiano, ao 

acrescentar ao pensamento científico uma entidade não física como responsável por 

planejar os processos de organização. O intuito principal dessa inserção foi instigar 

uma provocação ao modelo mecanicista reducionista (CAPRA, 2006). Tal proposta 

do vitalismo não indicava nenhuma mudança para a evolução científica, 

“evidentemente correspondia simplesmente à declaração da bancarrota da ciência” 

(BERTALANFFY, 2009, p. 125). 

Frente a panaceia apresentada pelo vitalismo, por meio dos biologistas, 

despontava como tendência o ponto de vista organísmico, que permitiu a 

compreensão sobre os estudos sobre o metabolismo, o crescimento e a biofísica do 

organismo. Essas pesquisas avançam e dão origem ao que foi chamado de teoria 

dos sistemas abertos e dos estados estáveis, que em verdade é um prolongamento 

dos estudos desenvolvidos pela físico-química, cinética e termodinâmica 
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convencional. Contudo, mesmo diante desses avanços, Bertalanffy não se detém 

nessas condições e seguiu rumo ao entendimento de uma generalização ainda mais 

ampla. Esse processo possibilitou o desenvolvimento de uma nova teoria, a qual 

denominou de teoria geral dos sistemas. Essa teoria foi apresentada pela primeira 

vez em 1937 no seminário de filosofia de Charles Morris na Universidade de 

Chicago, sem a repercussão esperada, o que fez o autor reservar seus escritos. 

Anos mais tarde, com as mudanças no pensamento científico e intelectual, 

aparecem modelos de generalizações abstratas que comungam com a visão 

sistêmica proposta pela teoria de Bertalanffy. Com o aparecimento dessas 

tendências, a teoria geral dos sistemas passa a compor a lógica do pensamento 

científico. (BERTALANFFY, 2009). 

Seguindo essa tendência, o pensamento sistêmico toma um novo significado 

e detém uma nova importância dentro da pesquisa científica, como se pode observar 

por meio da descrição de Ackoff (1959), citado por Bertalanffy: 

 
 
Nas últimas duas décadas nós testemunhamos a emergência do 
“sistema” como conceito chave da pesquisa científica. 
Evidentemente, os sistemas já eram estudados há séculos, mas algo 
novo foi agora acrescentado...A tendência a estudar os sistemas 
como uma entidade e não como um aglomerado de partes está de 
acordo com a tendência da ciência contemporânea que não isola 
mais os fenômenos em contextos estreitamente confinados, mas 
abre-se ao exame das interações e investiga setores da natureza 
cada vez maiores. Sob a égide da pesquisa dos sistemas (e seus 
numerosos sinônimos) assistimos também à convergência de muitas 
criações mais especializadas da ciência contemporânea. [...] Esta 
pesquisa prossegue e muitas outras estão sendo entrelaçadas em 
um esforço conjunto de investigação, que envolve um espectro cada 
vez mais amplo de disciplinas científicas e tecnológicas. Estamos 
participando do que é, provavelmente, o mais amplo esforço para 
chegar a uma síntese do conhecimento científico como jamais foi 
feita. (ACKOFF, 1959 apud BERTALANFFY, 2009, p. 28-29). 
 
 

Trazendo à luz da ciência esse novo modo de pensar, Kuhn (1962), citado por 

Bertalanffy, relata que “uma revolução científica define-se pelo aparecimento de 

novos esquemas ou paradigmas conceituais. Estes põem em evidência aspectos 

que não eram anteriormente vistos nem percebidos, ou eram mesmo suprimidos na 

ciência ‘normal’” (BERTALANFFY, 2009, p. 38). Tal revolução incita a busca de uma 

teoria que possa ser utilizada de forma ampla e generalista pelos diversos ramos da 

ciência, levando em consideração que existem objetos de estudo que produzem 
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problemas de pesquisa comuns às diversas disciplinas e especialidades científicas. 

Sobre essa interação, Bertalanffy apresenta a seguinte argumentação: 

 
 
A ciência moderna é caracterizada por sua crescente especialização, 
determinada pela enorme soma e dados, pela complexidade das 
técnicas e as estruturas teóricas de cada campo. Assim, a ciência 
está dividida em inumeráveis disciplinas que geram continuamente 
nova subdisciplinas. Em consequência, o físico, o biologista, o 
psicólogo e o cientista social estão, por assim dizer, encapsulados 
em seus universos privados, sendo difícil conseguir que uma palavra 
passe de um casulo para o outro. A este fato porém opõe-se outro 
notável aspecto. Examinando a evolução da ciência moderna 
encontramos um surpreendente fenômeno. Independentemente uns 
dos outros, problemas e concepções semelhantes surgiram em 
campos amplamente diferentes. (BERTALANFFY, 2009, p. 54). 
 
 

Esse contexto de problemas similares em diversos ramos da ciência toma 

força em contraponto ao pensamento mecanicista e desponta como uma tendência 

na física moderna direcionada a problemas de totalidade e interação dinâmica 

dentro de uma organização. Do mesmo modo, na física quântica, dificuldades de 

ordem local tornaram-se insolucionáveis e aparecem na estrutura de átomos, na 

arquitetura das proteínas e nos fenômenos em termodinâmica (MEIXNER; REIK, 

1959). Na biologia, passou-se cada vez mais a enxergar os processos por meio da 

interação entre as partes e não pelo estudo isolado das partes. A psicologia da 

Gestalt se direcionou a priorizar as totalidades psicológicas, na qual seu 

entendimento pode ser expresso por meio de leis dinâmicas. Já nas ciências sociais, 

o modelo do homem econômico, entendido como o somatório de átomos sociais, 

passa a ser compreendido como um todo superordenado às suas partes e traz 

consequências como um novo modo de pensar. Dentro da físico-química, o 

pensamento teórico sistêmico se torna direcionado para processos de cunho 

irreversível, sistemas abertos e estados de desequilíbrio. Processos similares e com 

base sistêmica passam a ser analisados na cibernética e na teoria da informação 

(BERTALANFFY, 2009). 

Todas essas similaridades vão muito além de analogias superficiais e marcam 

uma transição importante no pensamento científico que passa do reducionismo 

cartesiano para uma visão holística, que enxerga os fenômenos em sua totalidade, 

entendendo os processos de maneira dinâmica. Essa transição em várias disciplinas 

levou “os cientistas à mesma nova maneira de pensar em termos de conexidade, de 
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relações e de contexto” (CAPRA, 2006, p. 46). Condição essencial nesse processo é 

saber sobre a necessidade de se: 

 
 
estudar não somente partes e processos isoladamente, mas também 
resolver os decisivos problemas encontrados na organização e na 
ordem que os unifica, resultante da interação dinâmica das partes, 
tornando o comportamento das partes diferente quando estudado 
isoladamente e quando tratado no todo (BERTALANFFY, 2009, p. 
55). 
 
 

Tendo como referência esse fio condutor, fica claro que o critério mais 

essencial dentro desse novo pensamento é a mudança da parte para o todo, 

considerando esse todo como um sistema vivo que estabelece conexões e 

interações ordenadas entre si, onde se tem a dinâmica sistêmica como base. Nesse 

aspecto, destaca-se como condição essencial para o funcionamento do sistema o 

entendimento de que se forem isoladas as partes, suas propriedades são 

destruídas. Outra característica chave dentro desse paradigma é a capacidade de 

deslocamento entre as diversas escalas sistêmicas, sobretudo quando se observa o 

mundo como uma entidade viva que possui sistemas alinhados dentro de sistemas e 

que obedecem aos mesmos conceitos com níveis de complexidade específicos para 

cada plano. Essa mudança de percepção mecanicista para a sistêmica traz, de um 

lado, a concepção cartesiana que pensava ser possível analisar qualquer sistema 

complexo pelas propriedades de suas partes e, de outro, a percepção sistêmica que 

enxerga que os sistemas vivos não podem ser compreendidos apenas por meio de 

análise de suas partes (CAPRA, 2006). 

Essa nova tendência da ciência abre as portas para enxergar a realidade de 

uma maneira ampla e integradora, entendendo que estamos todos ligados e 

interconectados, em relações sistêmicas que se desenham em redes de conexão. 

Capra (2006) elucida essa transição mecanicista/sistêmica como demonstrado na 

Figura 1. 
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Figura 1: Esquema comparativo entre pensamento sistêmico e visão cartesiana 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CAPRA, 2006, p. 47) 

 

No esquema A, a representação do pensamento cartesiano indica isolamento 

e foco nas partes e nos elementos, em detrimento do todo. O esquema B demonstra 

uma interação entre os objetos em um formato de rede, onde os elementos mantêm 

relações entre si. Esse novo modelo passa por uma visão de conexão sistêmica, de 

interdependência entre as partes, que pode ser analogamente comparado a um 

organismo vivo que estabelece ligações entre suas partes e, ao mesmo tempo, se 

relaciona com o meio que o cerca. Por essa representação esquemática podemos 

dizer que “a mudança das partes para o todo também pode ser vista como uma 

mudança de objetos para relações. Num certo sentido, isto é uma mudança 

figura/fundo” (CAPRA, 2006, p. 47). Nessa concepção podemos chamar de sistema, 

todo:  

 
 
conjunto organizado (físico, biológico, social) que tem propriedades, 
como totalidade, que, não são propriedades de seus elementos 
tomados isoladamente, a organização do sistema que determina 
sua estrutura não é outra coisa que o conjunto das relações entre 
seus elementos (moléculas, organismos, comunidades, indivíduos), 
incluindo as relações entre essas. (GARCIA, 2006, p.117, grifo 
nosso). 
 
 

Tomando como base esse escopo, considera-se que o objeto da teoria geral 

dos sistemas é a “formulação de princípios válidos para os 'sistemas' em geral, 

qualquer que seja a natureza dos elementos que os compõem e as relações ou 

'forças' existentes entre eles” (BERTALANFFY, 2009, p. 62). Por essa concepção, a 

“teoria dos sistemas é muito mais ampla, quase universal, já que num certo sentido 

toda realidade conhecida, desde o átomo até a galáxia, passando pela molécula, a 

Fonte: Capra (2006) 
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célula, o organismo e a sociedade, pode ser concebida como sistema” (MORIN, 

2015. p. 19). 

Dada sua amplitude, a teoria geral dos sistemas pode ser aplicada a partir de 

enfoques e propósitos diferenciados, como por exemplo, entre a “teoria de conjuntos 

(Mesarovic), a teoria das redes (Rapoport1957), cibernética (Wiener 1945), teoria da 

informação (Shannon e Weaver 1948), teoria dos autômatos (Turing 1950, 1952), 

teoria dos jogos (von Neumann, 1966), entre outras” (ARNOLD, 1998, p. 43).Com 

tantas variações e possibilidades para as analises sistêmicas sua compreensão 

passa por “diversos modelos de acordo com a natureza do caso e com critérios 

operacionais, embora alguns conceitos, modelos e princípios da TGS –como a 

ordem hierárquica, a diferenciação progressiva, a retroalimentação, etc. – são 

aplicáveis a grandes recursos de sistemas materiais, psicológicos e socioculturais” 

(ARNOLD, 1998, p. 43). 

A teoria de Bertalanffy permite analisar qualquer sistema em sua forma total, 

considerando que há um conjunto de elementos interdependentes que interagem por 

meio de um objetivo comum, para formar o todo. Dentro disso, os critérios que 

balizam tal teoria passam diretamente pela concepção de sistemas abertos, ou seja, 

aqueles sistemas que não se encontram em equilíbrio, mas que possibilitam sua 

aplicação a qualquer área do conhecimento, com pretensão interdisciplinar.  

Esse processo de relação entre o sistema e seu entorno, pode ser 

denominado como retroalimentação (feedback), entendido como um “processo 

mediante no qual um sistema aberto recolhe informação sobre os efeitos de suas 

decisões internas no meio, informação que atua sobre as decisões sucessivas” 

(ARNOLD; OSORIO 1998, p.10 apud VÁZQUEZ RAMÍREZ, 2013, p.5). 

Dessa forma, a manutenção do sistema esta diretamente relacionada à 

influência que o entorno tem sobre ele, o que permite a tomada de decisões. Além 

disso, essas decisões influenciam o comportamento de todo o sistema e 

consequentemente há uma influência constante entre as partes que interferem 

diretamente na conservação do sistema (VÁZQUEZ RAMÍREZ, 2013). Tal 

proposição pode ser visualizada pelo modelo proposto por Bertalanffy (2009), 

representado na Figura 2: 
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Figura 2 Esquema de retroação simples 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bertalanffy (2006, p. 69) 

 

Para que um sistema possa ser estruturado ele deve estar em um meio 

ambiente, possuir unidades, manter relações entre suas unidades, ter seus atributos 

próprios e, sobretudo, possuir um input (entrada) e um output (saída) (PANOSSO, 

2008). Cada retroação provém desse fluxo constante de entrada e saída, que é 

processado dentro do sistema, de maneira que essas “entradas que o sistema 

recebe sofrem transformações em seu interior e, posteriormente, são enviadas para 

fora, isso constitui a saída ou o output, portanto, toda entrada corresponde a um tipo 

de saída” (VALE, 2012, p. 92). 

Operando nessa linha de raciocínio, pode-se dizer que “todo organismo vivo é 

essencialmente um sistema aberto. Mantém-se em um contínuo fluxo de entrada e 

de saída, conserva-se mediante a construção e a decomposição de componentes” 

(BERTALANFFY, 2009, p. 65). Tal composição e decomposição, entendidas como o 

input (entrada) e o output (saída) de um determinado componente, influem na troca 

de energia do sistema com o seu ambiente, levando a que ele possa ser entendido 

como um sistema aberto. 

Nessa condição, o sistema aumenta seu grau de complexidade “quando sua 

existência e a manutenção de sua diversidade são inseparáveis de inter-relações 

com o ambiente, por meio das quais o sistema tira do externo matéria/energia e, em 

grau superior de complexidade” (MORIN, 2005, p. 292). Do ponto de vista teórico e 

empírico, o conceito de sistema aberto “abre a porta a uma teoria da evolução, que 

só pode provir das interações entre sistema e ecossistema, e que, em seus saltos 

organizacionais mais admiráveis, pode ser concebida como a superação do sistema 

por um metasistema” (MORIN, 2015, p. 22). 

Esse comportamento retroativo (entrada/saída) e relacional (sistema/meio 

ambiente/sistema) pode ser entendido como um construto que relaciona o fato com 
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sua causa final, ou seja, com “base do comportamento teleológico ou finalista nas 

máquinas construídas pelo homem assim como nos organismos vivos e nos 

sistemas sociais” (BERTALANFFY, 2009, p. 70). Dessa forma, se há uma retroação 

no sistema, essencialmente existe um padrão de organização que inter-relaciona a 

conexão entre sistemas e as estruturas dos próprios sistemas, e desses sistemas 

com sistemas sociais, que por sua vez se conectam a ecossistemas e metasistemas. 

De qualquer maneira “só existem realmente sistemas de sistemas, o simples sistema 

sendo apenas uma abstração didática” (LUPASCO, 1962, p. 186 apud MORIN, 

2005, p. 129).  

Essa conexão estabelecida entre sistemas, subsistemas, ecossistemas e 

metasistemas, gera uma interdependência de retroalimentação, de auto-eco-

organização entre os diversos níveis escalares em que os sistemas se encontram e 

nas suas relações diretas com seu ambiente. Nesses moldes, o ser humano está 

naturalmente inserido em todas as redes de conexões que se fazem presentes nos 

sistemas sociais, ecológicos, moleculares e tecnológicos, onde há comumente 

interações que se sobrepõem e se justapõem. Assim, 

 
 
o ser humano faz parte de um sistema social, no seio de um 
ecossistema natural, que está no seio de um sistema solar, que está 
no seio de um sistema galáctico: ele é constituído de sistemas 
celulares, que são constituídos de sistemas moleculares, que são 
constituídos de sistemas atômicos. Há nesse encadeamento 
sobreposição, confusão, superposição de sistemas e há, na 
necessária dependência e um em relação aos outros, na 
dependência, por exemplo, que liga um organismo vivo sobre o 
planeta Terra ao sol que emite fótons, à vida exterior (ecossistema) e 
interior (células e eventualmente microrganismos), à organização 
molecular e atômica, um fenômeno e um problema-chave (MORIN, 
2005, p. 128). 
 
 

Tais conexões sistêmicas geram uma série de relações de interdependência 

que produzem uma teia interativa que está inserida dentro de um conjunto complexo 

de diversos componentes. Esse amálgama encadeado de conexões entre escalas 

sistêmicas produz um fluxo de retroalimentação que se auto organiza por meio de 

um padrão de conexão de redes relacionais. Nesse contexto, “nenhuma das 

propriedades de qualquer parte dessa teia é fundamental; todas elas resultam das 

propriedades das outras partes, e a consistência global de suas inter-relações 

determina a estrutura de toda a teia” (CAPRA, 2006, p.48).  
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Fundamentalmente, a importância do padrão dentro do pensamento sistêmico 

é algo essencial para entender o encadeamento da vida e sua estrutura em forma de 

rede. Esse entendimento dá base para compreender a auto-eco-organização, pois 

seu critério essencial está ligado a dinâmica da informação, que pode caminhar de 

forma cíclica, remetendo ao reconhecimento de um fluxo que se realimenta. 

Sobretudo, tanto a concepção de realimentação quanto o entendimento de auto 

regulação estão intrinsecamente ligados às redes, tendo em vista que em diferentes 

sistemas vivos, as redes são o padrão básico de organização desses sistemas 

(CAPRA, 2006). 

Trazendo toda essa contextualização sobre sistemas e redes para dentro do 

campo de estudos do turismo, devemos entender que a atividade turística está 

intrinsecamente relacionada ao sistemismo. Temos em vista que para se 

desenvolver, o turismo necessita de uma ampla rede relacional que opera dentro de 

sistemas interdependentes, que se ligam diretamente a vários outros sistemas e 

subsistemas. Por consequência, trata-se de um fenômeno socioespacial 

interdependente e interconectado, que não se reduz às suas partes, com sua 

compreensão exigindo uma visão mais ampla, que remete à ideia de interação 

sistêmica. Tal percepção levou diversos pesquisadores a buscar explicar o 

fenômeno socioespacial do turismo a partir da teoria dos sistemas e seus elementos 

interativos, como será apresentado no próximo tópico. 

 

1.1.1 A Teoria Geral dos Sistemas aplicada ao estudo do turismo 

 

A Teoria Geral dos Sistemas (TGS) trouxe uma nova forma de compreensão 

para os processos dinâmicos e interativos que são encontrados nos mais diversos 

ramos da ciência. Essa percepção rompeu com a obscurecência analítica e 

cartesiana e despertou para uma visão sistêmica, de modo que as relações e os 

conjuntos assumem uma importância destacada nas análises de interatividade e 

interdependência, em que compreender o todo é muito mais importante do que 

simplesmente se atentar meramente à análise isolada de suas partes. Por isso, à luz 

dessa nova realidade “a moderna pesquisa dos sistemas pode fornecer a base de 

uma estrutura mais capaz de fazer justiça às complexidades e propriedades 

dinâmicas do sistema sociocultural” (BUCKLEY, 1967 apud BERTALANFFY, 2009, 

p. 26). 
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De tal forma, na busca por um entendimento epistemológico e conceitual 

sobre como opera o sistema turístico, diversos autores como Leiper (1979), Boullón 

(1990), Molina (1991), Gunn (1996), Sessa (1983), Beni (1998), Petrocchi (2002), 

Jiménez (2005) dentre outros, buscaram embasamento na teoria geral dos sistemas 

para construir seus modelos com o intuito de explicar a dinâmica sistêmica 

encontrada no contexto do fenômeno socioespacial e sociocultural do turismo. 

Em suas explicações, esses autores estabelecem que as relações presentes 

no fenômeno turístico se dão por meio da interação entre as diversas variáveis 

presentes na atividade. Desse modo, o sistema turístico é visto como sendo 

composto pelo agrupamento de elementos variados que se inter-relacionam e que 

afetam diretamente a sua dinâmica e o seu comportamento por meio das 

características que o compõem. De tal maneira, cada um deles refere-se ao sistema 

como uma realidade totalizadora que pode ser explicada como um fenômeno com 

diversas variáveis e relações. Por isso, para sua compreensão, se faz necessário 

identificar seus elementos (demanda, oferta, produto, infraestrutura, superestrutura, 

atrativos turísticos, motivações, transporte, publicidade, entre outros) e analisar as 

relações econômicas, geográficas, políticas e culturais que estabelecem entre si. Por 

esses motivos se torna inviável entender o fenômeno turístico somente por meio de 

suas partes isoladamente. Há, nesse caso, a necessidade de compreender a 

interação entre essas partes (VÁZQUEZ RAMÍREZ, 2013). 

Desse modo, o fenômeno turístico pode ser entendido como um sistema 

socioespacial e sociocultural que estabelece relações e conexões entre diversos 

agentes que atuam de forma direta e indireta nessa teia complexa de inter-relações. 

Pode-se observar assim uma tendência a se analisar o fenômeno turístico a partir da 

interação entre seus elementos, dado o grande número de pesquisadores que 

seguiram nessa linha de raciocínio. 

Apesar dos trabalhos de diversos autores que embasaram e desenvolveram 

seus trabalhos na teoria geral dos sistemas, este trabalho concentra-se nos estudos 

dos pesquisadores Leiper (1979), Boullón (1990) e Beni (1998), por entender que 

seus modelos sistêmicos influenciaram diretamente diversos estudiosos no Brasil e 

pelo fato de suas pesquisas terem contribuído de forma significativa para 

desenvolvimento das políticas públicas nacionais de turismo. 

A visão de Neil Leiper (1979) define três grupos possíveis para compor a 

visão sistêmica do campo do turismo: a econômica, a técnica e a holística. Essa 
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última, por ser mais abrangente, permitiu um estudo multi e interdisciplinar sobre o 

turismo. Essa perspectiva, multi-interdisciplinar, foi a base utilizada por ele para 

propor o seu modelo para o sistema turístico (PANOSSO NETTO, 2005). 

Para Leiper (1979), o sistema turístico parte de sua dimensão geográfica 

composta por uma região geradora de turistas, de onde provém o fluxo emissivo 

que, por meio de uma rota turística de saída, se locomove até a região de destino, 

de onde necessariamente retorna para seu ponto de origem por uma rota de 

chegada. Todo esse processo ocorre dentro do meio que o cerca, onde se encontra 

o ambiente físico, cultural, social, econômico e o meio político, tecnológico. 

 

Figura 3 – Modelo Sistema Turístico de Leiper 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Leiper (1979, p. 404) 

 

Outro pesquisador de destaque dentro do sistemismo turístico é o arquiteto 

argentino Roberto C. Boullón. O modelo de sistema elaborado por ele apresenta um 

enfoque baseado na espacialidade e na regionalização do turismo. Para o autor, o 

turismo não é nem indústria e nem ciência e não há como modelá-lo em um sistema 

único, tendo em vista que o fenômeno turístico pode ser representado a partir de 

diversas formas e visões, conforme os objetivos e interesses do pesquisador 

(BOULLÓN, 1990; PANOSSO NETTO, 2005). 
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Figura 4 – Modelo Sistema Turístico de Boullón 

 

 

 

 

 

Fonte: Boullón (2006, p.32) 

 

No Brasil, o professor Mário Carlos Beni tornou-se referência sobre estudos 

de sistemas turísticos ao publicar seu livro “Análise estrutural do turismo”, fruto de 

sua tese de doutorado (BENI, 1998). Naquele trabalho, Beni apresenta um modelo 

para o sistema turístico (Figura 5) composto por três conjuntos: das relações 

ambientais e seus subsistemas (ecológico, social, econômico, cultural), da 

organização estrutural (que engloba os subsistemas superestrutura e infraestrutura) 

e, por último, das ações operacionais (com seus subsistemas: mercado, demanda, 

consumo, distribuição, produção, oferta) (BENI, 1998).  
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Figura 5 – Modelo Sistema Turístico de Beni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Beni (1998, p. 98) 

 

As abordagens propostas por Leiper (1979), Boullón (1990) e Beni (1998) 

sobre modelos de sistemas turísticos nos possibilitam aproximar os estudos sobre o 

planejamento e a gestão do turismo com a teoria geral dos sistemas, dado que sua 

prática passa pela inter-relação e conexão entre agentes sociais, instituições e 

governos que estão envoltos em um ambiente, no qual, o sistema estabelece trocas 

sob a influência direta do tempo e do espaço onde se desenvolve. 

Nesse aspecto, os processos inter-relacionais produzidos pelo sistema 

turístico se dão em seu meio ambiente interno e externo, em fluxos de conexões 

onde “a inteligibilidade do sistema deve ser encontrada, não apenas no próprio 

sistema, mas também na sua relação com o meio ambiente, e que essa relação não 

é uma simples dependência, ela é constituída do sistema” (MORIN, 2015, p. 22).  

Essa reflexão nos remete ao entendimento de que o turismo opera como um 

sistema aberto, permanentemente conectado e em interação com seu ambiente. 

Pensar e analisar o turismo como fenômeno socioespacial requer uma visão mais 

alargada, capaz de compreender todo o seu dinamismo intrínseco. Nessa 

perspectiva, entendemos que, existe a possibilidade de uma maior consistência 
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epistemológica para sustentar a aplicação da teoria de sistemas aos estudos do 

turismo. 

O rompimento de visões simplista sobre o turismo deve se dar por meio de 

uma investigação epistemológica a partir da qual se busca “fundamentar um corpo 

de conhecimentos com entidade teórica particular, dentro da complexidade de suas 

relações práticas, impõe uma ruptura epistemológica, com o modo de produção dos 

conhecimentos turísticos, até então utilizados” (MOESCH, 2013, p. 04). 

O pensamento sistêmico, em detrimento das concepções reducionistas leva a 

um aprofundamento sobre a episteme do turismo, encontrando sustentação na 

teoria geral dos sistemas que, em nosso entendimento, possui elementos suficientes 

para sustentar a compreensão do sistema turístico por meio da interação dos 

elementos de cunho social, econômico, geográfico e político. Tal visão sistêmica do 

turismo enquanto uma prática social interativa e em constante transformação, se dá 

tanto no próprio processo de interação do sistema turístico com seus subsistemas, 

quanto na sua conexão com outros sistemas, num processo contínuo de constantes 

trocas, motivado pela rede complexa que se sustenta dentro de suas próprias 

estruturas.  

Nesse contexto, o turismo deve ser pensado, estudado, desenvolvido e 

conceituado a partir das conexões interativas dos elementos que o compõem e não 

somente pela análise isolada de suas partes. Faz-se necessária uma abordagem 

que considere o fenômeno turístico como um sistema que se retroalimenta, se auto 

organiza e se relaciona com outros sistemas, por meio de um metasistema. Assim, 

torna-se fundamental considerar as relações dialógicas, concorrentes, antagônicas, 

complementares e retroagentes (MORIN, 2000, 2002, 2011) que se estabelecem em 

todos os momentos e etapas do SISTUR. Essa concepção põe o turismo em um 

patamar que demanda uma nova episteme, que inclua a complexidade envolvida na 

compreensão desse fenômeno na condição de sistema complexo. 

 

1.1.2  A reconstrução do SISTUR a partir do Paradigma da Complexidade 

 

No atual contexto dos estudos do turismo com base na teoria geral dos 

sistemas, os avanços científicos e epistemológicos devem prosseguir com mais 

profundidade dentro de uma perspectiva complexa, interativa, na visão de um 

sistema vivo que se retroalimenta e que se auto organiza. Um avanço nesse sentido 
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pode ocorrer a partir da adoção do paradigma da complexidade, proposta pelo 

filósofo de Edgar Morin (2000; 2002a; 2015) para compreender o fenômeno turístico. 

Tal proposta pressupõe inovações e impactos sobre a produção do conhecimento 

turístico, perpassando seu aprofundando e sua compreensão fundamentada dentro 

de uma visão sistêmica e complexa. 

Inovando no estudo desse contexto sistêmico complexo, os pesquisadores 

Moesch e Beni (2015) apresentaram no XII Seminário da ANPTUR, realizado na 

cidade de Natal, no ano de 2015, uma proposta de reconstrução do modelo original 

de sistema turístico desenvolvido por Mario Carlos Beni (1998), remodelado com 

base no paradigma da complexidade e na sociologia compreensiva de Edgar Morin. 

A primeira etapa da complexidade proposta na construção da epistemologia 

do turismo, segundo o pensamento complexo de Morin (2001), é o rompimento com 

a simplicidade na forma de pensar o objeto do turismo, mesmo que esses 

conhecimentos simples nos ajudem a conhecer algumas propriedades do conjunto. 

Como exemplo, a constatação banal que tem consequências não banais: o sistema 

turístico é mais que a soma das partes dos subsistemas que o constituem: “um todo 

é mais que a soma das partes que o constituem” (MOESCH, 2013. p. 16). No 

sistema turístico, como em toda a organização viva, os subsistemas não estão 

dispostos ao acaso, pelo contrário, eles estão “organizados em função de um tecido 

de sustentação que serve de sustentação das diversas estruturas do sistema, de 

uma unidade sintética em que cada parte contribui ao conjunto” (MOESCH, 2013. p. 

16). 

No ensaio apresentado, os autores buscaram transcender o discurso que 

vem sendo aplicado ao turismo para chegarem à ciência do turismo; para tanto, eles 

se apoiaram na teoria da complexidade proposta por Edgar Morin (2000, 2002b) 

para assessorar a sua construção epistemológica de maneira direta para a 

“compreensão da complexidade do Turismo: um fenômeno marcadamente 

multisetorial em sua produção objetiva, subjetivo em sua prática social e 

transdisciplinar em sua teoria” (MOESCH, BENI, 2015, p. 3). 

Do ponto de vista sistêmico e de sua dinâmica, os autores identificaram 

limitações no modelo original do SISTUR proposto por Beni (1998) para sua 

aplicação nos estudos sobre as dimensões epistemológicas e teóricas do fenômeno 

turístico contemporâneo. Diante disso, eles apontam para o “paradigma holístico da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, expressa por essa discussão, como 
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necessidade para uma ação na construção da epistemologia do turismo” (MOESCH, 

BENI, 2015. p. 16). A insuficiência do modelo do SISTUR (BENI, 1998) se dava pela 

análise dos seus conjuntos e de seus subsistemas. A partir do entendimento de suas 

partes se buscava explicar toda a interação do sistema, o que seria falho “pois a 

simples soma das partes não revela a complexidade de suas conexões e a dinâmica 

das relações” (MOESCH, BENI, 2015, p. 16). 

Do ponto de vista do sistemismo, os sistemas estão presentes em diversas 

escalas e interagem em um fluxo imprevisível e não linear que requer um novo olhar, 

uma nova técnica, para sua compreensão. Foi a partir de uma visão holística, 

hologramática, de um sistema vivo, interativo e dinâmico, que a reconstrução do 

SISTUR foi pensada, utilizando-se como base a teoria da complexidade para 

proporcionar uma nova dimensão do sistema turístico. O princípio hologramático 

pode ser entendido como “a imagem física cujas qualidades de relevo, de cor e de 

presença são devidas ao fato de cada um dos seus pontos incluírem quase toda a 

informação do conjunto que ele representa” (MORIN, 2005, p. 181). 

Essa visão do princípio dialógico-hologramático de Morin foi pensada para o 

SISTUR a partir do momento em que a “dinâmica da realidade impôs uma revisão 

de seus conjuntos de sistemas e subsistemas como partes de um todo, de um 

‘modelo explicativo’, em uma totalidades/partes do todo como objetos de um eixo 

epistemológico” (MOESCH, BENI. 2015. p. 08). Tal princípio dialógico-hologramático 

pode ser representado dentro de uma perspectiva complexa quando assume um 

caráter de conexão relacional entre os diversos agentes sociais presentes em sua 

estrutura. Essa interconexão perpassa um limite territorial e temporal que produz um 

fluxo constante de retroalimentação, tendo em vista que seu processo acontece 

diante da própria dinâmica social que inevitavelmente ocorre dentro de um território. 

Por sua vez, essa interação território/sociedade sofre ação direta do seu contexto 

temporal. De tal maneira, esse modelo representativo explicativo pode ser 

visualizado na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 



43 
 

  

Figura 6 – Sistur e a noção de Complexidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moesch, Beni (2017, p. 448) 

 

Para tanto, os autores se apoiam na teoria da complexidade de Edgar Morin 

(2001) para apresentar um novo modelo para a reconstrução do SISTUR, que: 

 
 
o apreende como sistema vivo, que se auto-organiza, e realiza sua 
autoprodução, ao mesmo tempo em que realiza a auto-eco-
organização e a sua auto-eco-produção, pois ele está envolvido em 
um ambiente externo que se encontra, ele mesmo, integrado a um 
sistema eco-organizador, o ecossistema. Conforme o princípio da 
auto-eco-organização tem valor hologramático, assim como a 
qualidade da imagem hologramática está ligada ao fato de que cada 
ponto possui a quase totalidade de informação do todo, do mesmo 
modo, de certa maneira o todo é o todo que nós somos parte, está 
presente em nosso espírito (MOESCH, BENI, 2015. p. 09). 
 
 

Para Morin “o sistema auto-eco-organizador não pode, pois, bastar-se a si 

mesmo, ele só pode ser totalmente lógico ao abarcar em si o ambiente externo. Ele 

não pode se concluir, se fechar, ser autossuficiente” (MORIN, 2015. p. 33).  

O SISTUR, reconstruído dentro desses parâmetros pode ser observado como 

um sistema interativo, que não se reduz a si mesmo. Ele está constantemente se 

auto organizando, sendo influenciado pelo seu ambiente externo (ecossistema) e 

pelo seu comportamento interno (rede de produção), ao mesmo tempo se 

conectando e sendo influenciado pelos agentes que compõem o cluster turístico, 



44 
 

  

comumente girando dentro de um espaço/tempo presente em um território. 

(GUILARDUCCI, FRATUCCI. 2016). 

No momento atual “urge desvelar as relações ecossociais dos sistemas 

complexos em que se constitui o Turismo” (MOESCH, BENI, 2015. p. 03). Por essa 

nova concepção, “o objeto de estudo do Turismo é um objeto em construção, não é 

um objeto construído, pois o fenômeno turístico é um acontecimento instituído, pois 

tem como motor as práticas sociais em seu tempo sócio-histórico” (MOESCH, BENI, 

2015, p. 27). 

O sistema turístico, considerado como um fenômeno socioespacial e cultural, 

tem como mola propulsora as transformações naturais e sociais que acontecem 

através da acumulação dos tempos e que, nesse sentido, contribuem para a 

inovação e renovação dos processos de interação social que acontecem no turismo 

(GUILARDUCCI, FRATUCCI, 2016). 

Essa visão sistêmica é composta pelos seus objetos institucionais, que 

circulam dentro de um eixo espiralado que está envolto e influenciado pelo tempo e 

pelo território (Figura 7). Uma observação mais atenta da proposta do SISTUR sob a 

noção da complexidade nos leva a perceber que sua reconstrução apresenta um 

movimento que dinamiza a participação dos agentes sociais. A circulação 

esquemática em forma de espiral é influenciada pelo território e pelo tempo que 

produzem um efeito continuo e permanente. Assim, o Sistur se mostra como um 

sistema vivo, que se auto organiza por meio de seus agentes internos e externos, ao 

mesmo tempo em que é influenciado por movimentos externos, por um ecossistema 

e por outros sistemas, em um movimento circular (GUILARDUCCI, FRATUCCI, 

2016). Nesse entendimento, “a auto-organização é efetivamente uma 

metaorganização com relação às ordens de organização preexistentes” (MORIN, 

2015. p. 32).  
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Figura 7 – SISTUR reconstruído com base na Teoria da Complexidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Moesch, Beni (2015, p. 23) 

 

Esse entendimento do SISTUR, passa pela sua compreensão como um 

sistema dinâmico, interativo que possui um movimento circular, contínuo e aberto 

que mantém relações de troca energética, passando seu entendimento como um 

sistema aberto e “dentro dessa concepção do sistema turístico aberto e orgânico, na 

forma de um holograma, a energia que propicia a sua dinâmica é humana” 

(MOESCH, 2013, p. 20). Considerando que sistemas estão presentes em diversas 
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escalas e interagem em um fluxo imprevisível e não linear que requer um novo olhar, 

uma nova técnica para sua compreensão, 

 
 
uma teoria que dê conta das práticas turísticas deve ser uma 
conquista interdisciplinar, em que a cada momento é, 
simultaneamente, produzida e produtora, numa recursão 
organizacional, na qual a parte está no todo e o todo está na parte 
(MOESCH, BENI, 2015, p. 14). 
 
 

Toda essa interação de conexões de auto-organização produz conectividades 

que, somadas aos processos sociais que inevitavelmente ocorrem no turismo, 

geram uma rede social e territorial complexa entre agentes sociais, rede que 

contribui para a construção do saber turístico. Isso se reflete nas ações de 

ordenamento e gestão do território e nas inter-relações entre os agentes sociais com 

as políticas públicas que produzem uma série de eventos de magnitude social, 

econômica e cultural, que devem ser pensados pela ótica da complexidade, pois 

possuem subsídios capazes de fornecer um melhor entendimento sobre o fenômeno 

turístico (GUILARDUCCI, FRATUCCI, 2016). 

A mola propulsora para as transformações dentro dos sistemas sociais passa 

pela acumulação dos tempos, a partir das experiências e transformações que podem 

contribuir para a inovação e renovação dos processos de interação social que 

acontecem inevitavelmente no turismo, um fenômeno essencialmente social. Tais 

progressos não acontecem isoladamente, dado que as sociedades “históricas 

contemporâneas se auto organizam não só a partir de um centro de comando-

decisão (Estado, governo), mas também de diversos centros de organização 

(autoridades estaduais, municipais, empresas, partidos políticos, etc.) e de 

interações espontâneas entre grupos e indivíduos” (MORIN, 2005, p. 181). 

Interações e evoluções marcam a atividade turística e sua compreensão vem se 

alinhando cada vez mais a concepções sistêmicas e complexas. 

O modelo apresentado pelos pesquisadores Beni e Moesch (2015) do ponto 

de vista do turismo como um sistema complexo apresentou inovações e trouxe uma 

nova visão para os estudos do setor. Por outro lado, por meio de uma observação 

mais atenta e minuciosa no modelo apresentado é possível identificar lagunas e 

brechas quando analisado pelo viés da complexidade. Essa proposta ainda carece 

de elementos que figurem a interconexão e auto-organização presente em sistemas 
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complexos que sejam capazes de demonstrar de maneira mais clara e objetiva a 

conectividade entre os elementos presentes e sua conexão com o todo sistêmico. 

Não é aqui o momento de delinear com mais precisão todos esses apontamentos, 

para isso, urge a necessidade de um estudo mais detalhado e aprofundado dentro 

dos liames dos sistemas complexos. 

 

1.2  ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE SISTEMAS COMPLEXOS 

 

Sistemas, sobre a ótica da complexidade, coexistem com possibilidades de 

interação e sua aplicação se dá em diversos níveis de escala, atuando dentro de 

uma lógica complexa, onde há fatores não previsíveis e em constante alteração. 

Essa concepção de multinteração, multidisciplinar e dinâmica é corroborada por 

Fuente quando afirma que “a ciência da complexidade não é um ramo disciplinar da 

ciência, é uma inter/transdisciplinar exploração da natureza, em quase todas as 

escalas e ambientes” (FUENTES, 2015, p. 65). 

Tais inter-relações e conectividades disciplinares se estabelecem em diversos 

tipos de escalas e se ligam a outros sistemas não previsíveis e de forma não linear, 

o que produz uma constante adaptação do próprio sistema e de seu padrão. A 

imprevisibilidade, o grande número de interações, a permanente mudança e sua não 

linearidade são peculiaridades intrínsecas no sentido de compreender os sistemas 

complexos. Para aquele autor “a ideia básica é que o comportamento não linear é 

condição necessária para o comportamento complexo, e sua assinatura é a 

multiplicidade de diferentes estados que o sistema pode alcançar” (FUENTES, 2015, 

p. 66). De tal forma, a terminologia ‘sistemas complexos’ pode ser definida como 

 
 

um sistema em que grandes redes de componentes sem nenhum 
controle central e com regras simples de operação dão origem a 
comportamentos complexos coletivos, com processamento de 
informação sofisticado, e de adaptação através da aprendizagem ou 
evolução (MITCHELL, 2009, p. 13) 
 
 

Para compreender de maneira mais coerente como essas percepções sobre 

inter-relação, redes, escalas, conectividade, padrão, adaptação e auto-organização 

se formaram dentro do conhecimento complexo, convém apresentar um panorama 
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desses temas e estudos como concebidos ao longo de décadas, por diferentes 

pesquisadores. 

A conceituação sobre sistemas complexos recebeu contribuições, 

sobreposições e adições de diversos autores, com detalhamento diferenciado e 

complementar. De forma reduzida e não exaustiva cabe aqui apresentar o aporte de 

alguns autores clássicos que contribuíram para a formação do pensamento 

complexo.  

Nesse sentido, Anderson (1972), Langton (1986) e Neumann (1986) 

destacam a importância da interação entre as partes, ressaltando que para a 

compreensão do fenômeno é necessário se atentar para a análise das conexões nos 

níveis diferenciados de escala. Simon (1973), confirma a necessidade de valorizar a 

hierarquia, contudo, expõe que não necessariamente o modelo tem correspondência 

com a realidade. Rosenblueth e Wiener (1945) ratificam a importância de descrever 

a essência do fenômeno para possibilitar sua modelagem. Os autores Kolmogorov 

(1965), Shannon (1948), Chaitin (1966), Gell-Mann e Lloyd (2004) se voltam para 

mensurar a essência. Shannon (1948) traz as definições balizadoras da informação, 

como o ruído, a redundância, a perturbação, o emissor, o transmissor e o receptor. 

Já Gell-Mann e Lloyd (2004) retomam a importância da escala e estabelecem o 

trade off básico. 

A respeito da complexidade dos fenômenos, Turing (1952) distingue os 

padrões e as classes de comportamento e, anos mais tarde, Wolfram (1984) 

confirma as observações de Turing, ressaltando que os sistemas se auto organizam. 

Por essa percepção, Langton (1986) evidencia que esses padrões que se auto 

organizam ocorrem frequentemente de maneira real na natureza e na sociedade. 

Essa observação remota a emergência de fenômenos, percebidos anteriormente por 

Anderson (1972), Turing (1952), von Neumann (1966) e Hopfield (1982). Pelos 

estudos no campo da computação e da inteligência artificial, comumente aliados à 

teoria da informação de Shannon (1948), os autores Minsky (1961) e Turing (1950) 

exploram os conceitos de auto-organização e de adaptação. Waddington (1942) e 

outros autores que tratam da evolução reforçam a importância da adaptação e sobre 

as mudanças dinâmicas dos sistemas auto-organizavéis (FURTADO, 2014). 

De forma mais direta e objetiva, os temas centrais tratados pelos autores 

referenciados acima são a interação entre agentes (homogêneos ou heterogêneos) 

e o ambiente, as propriedades emergentes e a auto-organização, a importância da 
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não linearidade, das escalas e das hierarquias, as regras e seu determinismo em 

padrões observados; dinâmica e retroalimentação e noções sobre adaptação, 

aprendizado e evolução (FURTADO, 2014). 

O recorte desta pesquisa não inclui o aprofundamento dos trabalhos desses 

autores. Contudo, julgou-se necessário apresentar esse panorama, pois sua 

construção contribuiu para a formação do pensamento complexo, permitindo 

estabelecer um melhor entendimento sobre a temática da complexidade. Nesta 

perspectiva, o intuito geral desta seção é contextualizar a vertente científica que 

direciona suas pesquisas para o estudo dos sistemas complexos, buscando 

estabelecer sua possível aplicação ao estudo dos fenômenos sociais e das políticas 

públicas do turismo. Isto, por entender que esses campos de pesquisa operam 

dentro de uma lógica complexa onde, comumente, estabelecem-se conexões e inter-

relações dentro dos fenômenos sociais, incluindo o fenômeno socioespacial do 

turismo. 

Dado que a aplicação dos estudos sobre sistemas complexos não se reduz a 

uma área específica da ciência, devido à sua capacidade multirrelacional, tais 

sistemas podem passar pela interação de diversos campos, com a possibilidade de 

serem entrelaçados para compreender um fenômeno. Partindo do entendimento de 

que “o conceito central de sistemas complexos pressupõe sistemas dinâmicos, não 

lineares, que contêm grande número de interações entre as partes” (FURTADO, 

2015, p. 21), a delimitação desse estudo pretende buscar uma interlocução da 

complexidade junto aos fenômenos de cunho social, que atuam por meio de 

interconexões não lineares, justapostas dentro de uma grande quantidade de 

variáveis que são influenciadas pelo tempo, pelo espaço e pelo território. 

As entradas (input) e saídas (output) dentro de um sistema social complexo 

produzem uma gama diversificada de variáveis e de processos organizacionais que 

se entrecruzam, formando conexões interdependentes, onde cada entrada em um 

determinado sistema vai se refletir em uma saída específica que irá influenciar a 

dinâmica desse todo sistêmico. De tal forma “as relações entre variáveis podem ser 

não-lineares com interrupções abruptas ocorrendo, então a mesma causa, que pode 

em circunstâncias específicas, [pode] produzir efeitos diferentes” (URRY, 2016, p. 4). 

Esses efeitos funcionam de maneira dinâmica e não linear, sem que haja um 

controle central operando os comandos de entrada e saída, podendo causar 

resultados distintos para cada situação.  
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Dada sua complexidade interativa, esses sistemas tornam-se irredutíveis às 

suas partes, pois diante dessa complexidade interdependente, simplificar suas 

relações seria como dissecar o seu todo, reduzindo-o à suas partes, mas ocorre que 

“os sistemas são irreduzíveis a leis elementares ou a processos simples” (URRY, 

2016, p. 3). Dentro dessa lógica, deve-se considerar que um fenômeno social opera 

a partir de relações sociais complexas, influenciadas e contextualizadas dentro de 

tempos-espaços específicos, embuída de uma ampla complexidade de interções 

irredutíveis que estão fora de um equilíbrio linear. Ocorre nesse caso um efeito 

irredutível, que se conecta a um padrão conexivo e que mantem esse sistema dentro 

de um constante fluxo social sistêmico. Assim, 

 
 
as "sociedades" entrecruzadas são muitos sistemas em 
interconexões complexas com seus ambientes, há muitos efeitos 
caóticos no tempo-espaço de onde eles se originam, há mecanismos 
de feedback positivos e negativos que significam que a ordem e o 
caos estão sempre interligados. São redes globais auto-organizadas 
e fluidos globais movendo sistemas longe do equilíbrio, e nunca há 
uma ordem social explicada pelos processos sociais purificados. Tal 
pensamento de complexidade permite a transcendência do 
determinismo versus livre arbítrio, especialmente ao ver os mundos 
materiais como imprevisíveis, instáveis, sensíveis às condições 
iniciais, irreversíveis e raramente organizados socialmente. A 
complexidade evidencia como a "modernidade líquida" é imprevisível 
e irreversível, cheia de movimentos de tempo e espaço inesperados 
e irreversíveis, afastando-se de pontos de equilíbrio (BAUMAN, 2000 
apud URRY, 2016, p. 60). 
 
 

Os sistemas dentro de uma lógica social reagem diante  a demanda que se 

entrelaça entre acaso, ordem e desordem num movimento dialógico, recursivo e 

complementar, que comumente se auto organiza pelas suas próprias forças 

antagônicas. Toda essa instabilidade sem equilíbrio contribui para a retroação 

organizacional produzida dentro do seio das próprias inter-relações sociais, 

formando um tecido social sistêmico e complexo, que se auto organiza. Dentro 

disso, a “complexidade não se reduz à incerteza, é a incerteza no seio de sistemas 

ricamente organizados. Ela diz respeito a sistemas semialeatórios cuja ordem é 

inseparável dos acasos que os concernem” (MORIN, 2015, p. 35). 

Nessa concepção o “sistema é o caráter fenomenal e global do qual se 

revestem as inter-relações cuja disposição constitui a organização do sistema. Os 

dois conceitos são ligados pelo de inter-relação” (MORIN, 2005, p. 134). A tríade 
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inter-relação, organização e sistema forma um conjunto inseparável que, segundo 

Morin, pode ser explicado da seguinte forma: 

 
 
A ideia de inter-relação remete aos tipos e formas de ligação entre 
elementos ou indivíduos, entre esses elementos/indivíduos e o Todo. 
A ideia de sistema remete à unidade complexa do todo inter-
relacionado, às suas características e propriedades fenomenais. A 
ideia de organização remete à disposição das partes dentro, em e 
por um Todo. (MORIN, 2005, p. 134). 
 
 

Para pensar e tentar compreender, a complexidade, três princípios devem ser 

considerados. O primeiro é o princípio dialógico, que está relacionado à ordem e 

desordem, onde um suprime o outro, mas que em certos casos, se complementam e 

culminam na organização e complexidade. O segundo princípio é o da recursão 

organizacional, em que os produtos e efeitos são comumente causadores e 

produtores do que se produz. Dentro da lógica social, a sociedade se produz por 

meio das interações entre indivíduos. Ademais, a sociedade, uma vez produzida, 

retroage sobre os indivíduos e ao mesmo tempo os produz. De tal maneira, somos 

produtos e produtores do que produzimos, em uma ação recursiva de 

produtor/produtor, de estrutura/superestrutura e de causa/efeito. Tendo em vista que 

há um permanente retorno do que se produz e do que é produzido, tudo se volta de 

forma cíclica e retroativa, rompendo  com a ideia de linearidade, ou seja, há um 

contínuo  auto constitutivo,  auto organizador e autoprodutor. O terceiro é o princípio 

hologramático, que pode ser encontrado tanto no mundo biológico, quanto no mundo 

social, e que prediz que dentro de um holograma a menor parte tem propriedades 

que representam quase toda a totalidade da informação do objeto representado e 

que, ao mesmo tempo, pode estar ligada à ideia recursiva e em parte à ideia 

dialógica (MORIN, 2015). 

Dentro desse contexto, a sociedade é: 

 
 
produzida pelas interações dos indivíduos que a constituem. A 
própria sociedade, como um todo organizado e organizador, retroage 
para produzir os indivíduos pela educação, a linguagem, a escola. 
Assim os indivíduos, em suas interações, produzem a sociedade, 
que produz os indivíduos que a produzem. Isso se faz num circuito 
espiral através da evolução histórica (MORIN, 2015, p. 87). 
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Nessa linha de pensamento complexo e sistêmico, o turismo está inserido, 

reconhecidamente como um fenômeno socioespacial e sociocultural que envolve 

uma série de ações de magnitude complexa para que possa acontecer de forma 

plena. Esse fenômeno está imbuído concomitantemente de aspectos de cunho 

dialógico, recursivo e inter-relacionais que sofrem influência direta do tempo e do 

espaço e da superestrutura que envolve essa dinâmica sistêmica. 

 

1.2.1 Sistemas complexos e sua possível aplicação às políticas públicas de 
turismo 

 

O indivíduo, como agente transformador do turismo, atua dentro de um 

sistema complexo onde as aplicações de políticas públicas agem diretamente no 

sistema e nos próprios agentes sociais que o produzem, os quais se inter-

relacionam dentro de seu ecossistema, de forma complexa. Assim, “o real do 

Turismo é uma amálgama (sic) na qual tempo, espaço, diversão, economia, 

tecnologia, imaginário, comunicação, diversão e ideologia são partes de um 

fenômeno pós-moderno, em que o protagonista é o sujeito, seja como produtor ou 

consumidor da prática social turística” (MOESCH, 2013, p. 10). 

Tal direcionamento nos permite relacionar os sistemas complexos às políticas 

públicas, dada a abrangência de conexão com agentes sociais, empresas, 

instituições, com o sistema econômico e com uma gama variada de situações que 

se justapõem, se retroalimentam e que possuem comportamentos não lineares.  

Nesse sentido podemos entender que as “políticas públicas também abarcam 

uma série de questões setoriais que são entrelaçadas, assíncronas e especialmente 

sobrepostas” (FURTADO, 2015, p. 21). Esta proposição pode ser reforçada, a partir 

do momento que se considera os pontos de conexão entre elementos, dentro do 

contexto das políticas públicas, em sistemas complexos. O primeiro ponto a ser 

considerado é a “idéia forte de interação entre as partes, considerando as escalas e 

dando relevância espacial e temporal. Essas interações, por sua vez, levam a um 

sistema que não é redutível as suas partes” (FURTADO, 2015, p. 22).  

Além desse ponto, deve-se ponderar que a “interação entre as partes pode 

levar à auto-organização do sistema, sem a necessidade de controle central. Isso 

implica que as interações locais podem gerar comportamentos que emergem de 

baixo para cima” (FURTADO, 2015, p. 22). O terceiro ponto de conexão entre 
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sistemas complexos e políticas públicas pode ser caracterizado pelo efeito no 

tempo, onde a aplicação de uma ação em um determinado momento tem 

repercussão em situações mais à frente. Essas três considerações (Quadro 01) nos 

permitem afirmar que “é por isso que sistemas complexos são caracterizados como 

sistemas que aprendem se adaptam e evoluem” (FURTADO, 2015, p. 22). 

 

Quadro 01 – Pontos de conexão entre Sistemas Complexos e Políticas Públicas 

 Pontos de conexão com Sistemas Complexos 

Políticas Públicas Forte interação entre as partes em escalas levando a um 
sistema irredutível as suas partes 

Interação entre as partes por meio da auto-organização sem 
necessidade um controle central 

Realização de uma ação em determinado período no tempo 
com repercussões futuras 

Fonte: Adaptado de Furtado (2015) 

 

Nesse contexto, as políticas públicas precisam considerar a dinâmica dos 

sistemas, pois constantemente há uma retroalimentação sistêmica que gera fluxos e 

reações não previsíveis. Para tanto, é importante considerar que após a 

implementação de determinadas políticas, alguns comportamentos sociais podem 

ser imprevisíveis, tendo em vista a subjetividade de cada agente social e, sobretudo, 

os interesses dos agentes e das organizações envolvidas. Daí a importância da 

adoção de uma metodologia de análise que permita um foco mais direcionado para 

as relações, mais do que para os perfis dos indivíduos que as descrevem. 

Outros autores, como Gentile (2015) e Rand (2015), também consideram as 

pessoas como seres complexos e imprevisíveis, o que pode gerar comportamentos 

que se refletem nos sistemas sociais que “compreendem indivíduos autônomos que 

não se comportam de forma perfeitamente racional e que têm diferentes modelos 

mentais explicativos de como a sociedade funciona” (GENTILE, 2015, p. 85). Dessa 

maneira, o “objetivo da política pública é muitas vezes alterar ou manter o 

comportamento de um grande grupo de indivíduos ou organizações para o alcance 

de um resultado socialmente desejável” (RAND, 2015, p. 43). Tais fatores nos levam 

a crer que a introdução de novas políticas em um sistema complexo como, por 

exemplo, o fenômeno socioespacial do turismo, sempre é algo desafiador, uma vez 
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que os indivíduos de uma mesma população irão reagir de forma diferenciada a 

elas. 

Sob esse aspecto, percebe-se que, de um modo geral, as políticas públicas 

são pensadas e desenvolvidas desconsiderando os aspectos complexos inerentes 

aos agentes sociais (FRATUCCI, 2008), atitude que produz ações equivocadas que 

acabam não atingindo os objetivos necessários de transformações sociais 

pretendidos. A mudança tática dessas políticas deve levar em consideração a 

conjuntura dos sistemas complexos, sobretudo porque a complexidade sistêmica 

exige a aplicação de metodologias e métodos que possibilitem entender sua análise 

de forma mais abrangente. 

Vistos de tal maneira, os elementos metodológicos utilizados pela concepção 

dos sistemas complexos podem ser assumidos como instrumentos fundamentais 

para aplicação no campo das políticas públicas. O objetivo de "uma análise de 

sistemas complexos de políticas públicas é fornecer uma visão e uma compreensão 

de como o sistema complexo da sociedade pode ser afetado pela aplicação de uma 

política” (RAND, 2015, p. 46). Dessa forma, a análise sistêmica complexa oferece 

ferramentas capazes de dar suporte ao entendimento e à implementação de 

políticas públicas em diversos setores, dentre eles o de turismo. 

A partir dessa perspectiva, os agentes sociais que atuam nas políticas 

públicas e no fenômeno turístico, estabelecem conexões relacionais dentro de um 

sistema social, em uma estrutura reticular complexa. Isso influência toda a teia de 

inter-relações intrínseca a qualquer fenômeno social, pois onde há pessoas, 

instituições e governo, existem conexões em formato de redes relacionais. Nesse 

aspecto, a análise de redes sociais é uma ferramenta metodológica que pode ser 

utilizada para entender essa trama interativa entre indivíduos e instituições e vice-

versa, considerando o fluxo continuo de auto-organização e não linearidade 

presentes nas relações em rede. 

 

1.3 - REVISÃO TEÓRICA SOBRE ANÁLISE DE REDES SOCIAIS 

 

As relações e as conexões dos agentes sociais e o papel que cada um 

assume dentro da sociedade, estabelecem interações relacionais que contribuem 

para a formação da estrutura social, culminando em redes sociais dinâmicas, com 

alto grau de complexidade. Toda essa trama relacional com níveis distintos de 
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complexidade tem gerado estudos e pesquisas dentro das ciências sociais, com o 

intuito de entender os processos de conexão em nível social e institucional. 

Esse entendimento sobre como operam as redes sociais possui suas raízes 

nas ciências sociais, dentro de uma perspectiva diversificada e com objetos 

empíricos distintos e particulares. Para Barnes (1987), essa construção das redes 

dentro das ciências sociais foi produto de um construto de interpretações diferentes 

para cada análise, onde cada predecessor demonstra versões mais apuradas a 

respeito da concepção de rede social, ajustando-a a seu objeto particular. 

Em meio a uma multiplicidade de ideias, podem-se destacar duas correntes 

principais. Em seus primórdios, a primeira corrente, proposta por Radcliffe-Brown 

(1940) e seus seguidores, procurava na noção de rede o entendimento da estrutura 

social como uma rede de relações existentes na sociedade. Já a outra vertente, 

embasada naquela noção inicial, buscava uma maneira de descrever as relações 

sociais do cotidiano e as descrevia como relações fechadas ou abertas, com elos 

fortes ou fracos, dentre outras formas. Dessa maneira, enquanto a primeira 

perspectiva buscava o entendimento da rede como uma estruturação do social 

(teoria de explicação da realidade), a segunda investigava de forma empírica as 

várias formas de intensidade dentro das relações que ocorrem em um campo social 

específico, como por exemplo, parentesco, amizade, vizinhança, religião, etc. 

(modelo metodológico-operacional para as pesquisas empíricas). No contexto 

contemporâneo, as duas vertentes se encontram frequentemente dentro da 

denominação de análise de redes sociais (social network analysis/SNA) proposta 

Warren (2007). 

Cabe ressaltar que a análise de redes sociais (ARS) possui uma grande 

diversidade de aplicações metodológicas e pode ser utilizada dentro de múltiplos 

contextos de análise e em conjunto com diversas disciplinas. Assim, a análise de 

redes sociais é uma ferramenta metodológica de origem “multidisciplinar (psicologia, 

sociologia, antropologia, matemática, estatística) cuja principal vantagem é a 

possibilidade de formalização gráfica e quantitativa de conceitos abstraídos a partir 

de propriedades e processos característicos da realidade social” (QUANDIT; 

SOUZA, 2008, p. 31). Nesse sentido, a análise de redes sociais “constitui uma 

abordagem focada na análise da estrutura dos fenômenos, principalmente nas inter-

relações entre os atores” (RECUERO, 2015, p. 45). 
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Nesse cenário, as ciências sociais vêm buscando uma interação entre 

disciplinas para compreender as redes sociais, “transitando do campo da 

matemática para a biologia, antropologia, geografia, sociologia, estudos 

organizacionais, estudos sobre a comunicação e informação, e assim por diante” 

(WARREN, 2007, p. 29). A partir disso, podemos considerar que “as redes sociais 

são consideradas estruturas sociais onde se produzem processos de comunicação e 

transições entre pessoas” (AGUIRRE, 2011, p. 05). 

Como método de abordagem, alguns pesquisadores demonstram a 

possibilidade de relacionar as redes sociais aos estudos organizacionais, onde as 

redes são vistas como uma maneira de ordenar as ações dos agentes sociais com 

intuito de promover mudanças. Já para outros pesquisadores, a análise de redes 

sociais pode ser utilizada como um recurso teórico e metodológico (KNUPP, 2014). 

Inicialmente, a compreensão do conceito de redes sociais passa pela relação 

entre atores arranjados em matrizes, que representam as características de um 

determinado sistema de relações, sejam elas de cunho político, econômico, de 

parentesco, amizade, cooperação ou conflito, dentre outras. O foco de concentração 

dessas redes está direcionado às posições funcionais, aos processos dinâmicos de 

adaptação e aos fluxos de transição. Para tanto, contam com métodos de análises 

teórico-metodológicos específicos, que buscam explicar os fenômenos sociais por 

meio de padrões e sistemas relacionais entre indivíduos e grupos. No bojo dessas 

análises, as pesquisas trabalham em dois sentidos, sendo o primeiro uma busca que 

determina os processos que formam determinadas estruturas sociais e o segundo 

busca demonstrar o tipo de relação que constitui os atores sociais e seus 

comportamentos. 

Tais interações sociais constituem a dinamização dos processos de 

organização e de adaptação das redes e as inter-relações permanentes entre 

pessoas. Assim, a análise de redes sociais, busca por padrões de comportamento 

geral e as relações dialógicas entre indivíduos (AGUIRRE, 2011). Do ponto de vista 

teórico, 

 
 
As redes configuram contextos de comunicação e intercambio entre 
atores, configuram pautas operacionais, normas e valores que 
condicionam a conduta dos atores nelas, e posições funcionalmente 
diferenciadas que são chave para entender o comportamento dos 
atores dentro de cada rede e o desempenho da rede em seu 
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conjunto. Os padrões de comportamento e interação dentro das 
redes guardam uma estreita (porém não evidente) relação lógica com 
o sistema de relações que as configuram e com as posições 
funcionais diferentes ao seu interior. A posição dos atores dentro da 
rede constroem seu comportamento, sua capacidade e horizonte de 
ação, e seu acesso influencia sobre os recursos e informação que se 
distribui dentro de cada rede (AGUIRRE, 2011, p. 15) 
 

 
Anterior à concepção das redes, a teoria dos grafos dá suporte para a análise 

de redes, nominando como ‘arcos’ a relação orientada entre dois atores, os quais 

representam os pontos de uma rede e por ‘arestas’ que indica a relação não 

orientada entre dois atores, considerada o sentido unilateral entre um agente e 

outro. Deve-se considerar também a densidade das relações possíveis e existentes 

entre os agentes, assim como as suas conexões, quando queremos saber se as 

relações são orientadas ou não orientadas. Sobre os tipos de conexidade, elas se 

distinguem entre não conexidade, conexidade quase forte, conexidade semiforte e 

conexidade forte. Também se faz uma distinção entre as posições dos atores dentro 

de uma rede a partir da posição que eles ocupam dentro desse contexto. As 

conexões entre os agentes sociais e suas relações são a base conceitual para 

realizar uma análise das redes sociais (LEMIEUX, 2012). 

Do ponto de vista da representação uma rede constitui-se de um conjunto de 

pontos ou nós (nodes) ligados por elos (ties), considerando que esses ‘nós’ 

constituem um conjunto de atores (set). Graficamente os ‘elos não-direcionados’ 

(non directed ties) são representados por linhas retas ou curvas (lines), ao passo 

que ‘elos direcionados’ (directed ties) são referenciados por linhas retas ou curvas 

terminadas por setas (arcs). Já no que corresponde aos ‘elos ponderados’ que 

fazem referência a um determinado valor, força ou intensidade da relação (valued 

ties), eles são representados diretamente sobre a linha que o condiz (SOUZA, 

QUANDT, 2008).  

Do ponto de vista teórico-empírico, existem diferentes possibilidades 

explicativas sobre a análise de redes sociais e a teoria dos laços fortes e dos laços 

fracos de Granovetter (1973, 1983) se insere nesse panorama. Segundo aponta 

Lemieux (2012), sobre a teoria de Granovetter, os laços fortes ou estreitos nos unem 

aos indivíduos mais próximos de nós, como por exemplo, aos parentes mais 

próximos como (pais, primos, amigos, cônjuges) e os laços fracos ou frouxos nos 

ligam a parentes mais afastados, colegas de turma e a vizinhança com a qual não 
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temos laços de amizade. Os laços fortes se caracterizam por meio de relações que 

possuem mais frequência e que têm um grau maior de intimidade, onde os parentes 

assumem um nível gradual de significância, estando conectados entre si em áreas 

mais diversas. Essa característica referente à proximidade relacional é que distingue 

a principal diferença entre os laços. Os laços fortes tendem a se fechar dentro de 

suas próprias relações, produzindo um efeito de interiorização, ao contrário dos 

laços fracos que se inclinam a uma maior abertura, com possibilidade de promoção 

de relações exteriores (LEMIEUX, 2012). 

Outra forma de aplicação teórica empírica na análise de redes sociais é a 

teoria dos buracos estruturais, elaborada por Burt (1992), que tem como ponto 

central o tertius gaudens, ou seja, quando um ator social tira vantagem do conflito 

entre outros dois. Ele possui uma posição vantajosa pelo fato de intermediar uma 

relação entre dois indivíduos que não têm relação entre si. Nesse aspecto, o tertius 

gaudens pode se valer de duas estratégias de acordo com o tipo de relação que 

mantém com cada uma das partes envolvidas nesse buraco estrutural que se forma 

entre esses três atores. 

Para além disso, Lemieux (2012) descreve a teoria da grupabilidade, 

originalmente trabalhada no campo da psicologia por Heider (1946) e por Festinger 

(1957). Essa teoria se refere à relação em um grupo de três pessoas onde, nesse 

triangulo, dependendo da situação envolvida e das condições estabelecidas nas 

relações, se pode ter uma relação positiva entre dois indivíduos e comumente uma 

relação negativa dos dois com um terceiro. Essa condição produz o 

desmembramento da relação, formando grupo, que segundo a teoria, quando o 

princípio da grupabilidade não é respeitado, surgem atritos que acabam por justificar 

o sentido da grupabilidade (LEMIEUX, 2012). 

Apesar de ainda pouco conhecida dentro da análise de redes sociais, a teoria 

da coordenação das relações, segundo Lemieux (2012), enfatiza a coordenação de 

conjuntos sociais que se julgam diferentes de outros conjuntos sociais existentes em 

seu ambiente de relação. Esses grupos geralmente estão relacionados a famílias, 

redes de parentesco, associações de voluntários, escolas, universidades, hospitais, 

municípios e, em uma escala mais global, pode ser citado o próprio Estado. Essa 

teoria possui uma proximidade a teoria da grupabilidade, porém, se posiciona em um 

segundo nível. Ela atua em um pressuposto voltado para a coordenação com foco 

na estruturação conexa das relações entre os atores quase fortemente conexa, 



59 
 

  

semifortemente conexa ou ainda fortemente conexa. Por outro lado, se mostra 

inviável quando as relações não são conexas. Esses tipos de relação, se 

consideradas dentro da perspectiva do Estado e de outros conjuntos sociais e suas 

formas estruturais de coordenação, vão estar vinculadas ao tipo de investigação que 

os atores que possuem por meio de posições vantajosas realizam, sejam para se 

manterem nelas, ou para chegarem a posições superiores. Essas relações podem 

ter vínculo com a ordem da comunicação, ou ainda com transações de bens, 

serviços ou de poder, vinculadas ao ambiente interno ou externo o conjunto social. 

(LEMIEUX, 2012). 

Essa construção sobre o ideário de rede vem sendo estudada por um 

conjunto amplo de disciplinas e cada qual direciona sua formulação para o bojo 

conceitual que fundamenta sua área do conhecimento. Para a microbiologia as 

células são como redes de informação. Os ecologistas empregam o termo com 

referência para o ambiente natural como um sistema em rede. A ciência da 

computação desenvolve redes neurais que possuem a capacidade de auto-

organização e autoaprendizagem. Nas ciências sociais contemporâneas, as redes 

são desenvolvidas como uma nova maneira de organização social e na 

administração é vista no contexto das redes de negócios e de políticas públicas 

(BÖRZEL, 2008). 

Entretanto, mesmo havendo uma amplitude diversa de conceitos dentro de 

diferentes disciplinas, há um entendimento comum e uma definição mínima que 

entrelaça os conhecimentos e que enxergam as 

 
 
redes de políticas como um conjunto de relacionamentos 
relativamente estáveis, de natureza não-hierárquica e 
interdependentes, conectando uma variedade de atores que 
compartilham interesses relativos à política e que trocam recursos 
com o objetivo de atingir esses interesses, reconhecendo que a 
cooperação é a melhor maneira de atingir objetivos em comum 
(BÖRZEL, 2008, p. 220). 
 
 

O fato do conceito de rede ser empregado dentro de diversas áreas do 

conhecimento científico denota a pluralidade interdisciplinar e multidisciplinar e 

indica uma grande possibilidade de intercruzamento de conceitos, métodos e 

modelos. Essas possibilidades vão ao encontro ao pensamento sistêmico complexo, 

visto que insere as redes dentro de um todo sem que haja uma redução de sua 
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aplicação às suas partes. Nesse aspecto “o termo rede parece ter se tornado o novo 

paradigma da arquitetura da complexidade” (BÖRZEL, 2008, p. 219). Frente a isso, 

urge relacionar o conhecimento sobre as redes dentro de uma abordagem dos 

sistemas complexos e parece adequado a adoção desse método, nesta pesquisa. 

 

1.3.1 A utilização da análise de redes sociais em sistemas sociais complexos  

 

Dada sua multidisciplinaridade e sua não-linearidade de interações, as redes 

sociais estabelecem uma série de conexões entre indivíduos e instituições, com 

graus variados de intensidade e de profundidade relacional. Compreender essa 

trama de relações requer um olhar amplo, com foco nos padrões que sustentam as 

bases teóricas dos sistemas complexos. 

Todo esse conjunto relacional se reflete nas redes sociais por meio da 

formação das crenças, da cultura, da comunicação e da troca de saberes. Isso 

movimenta de forma cíclica e contínua toda a estrutura social de maneira dinâmica e 

imbuída de padrões repetitivos, (ou não) que se retroalimentam. De tal maneira, as 

comunicações nas redes sociais, “formam ciclos múltiplos de retroalimentação que 

finalmente produzem um sistema compartilhado de crenças, explicações e valores – 

um contexto comum de sentido, também conhecido como cultura, que é 

continuamente apoiada em comunicações seguintes” (CAPRA, 2008, p. 23). Assim, 

“redes sociais, então, não são redes de reações químicas, mas redes de 

comunicações. Assim como redes biológicas, elas são autogenerativas, mas o que 

geram é imaterial” (CAPRA, 2008, p. 23). 

Dada sua complexidade sistêmica, as redes sociais requerem tecnologias 

para compreender esses padrões de interação, que estabelecem e restabelecem 

conexões de forma ampla e integrada. Nesse aspecto, a partir da década de 1970 

com o advento de novas tecnologias na computação e com o avanço nas análises 

combinatórias na teoria dos gráficos, desponta a Teoria da ARS (social network 

analysis) como um ramo interdisciplinar que tem como intuito identificar e 

caracterizar os padrões de interação humana embasados pela teoria dos sistemas. 

Dentro dessa concepção, esse tipo de análise entende que o indivíduo 

depende de uma extensa rede de conexão social que se encontra dentro de uma 

estrutura sistêmica. A partir disso se desenvolveu uma série de possibilidades e 

técnicas investigativas para entender esses padrões, como por exemplo, as teorias 
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ou técnicas de agrupamento e análise de rede blockmodelling (modelagem de 

blocos), scale-free (livre de escala), power-law (poder da lei), small-world networks 

(efeito mundo pequeno), entre outras. Tais técnicas permitiram progressos dentro 

em vários campos de pesquisa, como no comportamento organizacional e 

interorganizacional. 

Dentre essas, a técnica blockmodelling surge na década de 1970 na Escola 

de Harvard, e demonstra ser possível construir escalas multidimensionais de 

distribuição e, também, o uso de indivíduos em uma estrutura. De maneira mais 

intensa e profunda dentro do contexto de uma sociedade informatizada, é criada em 

1978, a Associação Internacional para a Análise de Redes Sociais, que publica dois 

periódicos (Connections e Social Networks), além de realizar anualmente uma 

conferência internacional, conhecida como International Social Networks 

Conference, que reúne os pesquisadores que realizaram avanços dentro do campo 

de pesquisa das redes sociais, sobretudo com base no paradigma da complexidade 

(WARREN, 2007). 

Dentre esses avanços, pode-se destacar o efeito small-world (efeito mundo 

pequeno), modelo analítico que foi desenvolvido como um estudo empírico pelo 

pesquisador Stanley Milgram (1967) e que descreve as propriedades das redes de 

interações sociais, nas quais a distância máxima entre dois nós quaisquer são 

pequenas, tendo como referência qualquer nó existente em uma rede. O estudo foi 

desenvolvido nos estados centrais dos Estados Unidos, onde o pesquisador 

distribuiu cartas orientando que essas chegassem a uma determinada pessoa em 

Boston, na região nordeste do país. A princípio, esses indivíduos não conheciam o 

destinatário final e eles foram instruídos a entregar as cartas a algum conhecido que 

pudesse saber como entregá-la. A partir do resultado final de sua pesquisa, em 

primeiro lugar ocorreu que cerca de um quinto dessas cartas que chegaram 

passaram por cerca de seis indivíduos intermediários. Outro ponto observado foi que 

o penúltimo destinatário (antes da entrega da carta) era a mesma pessoa, ou seja, 

constatou-se que em uma rede social sempre existem indivíduos muito bem 

relacionados. 

Subsequente a essa pesquisa, Watts e Strogat (1998), por meio de uma 

equação matemática, explanaram como o small-world pode ser demonstrado. Os 

pesquisadores observaram que com uma tipologia arbitrária e com poucas conexões 

aleatórias é possível diminuir a distância média da rede. No momento 
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contemporâneo, com o aumento das redes sociais on-line, pode-se verificar que 

alguns indivíduos possuem milhares de contatos e outros têm extremamente 

poucos. Nessa perspectiva, algo similar ocorre com seis graus de separação 

(TESSONE, 2015). 

Esse exemplo elucida como pode existir uma complexidade relacional dentro 

de uma rede social, onde ocorrem conexões que são estabelecidas através da 

comunicação direta e indireta entre seus atores. Toda essa interação se realiza por 

meio de poucos nós e laços, com capacidade de interconectar qualquer indivíduo 

dentro dessa rede. Sobretudo, essas redes de interesse se dão de maneira não 

estática e não linear e ocorrem dentro de uma lógica dinâmica, complexa e 

sistêmica, onde se transformam ao longo do tempo. 

Nesse aspecto, Tessone (2015) aponta que, diante de vários casos motivados 

pelo interesse, uma rede de interesse não é estática e possui a possibilidade de 

mudança ao longo do tempo. Isso pode ser encontrado em uma rede social, onde 

um indivíduo independente da sua quantidade de conhecidos, não mantém uma 

interação permanente com todos eles. Por outro lado, independente do momento, a 

qualquer tempo ele pode ser isolado ou manter relações apenas com um subgrupo 

reduzido de sua vizinhança social. Tessone exemplifica esse tipo de situação que 

ocorre no meio científico, expondo que mesmo que um cientista tenha uma ampla 

produção acadêmica, pode manter relações limitadas a um conjunto pequeno de 

pesquisadores. Isso se dá por conta de sua limitação de recursos ou por causa das 

suas habilidades cognitivas (TESSONE, 2015). 

O processo relacional de uma rede social com graus diferenciados de 

intensidade e de interações entre indivíduos e instituições, existentes nas mais 

diversas escalas, se reflete em efeitos de não-linearidade e de auto-organização, 

que estão em constante adaptação. Todos esses atributos se relacionam 

diretamente com a base de compreensão em torno dos sistemas complexos e se 

justapõem com os pressupostos da ARS. 

Atualmente, estão disponíveis diversas ferramentas que podem descrever os 

sistemas complexos. Segundo Amaral e Ottino (2004), a análise de redes tem 

produzido e fornecido, recentemente, resultados úteis em um grande número de 

campos da ciência, permitindo a descrição de sistemas complexos em termos dos 

seus elementos de interação. Essas descrições entre redes e sistemas complexos 

de grande interação se replicam em redes de estradas e ferrovias, circuitos elétricos, 
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grupos sociais e empresariais, conexões de telecomunicações e redes alimentares, 

dentre vários outros exemplos. 

De forma geral, há uma variedade muito grande de redes de interação. Todos 

os tipos são um como um conjunto de nós e suas conexões. Tal interação de 

conexões entre nós conduz, em muitos casos, a um comportamento global da rede, 

não sendo observado isoladamente nos elementos que a compõem, emergindo na 

direção de um comportamento sistêmico e complexo (BAGGIO, 2006). 

A convergência entre sistemas complexos e redes sociais pode produzir um 

concatenamento de ações, as quais possuem o potencial de direcionamento para a 

aplicação de metodologias passíveis de serem utilizadas no campo das políticas 

públicas, que também se ligam na forma de redes complexas, de maneira não linear 

e com alta capacidade de adaptação. 

 

1.3.2 Análise de redes sociais e sua aplicação metodológica em políticas 

públicas de turismo 

 

De maneira geral, existem duas linhas que buscam pesquisar as redes de 

políticas públicas. A escola anglo-saxônica enxerga essas redes como modelos de 

relações entre estado/sociedade em uma área específica. A escola germânica, por 

sua vez, se inclina para uma visão que concebe a rede como uma forma de 

governança relacionada à hierarquia e ao mercado. Esse tipo de concepção 

transcende a análise ferramental empregada no desenvolvimento das políticas 

públicas. Nesse contexto, o desafio comum a essas duas escolas é, em primeiro 

lugar, demonstrar de forma sistêmica pela qual essas redes, além de existirem, 

constituem processo de construção das políticas públicas. O segundo problema está 

relacionado à ambiguidade dessas redes, pois elas podem tanto aumentar quanto 

reduzir as questões relacionadas à eficiência e legitimidade das construções das 

políticas públicas (BÖRZEL, 2008). 

A concepção de redes e agentes sociais interconectados é de extrema 

importância para que o fenômeno turístico possa ser apreendido e compreendido, 

tendo em vista a dependência direta que ele tem de outros setores e sistemas. As 

redes relacionais estabelecidas dentro do fenômeno socioespacial do turismo estão 

vinculadas aos agentes sociais envolvidos no sistema e nos subsistemas que 
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compõem uma estrutura ecossistêmica, a qual dá suporte para o funcionamento de 

uma trama de interconexões encontradas no ambiente ou metassistema turístico.  

Nesse sentido, “para o estudo de redes no turismo é necessária uma 

compreensão do significado de superestrutura turística. Tanto o poder público 

quanto a iniciativa privada cuidam deste fator, que é onde o turismo se movimenta” 

(KNUPP, 2014, p. 294). Analisada a partir do enfoque sistêmico, a superestrutura 

turística de uma destinação “inclui o conjunto a relações ambientais, a organização 

estrutural e das ações operacionais o SISTUR, quais sejam, os sub-sistemas 

Ecológicos, Econômico, Social, Cultural, a Superestrutura, a Infra-Estrutura, do 

Mercado, a oferta, da Demanda, de Produção, de Distribuição e de consumo” (BENI, 

p. 29, 2006) 

Assim, o sistema turístico está interligado através de redes regionais, que são 

estabelecidas pelas políticas públicas do setor, que seguem uma estrutura 

verticalizada, tendo suas deliberações oriundas da esfera federal, passando pela 

estadual e culminando na administração municipal. Mesmo dentro desse modelo 

verticalizado, a gestão pública acaba produzindo uma rede complexa de interações 

circulares, complementares e recursivas, onde cada agente assume um nível de 

centralidade dentro da estrutura.  

De alguma maneira todos os agentes que compõem a rede social do turismo, 

estão vinculados a essa estrutura complexa, que é gerida por uma superestrutura 

governamental que direciona o rumo das políticas públicas. Dentro desse contexto 

temos “os agentes públicos envolvidos nas diversas instâncias (federal, estadual e 

municipal), seja entre os agentes públicos e os agentes privados (empresas do 

setor, associações, etc.)” (KNUPP, 2014, p. 297). 

A análise de redes sociais apresenta-se como uma das ferramentas possíveis 

para a compreensão de sistemas complexos, especialmente aqueles onde ocorrem 

conexões entre indivíduos, grupos sociais, empresas e governos. Nesse sentido, o 

“objetivo da análise das redes sociais e da ciência de redes é entender sistemas 

complexos ao descrever o sistema de interações que ocorrem dentro do sistema” 

(RAND, 2015, p. 51). Dentro desses parâmetros, o desafio é compreender a 

interação entre os agentes sociais inseridos em um sistema complexo onde se 

estabelecem relações entre os indivíduos e as instituições. 

A interação entre agentes sociais e redes sociais, como possibilidade de 

análise pode-se revelar a partir do “olhar nas relações entre atores internos de uma 
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organização ou entre organizações, somente organizações do setor público ou do 

privado, ou entre estes setores, entre grupos de atores ou atores individuais” 

(KNUPP, 2014, p. 291). 

Nesse sentido, “possivelmente, as redes não só podem ajudar a melhorar o 

desempenho das organizações públicas, como também expõem os conflitos de 

interesses entre os diversos atores que a compõem, considerando as redes como 

uma arena de negociações” (KNUPP, 2014, p. 290), dado que a análise de redes 

sociais permite “estabelecer um meio objetivo de identificar os laços ou as relações 

e atores dentro de um sistema. A utilização dessa análise como metodologia se 

aplica ao estudo das relações entre entidades e objetos de qualquer natureza” 

(KNUPP, 2014, p. 291). 

No campo das políticas públicas, conhecer em profundidade as conexões 

entre sistemas complexos que se inter-relacionam através da atuação dos seus 

agentes sociais, torna-se algo fundamental para desenvolver políticas adequadas 

com um maior índice de assertividade. A análise de redes sociais pode ser 

considerada uma ferramenta que contribui de forma significativa para o 

desenvolvimento e o monitoramento de políticas públicas, pois, permite que se 

discutam os “efeitos da complexa interdependência presente na produção de 

políticas sobre a ação social, considerando não apenas as ligações em torno dos 

atores, mas também a estrutura dos vínculos e os padrões gerais em que esses 

estão inseridos” (MARQUES, 2006, p. 20). 

Por esse viés, a complexidade inerente aos sistemas e às políticas públicas 

revela-se em sua própria rede de atuação e na sua conexão com outras redes, que 

por sua vez se conectam por meio de relações ‘orientadas’ e ‘não orientadas’ com 

outros agentes e com outras redes, e até mesmo com outros sistemas complexos.  

De forma geral, pode-se considerar que estamos todos conectados dentro de 

um sistema de redes interdependentes, que interagem de forma constante dentro de 

sistemas complexos a partir de fluxos contínuos de ações entre seus agentes 

sociais, que por sua vez sofrem influência do ambiente interno e externo e da 

superestrutura que os envolve.  

Nesse aspecto, toda a interação que ocorre no seio desses sistemas tem 

como base as redes relacionais, estabelecidas por meio das interconexões 

dialógicas, complementares, antagônicas e recursivas existentes entre seus agentes 
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sociais. No âmago dessa complexidade sistêmica, as políticas públicas exercem 

ações intervencionistas que deliberam sobre os processos de interação social. 

No âmbito geral, os sistemas complexos se encontram intrinsecamente 

relacionados ao desenvolvimento das políticas públicas, pois existe uma 

interconexão entre setores, instituições, unidades federativas, instâncias de 

governança e entre os agentes sociais que compõem e movimenta toda essa 

superestrutura governamental. Nesse aspecto, quando se visualiza a complexidade 

existente dentro do fenômeno socioespacial do turismo, percebe-se um emaranhado 

de conexões entre sistemas, subsistemas e desses com seu ecossistema, por meio 

de um fluxo recursivo constante  com conexões dialógicas e complementares. Nessa 

rede sistêmica de conexões, a força motriz que o SISTUR movimenta tem sua 

essência na própria natureza orgânica dos agentes sociais, que em sua natureza 

possui sua complexidade inserida no íntimo do ser humano. Essa perspectiva 

caracteriza a formação de redes socais dentro de um panorama complexo e 

sistêmico.  

A partir da revisão das políticas públicas de turismo recentes no Brasil, pode-

se estabelecer que  elas possuem características que se enquadram nos atributos 

dos sistemas complexos e das redes sociais e territoriais. Esse panorama permite 

direcionar nosso olhar por uma perspectiva que envolva a gestão integrada 

enquanto uma rede capaz de potencializar a interação dos diversos agentes sociais 

que compõem o sistema turístico em um determinado território. Essa perspectiva 

eleva o entendimento do turismo para um novo patamar, pois integra de forma 

dinâmica a análise de redes sociais e a complexidade inerente ao fenômeno 

turístico, dentro de um sistema capaz de se retroalimentar através de sua própria 

força de empuxo, em um processo ecossistêmico de interconexões. Frente a isso, o 

saber turístico deve assumir um caráter transdisciplinar por envolver a inter-relação 

de conhecimentos que corroboram com sua complexidade, envolvendo 

sincronicamente processos sociais, econômicos, culturais, ambientais e as redes 

sociais.  

Nesse contexto, as políticas públicas de turismo em todas as esferas 

federativas deveriam se valer das metodologias de análise de sistemas complexos 

para gerar mudanças profundas em todos os níveis escalares do território. Aplicar 

tais ferramentas metodológicas pode ser um diferencial para a gestão pública, dado 
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que o fenômeno socioespacial do turismo está atrelado a conexões e articulado por 

meio de uma rede complexa.  

Dentro desse contexto teórico conceitual, o foco de investigação dessa 

pesquisa passa diretamente pela compreensão das redes de políticas públicas que 

se formam especificamente no Estado de Minas Gerais, a partir da política de 

regionalização do turismo, desenvolvida no Brasil e implementada  naquele estado 

com a criação dos Circuitos Turísticos mineiros. O objeto empírico desse estudo, o 

Circuito Turístico Caminho Novo, se encaixa dentro dessa rede de política pública, 

que envolve fluxos e relações de conexão entre indivíduos, instituições, grupos 

sociais e suas interconexões com as estruturas públicas reguladoras desses 

agentes sociais. Uma rede embasada nesse formato contempla inter-relações entre 

diversas escalas sociais; por isso, reduzir o seu entendimento a um estado fechado 

e estático seria errôneo, pois não se chegou a um “consenso em torno da 

possibilidade de serem meramente um tipo de metáfora, um método, uma 

ferramenta de análise ou uma teoria” (BÖRZEL, 2008, p. 217). 
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2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO E O DESENVOLVIMENTO DAS 
REGIÕES TURÍSTICAS BRASILEIRAS 

 

O conteúdo desse capítulo faz uma contextualização sobre a formação das 

políticas públicas de turismo no Brasil e seus desdobramentos no estado de Minas 

Gerais, buscando demonstrar historicamente como elas estão sendo construídas e 

replicadas nas diversas esferas administrativas. Para tanto, busca manter uma 

interlocução com a concepção complexa e sistêmica existente na formação das 

políticas de turismo por meio da interconexão entre os agentes sociais cooperados 

em redes.  

No primeiro tópico apresenta-se, dentro de um panorama nacional, a criação 

do Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) e seus 

desdobramentos nos municípios brasileiros. Posteriormente, descreve-se a 

conjuntura em torno do Plano Nacional de Turismo (2003-2007, 2007-2010, 2013-

2016) e do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) como ferramenta 

estruturante para as políticas de turismo em nível nacional. O segundo tópico aborda 

o processo de criação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais e sua ligação com o 

PRT, ao mesmo tempo em que aborda as diretrizes políticas para o turismo naquele 

Estado desde sua criação até o momento atual. A terceira seção explana a respeito 

das instâncias de governança dentro do turismo como uma nova forma de gestão 

para as políticas públicas do setor e suas relações com a formação de redes entre 

agentes sociais nas diversas escalas administrativas. 

 

2.1  A FORMAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL 

 

O fenômeno socioespacial do turismo estrutura-se em um sistema complexo, 

no qual atuam diferentes agentes sociais que sofrem influencias de fatores externos 

e internos que interagem de forma direta e indireta com os aspectos intrínsecos ao 

turismo. Cabe refletir nesse sentido que o “turismo é um complexo fenômeno e seu 

desenvolvimento depende de vários fatores, muitos deles externos ao destino, ao 

estado e ao próprio país” (SETTE, 2017, p. 130). É de responsabilidade dos agentes 

envolvidos com a esfera pública administrativa tentar compreender a complexidade 

em torno desse fenômeno para elaborar, implementar e gerir as políticas públicas 

que ordenam e sistematizam a atividade turística, em seus mais diversos níveis 
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administrativos. Nessa visão, o nível federal representa o macro universo que 

compõem as estruturas gerenciais da máquina pública e social. Essa esfera atua 

como o principal delineador para implementar políticas públicas na complexa rede 

relacional que se estabelece entre os agentes sociais que compõem as entidades 

públicas, as organizações sem fins lucrativos e as empresas que se ligam ao 

fenômeno turístico. 

Dentro dessa perspectiva estrutural intrínseca à administração pública 

brasileira, alguns passos foram dados no sentido de tentar estabelecer políticas 

públicas para o setor de turismo que fossem capazes de abarcar a ampla 

complexidade presente na multiplicidade de variáveis existente em todo o território 

brasileiro. 

Os esforços mais remotos da federação brasileira em tentar estabelecer um 

controle sobre o fenômeno turístico por meio da implementação de políticas públicas 

deram-se pelo Decreto-Lei nº 55/66, de 18 de novembro de 1966 (CRUZ, 2000). 

Esse Decreto-Lei criou o Sistema Nacional de Turismo e instituiu a Empresa 

Brasileira de Turismo (EMBRATUR), atual Agência Brasileira de Promoção do 

Turismo, e o Conselho Nacional de Turismo (CNTur). No espaço temporal 

compreendido entre 1966 a 1992, ocorreram algumas ações direcionadas para o 

desenvolvimento do turismo, contudo, sem o estabelecimento de políticas públicas 

efetivas para o setor. Dada a conjuntura econômica e política vivida pelo país em 

função da adoção do modelo neoliberal, em 14 de fevereiro de 1992 foi homologado 

o Decreto-Lei nº 448, que estabeleceu a Política Nacional de Turismo, onde o 

turismo foi priorizado como uma macro estratégia necessária ao desenvolvimento do 

(TRENTIN, FRATUCCI, 2011). 

Nesse cenário, seguindo orientações da Organização Mundial de Turismo 

(OMT), foi instituído no governo do presidente Itamar Franco (1992-1994) o 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), no campo da Secretaria 

Nacional de Turismo e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, pela 

Portaria nº 130 do MICT, de 30 de março de 1994. A de um diagnóstico que 

identificou que os serviços turísticos brasileiros possuíam péssima qualidade, o 

Programa direcionou as estratégias federais para a descentralização da gestão do 

setor, invertendo os processos decisórios que antes partiam do sentido federal para 

o municipal, indo agora no sentido municipal para o federal (TRENTIN, FRATUCCI, 

2011). 
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2.1.1 O Programa Nacional de Municipalização do Turismo 

 

A alavanca principal para implementação do PNMT foi a capacitação de 

agentes locais multiplicadores no sentido de desperta-los para a importância 

socioeconômica do turismo, usando como recurso referencial o patrimônio natural, 

histórico e cultural. Tudo isso com a ampla participação e envolvimento das 

comunidades nas decisões junto ao poder público com base em um plano municipal 

de desenvolvimento do turismo (EMBRATUR, 1998). 

Nessa perspectiva, o PNMT orientou-se como um programa estratégico do 

governo embasado em cinco princípios norteadores: descentralização, 

sustentabilidade, parcerias, mobilização e capacitação. Seu objetivo principal era 

consolidar o turismo nos municípios de maneira sustentável com o intuito de 

demonstrar as possibilidades de desenvolvimento econômico e sociocultural que a 

atividade pode proporcionar. De forma mais específica, o PNMT pretendia 

descentralizar as ações de planejamento, coordenação e execução dando poder aos 

municípios em um processo de cogestão. Ao mesmo tempo em que os gestores 

municipais se dotariam de condições técnicas e gerenciais para desenvolver o 

turismo de forma ordenada e sustentável, a capacidade de fortalecer as relações 

entre o poder público e a iniciativa privada para buscar soluções em prol do turismo 

e da comunidade era estimulada (EMBRATUR, 1998). 

De forma estratégica o PNMT se embasava em demonstrar para os 

municípios como proceder para a formação de uma nova organização do sistema 

turístico local, apoiada na orientação dos agentes municipais multiplicadores para 

desenvolver ações em prol do turismo. Esperava-se com isso estimular o poder 

público a instituir o Fundo Municipal de Turismo e os conselhos municipais de 

turismo, em prol do planejamento e desenvolvimento turístico. A composição desses 

conselhos deveria ser paritária, entre representantes do setor público, da sociedade 

civil organizada e do setor privado. Além disso, de forma estratégica pretendia 

estimular tanto instituições públicas quanto privadas em desenvolver capacitação e 

qualificação técnica para profissionais que atuavam no setor de turismo. O Programa 

também visava à orientação do poder público na criação de mecanismos legais e de 

incentivo ao turismo (EMBRATUR, 1998). 

Do ponto de vista estrutural e organizacional o PNMT, na esfera federal, era 

composto pelo Comitê Executivo Nacional e pela Coordenação Geral do PNMT, com 
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o planejamento, coordenação, execução e avaliação exercidas pela EMBRATUR. 

No nível estadual era estruturado por meio do comitê estadual composto por 

representantes do órgão gestor da política estadual, por instituições parceiras do 

Comitê Executivo Nacional e por entidades ligadas ao fortalecimento do setor 

turístico. Na escala municipal o papel de órgão de gestão do turismo caberia ao 

Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) que seria criado por lei, tendo caráter 

consultivo e deliberativo. Esses conselhos foram concebidos como uma “instância 

local que conjuga esforços entre o Poder Público e a sociedade civil, para o 

assessoramento do município em questões referentes ao desenvolvimento turístico 

municipal” (EMBRATUR, 1999, p. 14). A partir da atuação desse conselho municipal 

a comunidade teria sua representatividade garantida a partir dos vários segmentos 

representativos da sociedade civil que participariam na elaboração do plano de 

desenvolvimento sustentável do turismo. Para subsidiar essas questões 

recomendava-se que fosse criado por lei municipal o fundo municipal de turismo, 

que alimentado por recursos diversos seria administrado pelo COMTUR no sentido 

de fortalecer a atividade turística municipal (EMBRATUR, 1999). 

Na parte operacional do Programa seu organograma possuía na escala 

federal os agentes multiplicadores nacionais, técnicos capacitados que tinham a 

função de coordenar, acompanhar e avaliar a atuação dos agentes multiplicadores 

estaduais. Esse último era responsável pela gestão do programa no nível estadual, 

coordenando e operacionalizando o PNMT junto aos monitores municipais. Na 

esfera municipal os monitores eram selecionados dentre pessoas do quadro das 

prefeituras municipais ou de segmentos representativos da comunidade, tendo como 

pré-requisito participar do processo de capacitação realizado pelas oficinas do 

PNMT (EMBRATUR, 1999). 

Do ponto de vista metodológico para operacionalizar o PNMT foi utilizada uma 

adaptação de preceitos operacionais elaborados pela Organização Mundial do 

Turismo, resultando em uma metodologia com enfoque participativo para a formação 

dos profissionais técnicos que atuaram no programa. Sua condução dava-se a partir 

de oficinas conduzidas por um moderador especialista no método ZOPP 

(Planejamento de Projetos Orientados por Objetivos) que “mobiliza os 

conhecimentos, facilita o intercâmbio horizontal estimulando o debate entre os 

participantes, introduz recomendações e técnicas, e contribui para a criação de um 

ambiente agradável, para interação e cooperação” (EMBRATUR, 1999. p. 17). A 
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escolha dessa metodologia foi pensada para garantir a interação e a obtenção de 

consenso entre os grupos, tornar possível a assimilação do conteúdo trabalhado e 

contribuir no estabelecimento das missões, etapas e tarefas que eram utilizadas no 

processo do trabalho (EMBRATUR, 1999). 

A seleção dos municípios prioritários para o desenvolvimento do turismo foi 

realizada pela EMBRATUR e se deu com base no formulário RINTUR que 

possibilitava a coleta de dados e posteriormente sua avaliação das condições do 

turismo nos municípios brasileiros. Para os municípios interessados em participar do 

Programa era necessário o envio de solicitação à EMBRATUR, passando por uma 

triagem pelo órgão oficial de turismo do respectivo estado. Havendo aprovação 

pelos órgãos regulamentadores, o município recebia o ‘selo de município prioritário 

para o desenvolvimento do turismo’. A aptidão do município estava condicionada a 

capacitação dos monitores municipais; a comunidade conscientizada e mobilizada; e 

a criação do Conselho Municipal de Turismo e do Fundo Municipal do Turismo 

(EMBRATUR, 1999). 

 

2.1.2 O Programa de Regionalização do Turismo 

 

Uma nova reestruturação no sistema turístico nacional é realizada no governo 

do presidente Lula, a partir da criação do Ministério do Turismo em 2003, da 

redefinição das funções da EMBRATUR e da implementação do Plano Nacional de 

Turismo 2003-2007 Embasado nas premissas do governo que possuía como foco a 

redução das desigualdades regionais, o PNT 2003-2007 seria uma ferramenta para 

projetar o turismo numa perspectiva de futuro que deixaria a atividade turística no 

Brasil de forma diversificada culturalmente e geograficamente.  

O Plano foi construído de forma coletiva com a participação de entidades 

representativas do turismo junto às diversas regiões brasileiras, buscando a 

descentralização, a regionalização e a segmentação turística. O que se propôs foi 

um modelo de gestão descentralizada com a “reformulação do Conselho Nacional 

do Turismo e dos Fóruns Estaduais que estabelecerão permanente comunicação 

com as necessidades advinhas das regiões, municípios e destinos turísticos” 

(BRASIL, 2003. p. 07). A percepção era a inovação tanto na maneira quanto no 

conteúdo de interação entre toda a cadeia produtiva do turismo. Tudo isso estava 
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embasada em uma visão sistêmica e cooperada entre os atores do setor para 

aumentar a competitividade empresarial e a inclusão social (BRASIL, 2003). 

A base dessa visão estruturava-se em dois pontos: parcerias e gestão 

descentralizada dentro de um sistema de gestão estratégico contendo o Ministério 

do Turismo como ente federal aglutinador apoiado pelo Conselho Nacional de 

Turismo e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. O 

Fórum Nacional foi criado com a função de construir soluções provenientes das 

demandas dos estados e municípios Foi também adotada como estratégia para o 

processo de descentralização, a criação de fóruns estaduais de turismo em todas as 

unidades federativas do país, com o papel de operacionalizar as políticas públicas e 

servir de elo entre o governo federal e os destinos turísticos brasileiros. Nesse 

processo de descentralização, o nível municipal, onde o turismo acontece, foi 

incentivado a criar conselhos municipais de turismo e, ao mesmo tempo, se 

articularem em regiões e formatarem roteiros integrados capazes de ofertar produtos 

turísticos competitivos. (BRASIL, 2003). 

Ainda na perspectiva da descentralização da gestão, a última meta do PNT 

2003-2007 buscava ampliar a oferta turística criando no mínimo três produtos 

turísticos de qualidade dentro de cada estado e do distrito federal. Para ser atingida 

foram propostos sete macro programas estratégicos: macro programa de gestão e 

relações institucionais; macro programa de fomento; macro programa de 

infraestrutura; macro programa de estruturação e diversificação da oferta turística; 

macro programa de qualidade do produto turístico; macro programa de promoção e 

apoio à comercialização; macro programa de informações turísticas (BRASIL, 2003). 

A base territorial desses programas estratégicos era o conceito de região 

como espaço geográfico com potencialidades e características similares para serem 

desenvolvidas de forma integrada, visando a estruturação dos agentes da cadeia 

produtiva regional, criação de novos produtos turísticos que se valeriam das 

características culturais de cada local para fomentar a demanda com o intuito de ir 

além do turismo de “sol” e “praia” (TRENTIN; FRATUCCI, 2011). 

Inserido dentro dessa proposta de regionalização, o PRT foi transformado em 

2004 em um programa estruturante e transversal, com sua gestão e apoiada nas 

parcerias entre municípios, estados e sociedade civil organizada. Para a tomada de 

decisões e para a implementação de suas etapas, essa proposta se estruturou em 

três diretrizes políticas: gestão coordenada, planejamento integrado e participativo e 
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promoção e apoio à comercialização. Foram mapeadas em 2004, 219 regiões 

turísticas com um montante de 3.203 municípios (BRASIL, 2004). Em 2006 foi 

realizada uma revisão pelos órgãos oficiais de turismo das unidades federativas com 

apoio dos Fóruns Estaduais de Turismo, chegando-se a 200 regiões turísticas, 

abrangendo 3.819 municípios (BRASIL, 2006). Atualmente está em fase de 

elaboração pelo MTur, em conjunto com os órgãos estaduais de turismo, a versão 

do Mapa de Regionalização para o ano de 2017. No caso de Minas Gerais foi 

divulgado pela SETUR no Diário do Executivo Estadual a listagem oficial dos 

municípios participantes do PRT para esse ano. De acordo com essa nova listagem 

o estado aumentou em 31.9% o número de municípios regionalizados que passaram 

de 455 para 600 divididos entre 48 (quarenta e oito) circuitos certificados (MINAS 

GERAIS. SETUR, 2017b). 

Também dentro dessa visão descentralizada com intuito de desenvolver as 

metas econômicas do plano, em 2007 o Ministério do Turismo, juntamente com os 

órgãos e conselhos estaduais de turismo, selecionou 65 destinos indutores com 

potencial para promover o desenvolvimento regional, para serem trabalhados até 

2010. Esses 65 destinos (leia-se, municípios) foram selecionados a partir de estudos 

do governo federal sobre destinos turísticos com potencialidade, elaborados pelo 

Observatório de Inovação do Turismo da Fundação Getúlio Vargas do Rio de 

Janeiro (TRENTIN; FRATUCCI, 2011). 

Dentro de um cenário de aceleração econômica o Plano Nacional de Turismo 

2007-2010 foi implementado no contexto proposto pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) que propunha “ações, metas e um amplo conjunto de 

investimentos em infraestrutura, bem como medidas de incentivo aos investimentos 

privados, aliados a uma busca de melhoria na qualidade do gasto público” (BRASIL, 

2007a, p. 13). Dentre essas ações a atividade turística apresentava-se como um 

vetor de aceleração e integração representado pelas metas e programas do PNT 

2007-2010, que podem ser considerados “como parte do Programa de Aceleração 

do Crescimento do Governo Federal” (BRASIL, 2007a, p. 13). 

Certamente uma proposta de aceleração nos moldes do PAC promoveu uma 

interlocução entre diversas esferas administrativas e instâncias governamentais 

gerando um encadeamento de ações complexas para sua implementação. Nessa 

prerrogativa o PNT2007-2010 buscava uma interlocução sistêmica e complexa 

entorno do fenômeno turístico ao indicar que: 
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O turismo é uma atividade multifacetada que se inter-relaciona com 
diversos segmentos econômicos e demanda um complexo conjunto 
de ações setoriais para o seu desenvolvimento. Somente por meio 
de uma ação intersetorial integrada nas três esferas da gestão 
pública e da parceria com a iniciativa privada, conforme a proposta 
do PAC, os recursos turísticos nas diversas regiões do País se 
transformarão, efetivamente, em produtos turísticos, propiciando o 
desenvolvimento sustentável da atividade, com a valorização e a 
proteção do patrimônio natural e cultural e o respeito às diversidades 
regionais (BRASIL, 2007a, p. 13). 
 
 

Embasado nesses pilares da aceleração do crescimento o PNT 2007-2010 

apresentou um diagnóstico apoiado em dados comparativos gerados entre o período 

de 2000 à 2006 demonstrando o crescimento progressivo que a atividade turística se 

encontrava. Contudo, reconhecia que o real potencial do fenômeno turístico ainda se 

encontrava limitado frente ao seu ápice exponencial de crescimento tanto no nível 

de mercado internacional quanto nacional. 

Esse diagnóstico apresentado no PNT 2007-2010 apontava que houve 

esforços com relação à gestão, com a realização de fóruns de discussões entre o 

poder público e a iniciativa privada em nível federal e estadual, e direcionava para 

que esse “ambiente de gestão integrada deve ser estendido às instâncias de turismo 

nas regiões turísticas e nos municípios, de modo a alcançar todos os destinos 

turísticos do Brasil” (BRASIL, 2007a, p. 39). 

O PNT 2007-2010 ainda demonstrava os progressos conseguidos pelo 

Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, e enfatizava que ele 

estava centrado territorialmente e devia ainda se descentralizar e interiorizar para 

atingir padrões de qualidade competitivos e com produtos qualificados. Como forma 

de tornar essa perspectiva da descentralização uma realidade, o PNT 2007-2010 

implementou o modelo de gestão pública descentralizada e participativa “integrando 

as diversas instâncias da gestão pública e da iniciativa privada, por meio da criação 

das diretrizes gerais para o desenvolvimento da atividade nas diversas escalas 

territoriais e de gestão” (BRASIL, 2007a, p. 43). 
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Figura 8 – Estrutura da Gestão Descentralizada - MTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Ministério do Turismo (2007a, p. 45) 
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Essa proposta fortaleceu o sistema nacional de gestão para o turismo (Figura 

8) constituído por uma de coordenação descentralizada estruturada em: 

coordenação nacional representado pelo Ministério do Turismo assessorado pelo 

Conselho Nacional de Turismo e o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes 

Estaduais de Turismo. No segundo nível, a coordenação estadual composta pelo 

órgão oficial do turismo da unidade federativa assistido pelo fórum ou conselho 

estadual de turismo. A seguir, está a esfera regional com a coordenação regional 

representada pela instância de governança regional – municípios integrados. No 

último nível do modelo, a coordenação municipal que tem como coordenador o 

órgão municipal de turismo apoiado pelo colegiado local (BRASIL, 2007a).  

Apoiado nessa estrutura descentralizada, o PNT aponta quatro metas para 

serem alcançadas no quadriênio 2007-2010 com a intenção de alavancar o turismo 

como um vetor de crescimento econômico e de integração regional.  

O suporte para alcançar essas metas do PNT 2007-2010 está vinculado de 

maneira integrada a uma estrutura organizacional apoiada por macro programas e 

programas. Além disso, ao mesmo tempo segue aprofundando os programas que 

foram anteriormente implementados no PNT 2003-2007 com foco em uma “ação 

articulada de setores empresariais que compartilham com o governo uma dimensão 

institucional cooperada” (BRASIL, 2007a, p. 57). Nessa lógica, “os macroprogramas 

são desdobramentos temáticos agregados, escolhidos pelo seu potencial de 

contribuição para atingir os compromissos estabelecidos nas metas” (BRASIL, 

2007a, p. 57). 

A estrutura dos macro programas está dividida em macro programa de 

informação e estudos turísticos, macro programa planejamento e gestão, macro 

programa logística de transporte, macro programa regionalização do turismo, macro 

programa fomento à iniciativa privada, macro programa infraestrutura pública, macro 

programa qualificação dos equipamentos e serviços turísticos, macro programa 

promoção e apoio à comercialização (BRASIL, 2007a).  

Dentre todos, dois macro programas teve grande relevância para o processo 

de implantação da gestão descentralizada e regionalizada. O primeiro foi o macro 

programa de planejamento e gestão, que contém o programa de implementação e 

descentralização da política nacional de turismo que buscava garantir uma 

atmosfera de planejamento que pudesse contemplar as “esferas federal, estadual, 

municipal, regional e macrorregional, os organismos internacionais, além das 
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entidades privadas e organizações não-governamentais, para fortalecer os canais 

representativos da gestão compartilhada do turismo” (BRASIL, 2007a, p. 59).  

Vital para o processo de gestão descentralizada o Macro Programa de 

Regionalização do Turismo estava apoiado no Programa de Regionalização do 

Turismo – Roteiros do Brasil lançado em 2004 e incorporado na versão do PNT 

2007-2010 como um macro programa baseado em uma gestão “descentralizada, 

coordenada e integrada, com base nos princípios da flexibilidade, articulação, 

mobilização, cooperação intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões, 

como estratégia orientadora dos demais macro programas, programas e ações do 

PNT” (BRASIL, 2007a, p. 67). 

A regionalização preza pela segmentação da oferta e da demanda turística 

dentro de uma perspectiva de planejamento e de gestão capazes de gerar produtos 

e roteiros que respeite a diversidade e a particularidade de cada região, 

reconhecendo o território como um espaço de interação entre comportamentos 

culturais e seu meio ambiente. Fato que se reflete na organização dos agentes 

sociais por meio de parcerias e cooperação Inter setorial no intuito de integrar e 

formar uma rede entre os envolvidos nesse arranjo. 

Como forma de proporcionar e desenrolar as propostas e ações o Macro 

Programa de Regionalização foi estruturado em quatro programas: programa de 

planejamento e gestão da regionalização, programa de estruturação dos segmentos 

turísticos, programa de estruturação da produção associada ao turismo e programa 

de apoio ao desenvolvimento regional do (BRASIL, 2007a). 

Para orientar o processo de regionalização respeitando o estágio e a 

diversidade de cada região, foram lançados os Cadernos de Turismo, uma série de 

documentos orientadores que apontavam em linguagem acessível o caminho a ser 

trilhado para desenvolver o PRT - Roteiros do Brasil. Eles foram divididos em nove 

módulos operacionais e mais quatro com a função de dar suporte na implementação 

do programa (BRASIL, 2007b). O objetivo principal desses cadernos era “qualificar 

os profissionais ligados ao turismo e toda a comunidade envolvida para que 

compreendam e absorvam as diretrizes e princípios propostos para o processo de 

desenvolvimento do turismo regional” (BRASIL, 2007b, p. 12). 

A Política Nacional de Turismo ganhou sustentação e respaldo jurídico a partir 

da promulgação da Lei Federal nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 conhecida 

como Lei Geral do Turismo ela estabelece as “normas sobre a Política Nacional de 
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Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, 

desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e disciplina a prestação de serviços 

turísticos” (BRASIL, 2008, artigo 1º) definindo que o Ministério do Turismo é o 

responsável em “planejar, fomentar, regulamentar, coordenar e fiscalizar a atividade 

turística, bem como promover e divulgar institucionalmente o turismo em âmbito 

nacional” (BRASIL, 2008, artigo 3º).  

Outro ponto de relevância abordado na Lei Geral diz respeito a Política 

Nacional de Turismo que é “regida por um conjunto de leis e normas, voltadas ao 

planejamento e ordenamento do setor, e por diretrizes, metas e programas definidos 

no Plano Nacional de Turismo – PNT” (BRASIL, 2008, artigo 4º). 

Com a criação da Lei geral do turismo ocorreu uma ratificação legal para a 

continuidade e implementação das diretrizes desenvolvidas de forma conjunta por 

todos os agentes sociais envolvidos com o Sistema Nacional de Turismo, o que foi 

regulamento pelo Decreto Federal nº 7.381 de 02 de dezembro de 2010. Esta 

institucionalização trouxe amparo legal e veio fortalecer, regulamentar e sistematizar 

toda uma cadeia complexa de agentes envolvidos dentro sistema turístico e também 

os subsistemas que se ligam ao setor do turismo. 

Em 2010, decorridos seis anos da implementação do PRT o Ministério do 

Turismo firmou um termo de parceria com o Instituto de Assessoria para o 

Desenvolvimento Humano (IADH), organização da sociedade civil de interesse 

público com experiências anteriores de avaliação de processos participativos com 

foco territorial. Essa parceria teve como foco avaliar o desenvolvimento do Programa 

de Regionalização do Turismo no período entre 2004 a 2010. 

Em linhas gerais, o resultado dessa avaliação tanto em nível das relações 

entre esferas administrativas quanto às dimensões físicas de abrangência e sua 

funcionalidade prática e operacional apontou que 

 
 
houve avanços. Mas houve lacunas, relacionadas principalmente à 
efetiva adesão ao programa e à estratégia norteadora da 
regionalização como política estruturante. Por trás disso tudo, 
questões políticas, culturais, diferenças regionais, sem contar acertos 
e desacertos naturais na implementação de um novo modelo de 
desenvolvimento do turismo. Entretanto, ressalte-se, várias metas 
foram alcançadas, a concepção de regionalização foi assimilada pela 
maioria dos atores do turismo e há um entendimento geral de que a 
regionalização está em processo de maturação (BRASIL, 2010, p. 
43) 
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A parte final do documento de avaliação faz recomendações para todas as 

esferas da gestão pública envolvida no processo de regionalização e, recomenda 

estratégias imediatas de implementação, concluindo que o Programa de 

Regionalização do Turismo precisa “ser mais claramente assumido como um 

programa estruturante pelo Ministério do Turismo. Para corresponder a esse status e 

ser implementado como tal, o Programa precisa ocupar um espaço na estrutura 

organizacional do Ministério” (BRASIL, 2010, p. 58). Para tanto, o programa deve 

possuir de maneira permanente um sistema de avaliação e monitoramento 

embasado em pesquisas e estudos capazes de dar suporte a continuidade do 

processo de regionalização (BRASIL, 2010). 

Com o intuito de aprofundar as ações desenvolvidas pelo PRT em 2013 foi 

lançado pelo Ministério do Turismo, um documento contendo novas diretrizes para 

orientar a gestão descentralizada no país.  A partir de uma perspectiva de revisão 

coletiva, enxergando o PRT como algo flexível, com possibilidade de mudanças e 

adaptações e objetivando torná-lo exemplo de transversalidade. O documento 

contendo as diretrizes estrutura-se em oito eixos de atuação que representam de 

maneira “prática e aplicável, o próprio ciclo de desenvolvimento e produção de 

atividades, bens e serviços turísticos nas regiões e municípios” (BRASIL, 2013a, p. 

27). Os oito eixos estratégicos são: gestão descentralizada do turismo, planejamento 

e posicionamento de mercado, qualificação profissional dos serviços e da produção 

associada, empreendedorismo, captação e promoção de investimentos, 

infraestrutura turística; informação ao turista, promoção e apoio à comercialização e 

monitoramento (BRASIL, 2013a).  

Para tanto, o documento contendo as diretrizes do Programa de 

Regionalização aponta a gestão descentralizada como ferramenta de cooperação e 

compartilhamento entre instituições públicas e privadas, agentes econômicos e 

sociedade civil organizada (Figura 9). Esse modelo de gestão compartilhada está 

estruturado nos níveis de atuação nacional, estadual, regional e municipal e envolve 

diversos interlocutores. Seu papel compreende acompanhar o ciclo de gestão do 

programa e de atuação na rede nacional de regionalização. (BRASIL, 2013a). 
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Figura 9: Estrutura da Gestão compartilhada do PRT 

 

Fonte: Brasil (2013a, p. 26) 

 

Para atingir os objetivos propostos pelos eixos estratégicos foi mantida a 

referência de planejamento e gestão embasada na regionalização, com reforço na 

ação municipal para desenvolver o turismo em todo o território. Essa proposta 

direciona para a necessidade primordial de elaboração de um mapeamento, 

diagnóstico e categorização para entender com mais precisão em qual nível de 

desenvolvimento se encontram as regiões turísticas e municípios (BRASIL, 2013b). 

Para tanto, foi previsto uma matriz diagnóstica embasada nos eixos de atuação do 

programa para resultar em “um conjunto de informações que definirá indicadores 

capazes de categorizar as regiões e os municípios turísticos brasileiros” (BRASIL, 

2013a, p. 33). 

Essa matriz proposta trouxe a possibilidade de definir indicadores para 

categorizar tanto regiões turísticas quanto municípios no intuito de alimentar com 

informações e gerar dados para compor o “Sistema de Informações Gerenciais do 

Programa de Regionalização do Turismo, ferramenta de gestão estratégica e de 

monitoramento do Programa” (BRASIL, 2013a, p. 33). Em ambos os casos para “fins 

de categorização e atuação estratégica, os municípios e regiões serão 
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categorizados em níveis, de acordo com o estágio de desenvolvimento em que se 

encontram” (BRASIL, 2013a, p. 33). Para os municípios considera-se o nível de 

atratividade, gestão e de organização do setor turístico, já para as regiões, o nível de 

desenvolvimento observado a partir da ponderação do nível de desenvolvimento de 

cada município que a compõe a região. Não obstante, é apontado a importância da 

formação do capital social como algo relevante para a execução das políticas 

públicas voltadas para o território, a qual deve estar acompanhada do fomento e 

apoio das regiões turísticas, seguidos conjuntamente de ferramentas de 

comunicação e de monitoramento do programa de regionalização (BRASIL, 2013a). 

Por todos esses aspectos, 

 
 
Este documento, Programa de Regionalização do Turismo – 
Diretrizes, reflete o debate público para a pactuação de amplo acordo 
e consenso, entre diferentes setores da sociedade, necessários à 
legitimidade das políticas públicas de fomento às regiões e 
municípios turísticos. O documento transcende a perspectiva do 
desenvolvimento setorizado e corporativo, amplia e articula as 
diversas dimensões econômicas do setor, das organizações, do 
espaço e do turismo, que entende que o desenvolvimento do setor se 
constrói com valores centrados em ética, liderança, inspiração, 
paixão, compromisso e orgulho, gerenciando processos e cuidando 
de pessoas (BRASIL, 2013a, p. 35). 
 
 

Ainda no ano de 2013, o Ministério do Turismo lançou a edição do Plano 

Nacional de Turismo 2013-2016 dentro de um clima de preparação do país para 

receber os megaeventos esportivos da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e 

Jogos Olímpicos Rio 2016, que se apresentavam como grandes desafios e como 

oportunidades de desenvolvimento para o turismo. Logo na primeira parte do Plano 

apresenta-se um diagnóstico com dados econômicos do turismo brasileiro e o 

volume de credito destinado ao setor. Nesse diagnóstico a gestão descentralizada é 

entendida como estratégica para implementar a política e o Plano Nacional de 

Turismo por meio de ações integradas que propicie a “organização e a integração 

institucional, motivando a participação e a ampliação da representatividade dos 

agentes produtivos nas diferentes instâncias de governança que integram o modelo 

de gestão descentralizada” (BRASIL, 2013b, p. 44). A preparação para os 

megaeventos esportivos são destacadas no Plano como prioridade nos 
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investimentos para o desenvolvimento da infraestrutura básica e turística 

contemplando mobilidade urbana, arenas, portos e aeroportos (BRASIL, 2013b). 

O PNT 2013-2016 apresenta uma série de diretrizes no sentido de contribuir 

para o planejamento e o ordenamento das políticas públicas para o desenvolvimento 

do turismo dentro de todo o território nacional. Nesse contexto, sinaliza sobre a 

geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo, aliados a um diálogo e 

participação social por meio da gestão descentralizada e, de forma transversal, ao 

incentivo à inovação e ao conhecimento.  

Novamente destaca o Programa de Regionalização do Turismo como 

ferramenta fundamental para a continuidade de ações que contribuam para o 

“fortalecimento institucional, promovendo o planejamento, a qualificação e as 

práticas de cooperação entre os diferentes atores, públicos e privados, na busca da 

competitividade dos produtos turísticos nas regiões” (BRASIL, 2013b, p. 56). Dentro 

desse aspecto, o PRT é apresentado no PNT 2103-2016 como uma ferramenta que 

direciona para novos desafios e para a construção de estratégias para fortalecer o 

turismo com foco no desenvolvimento das regiões turísticas dentro de uma 

perspectiva territorial e institucional de forma integrada (BRASIL, 2013b). 

A visão de futuro do PNT 2013-2016 apresenta como objetivo colocar o Brasil 

até 2022 como um dos três países que ampliam suas economias utilizando o turismo 

como uma das atividades principais. Segundo dados apresentados pelo World 

Travel & Tourism Council (WTTC), no que diz respeito ao turismo o Brasil ocupa a 6ª 

posição no ranking de maiores economias de turismo do mundo e, de acordo com a 

projeção para 2022, o país passaria a ocupar a 5ª posição. Mesmo diante dessa 

projeção, o PNT 2013-02016 traça como meta estratégica colocar o país na 3ª 

posição daquele ranking.  

Dentro desse cenário foram traçados quatro grandes objetivos a serem 

desenvolvidos para alcançar o horizonte esperado, que são: “preparar o turismo 

brasileiro para os megaeventos; incrementar a geração de divisas e a chegada de 

turistas estrangeiros; incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil; melhorar a qualidade 

e aumentar a competitividade do turismo brasileiro” (BRASIL, 2013b, p. 64). Tendo 

como base os objetivos estratégicos o Plano propõe cinco metas para serem 

atingidas até o ano de 2016, todas relacionadas ao aumento no número das receitas 

geradas pelo turismo. Para atingir as metas o plano apresenta uma série de ações 
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estratégicas agrupadas e relacionadas aos objetivos para se alcançar as metas 

estabelecidas.  

Dentre essas metas está o fortalecimento da gestão descentralizada, as 

parcerias e a participação social e o “apoio e fortalecimento ao Sistema Nacional de 

Turismo que abrange os órgãos oficiais e as instâncias de governança estaduais, 

municipais, regionais e macrorregionais” (BRASIL, 2013b, p. 100). Somado a isso 

está a implementação de modelos de referência para a gestão das organizações 

públicas de turismo e o melhoramento do ambiente jurídico para estimular negócios 

e os investimentos no setor turístico em todo o território nacional (BRASIL, 2013b). 

Também no ano de 2013, o Ministério do Turismo institucionalizou o 

Programa de Regionalização do Turismo por meio da Portaria nº 105, de 16 de maio 

de 2013 com o objetivo de articular as ações do Ministério junto às políticas públicas 

setoriais e locais com base na gestão descentralizada. Tal portaria define as 

diretrizes, objetivos e eixos de atuação ao mesmo tempo em que apresenta as sete 

estratégias de implementação do programa que são: mapeamento, diagnóstico, 

categorização, formação, fomento, comunicação e monitoramento (BRASIL, 2013c). 

O Artigo 5º da Portaria nº 105/2013 previu a categorização como uma 

ferramenta do Programa de Regionalização do Turismo. Nesse contexto, o que foi 

previsto naquele período era a categorização dos municípios por meio de seus 

critérios de atratividade e da organização do setor baseados em uma matriz 

diagnóstica proposta pelos eixos de atuação do PRT. Entretanto, a partir da 

experiência acumulada em vários estados brasileiros e em estudos elaborados pelo 

Ministério do Turismo, conclui-se que havia pouca eficiência na categorização 

embasada na coleta de dados primários e em critérios subjetivos e abrangentes. 

Além disso, esse tipo de coleta gerava ônus que as estruturas públicas, tanto em 

nível municipal quanto em nível estadual e federal, não conseguiam absorver.  

Diante desse cenário, o Ministério do Turismo publicou a Portaria nº 144, de 

27 de agosto de 2015, que estabeleceu uma nova categorização para os municípios 

das regiões turísticas que compõem o Mapa do Turismo Brasileiro (BRASIL, 

2015b).Com essa portaria a categorização assume uma característica piloto, com o 

intuito de fornecer informações para estados e municípios para que esses possam 

“adotar este instrumento como orientação para fins de implementação e gestão de 

políticas públicas de turismo, considerando as suas várias possibilidades de uso” 

(BRASIL, 2015b, p. 14). Tudo isso dentro de um caráter dinâmico e de 
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aprimoramento constante somado a instrumentos já existentes que sejam capazes 

de definir os papeis de municípios de regiões e gerar reflexões sobre os municípios 

que compõem o Mapa do Turismo Brasileiro. Essas mudanças nos critérios de 

categorização foram reconhecidas em diversas instâncias como no caso do 

Conselho Nacional de Turismo e do Relatório da Comissão de Desenvolvimento 

Regional e Turismo do Senado Federal que indicou a categorização como algo 

importante para a melhoria da política pública do setor e como uma melhor forma de 

distribuição dos recursos públicos. Além desses órgãos, o Tribunal de Contas da 

União também considerou que os critérios adotados pela categorização trouxeram 

parâmetros mais direcionados para a distribuição dos recursos públicos e 

comumente para a Política Nacional de Turismo (BRSIL, 2015b). 

Nessa perspectiva “considera-se categorização um instrumento para a 

identificação do desempenho da economia do turismo dos municípios inseridos nas 

regiões turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro” (BRASIL, 2015a). Ela foi 

desenvolvida para dar apoio a atualização do Mapa buscando a situação em que se 

encontra cada município brasileiro. Seu objetivo é dar subsidio para as decisões 

estratégicas por meio de políticas públicas específicas para cada categoria de 

município no sentido de atender as especificidades de cada um, usando como base 

o desempenho da economia do setor turístico. Do ponto de vista metodológico, para 

se atingir essas categorias foi utilizado a metodologia de análise de cluster 

(agrupamento) por meio de variáveis relacionadas diretamente com os setores que 

envolvem a economia do turismo. 

A análise de cluster possui características condizentes com a proposta de 

categorização dado que possibilita enxergar as diferenças entre os municípios de 

compõem o Mapa do Turismo Brasileiro. Para se atingir essa percepção foram 

adotados os seguintes critérios de seleção: ‘vinculo’ corresponde a relação direta 

com a atividade turística; ‘disponibilidade’, ou seja, os dados acessíveis ao MTur; 

‘comparabilidade’, dados passíveis de comparação entre municípios; ‘abrangência’ 

relacionado aos dados disponíveis para o contexto do estudo; ‘atualização’ se refere 

a possibilidade dos dados serem atualizados periodicamente. Diante disso, foram 

estabelecidas quatro variáveis dentro do contexto da economia do turismo (BRASIL, 

2015b) (Figura 10): 
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Figura 10: Variáveis selecionadas para a categorização dos municípios do Mapa do 

Turismo Brasileiro 

 

Fonte: (Brasil, 2015b, p. 17) 

 

A partir da consolidação dos dados dessas variáveis foram estabelecidos 05 

(cinco) grupos formados por municípios que se encontram dentro de um mesmo 

nível com relação a economia do turismo, classificados em A, B, C, D, E. A consulta 

por município sobre a categoria em que se encontra esta disponível de maneira on-

line por meio do site oficial (www.mapa.turismo.gov.br) com informações 

georreferenciadas sobre as regiões turísticas. Dado que a análise dos dados 

estatísticos identificou que 75% dos municípios analisados se concentram nas 

categorias D e E, “entende-se que esse resultado reflete a realidade, uma vez que, 

na grande maioria dos casos, o turismo encontra-se em estágio inicial, o que é 

refletido a partir do desempenho nas variáveis selecionadas para análise” (BRASIL, 

2015b, p. 20).  

Recentemente, em abril de 2017, foi lançado pelo Ministério do Turismo o 

pacote de medidas ‘Brasil + Turismo – mais emprego e renda para o país’ com o 

intuito de desenvolver o turismo apoiado em ações técnicas que buscam sanar 

gargalos históricos. O pacote reúne sugestões oriundas de entidades nacionais e 

internacionais da cadeia produtiva do turismo como a Organização Mundial do 

Turismo (OMT) e do Conselho Mundial de Turismo e Viagem (WTTC). A partir de 

uma pesquisa com uma amostra de 2002 entrevistados encomendada pelo MTur 

para levantar a opinião do brasileiro sobre o turismo, obteve-se que 86% das 

pessoas pesquisadas acreditam que o turismo pode impulsionar a economia, gerar 

http://www.mapa.turismo.gov.br/
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empregos e negócios e que 80% consideraram que o turismo tem potencial a ser 

explorado e que possui capacidade de aumentar o fluxo econômico. (BRASIL, 

2017). 

Como ações estratégicas o pacote Brasil +Turismo define dez medidas para 

impulsionar o turismo brasileiro: ‘emissão de vistos eletrônicos’ direcionados a 

países estratégicos como o EUA, Canadá, Austrália e Japão em um processo rápido 

de 48 horas; ‘ampliação da conectividade aérea’ visando aumentar a competitividade 

e o número de voos dentro do país; ‘modernização do modelo de gestão da 

Embratur’ com a alteração da sua natureza jurídica de autarquia para Serviço Social 

Autônomo e seu nome que passa a ser Embratur – Agência Brasileira de Promoção 

do Turismo; ‘modernização da Lei Geral do Turismo’ para se adequar a realidade 

atual e desburocratizar os processos com a iniciativa privada; ‘melhor 

aproveitamento de áreas da União’ que direciona áreas com potencial turístico para 

o Ministério do Turismo elaborar sua gestão, regularização e concessão; 

‘qualificação profissional’ para jovens e adultos que estejam cursando o ensino 

médio, para profissionais ligados ao atendimento ao turista e também por meio da 

qualificação internacional; ‘atualização do Mapa do Turismo Brasileiro’ a cada dois 

anos com o intuito de direcionar recursos federais para regiões que realmente 

tenham vocação para o Turismo; ‘fortalecimento dos órgãos estaduais de turismo’ 

com o objetivo de repasse de recursos para estruturar as regiões turísticas do Mapa 

Brasileiro de Turismo; ‘parceria com a Agência Nacional de Transporte Terrestre 

(ANTT) para aumentar a fiscalização nas rodovias do transporte turístico; ‘parques 

temáticos’ estabelecendo adequação ao conceito de parques temáticos dentro da 

Lei Geral do Turismo e por meio de decretos e portarias correlatadas (BRASIL, 

2017). 

Após essa contextualização sobre a evolução das políticas públicas de 

turismo executada pela esfera federal e replicada nos demais níveis, pressupõe que 

haja uma junção de ações com foco no desenvolvimento social, econômico e cultural 

das regiões turísticas. Observando suas diversidades espera-se que sejam 

formatadas estratégias de gestão, de organização e de planejamento da atividade 

turística embasadas em políticas públicas capazes de atender a complexidade 

sistêmica existente no fenômeno socioespacial do turismo. Tal pressuposto 

estabelece inevitavelmente, uma sinergia entre os agentes que atuam em todas as 

escalas administrativas que passam pela federal, estadual, regional e municipal, 
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interconectados a Ong’s, empresários e sociedade civil. Tudo isso passa por uma 

trama complexa de inter-relações pessoais e institucionais que muitas vezes se 

refletem em situações não previsíveis que produzem mudanças na direção do fluxo, 

proporcionando assim constantes adaptações nas políticas públicas. 

As políticas públicas observadas nesta contextualização apresentadas, 

direcionam para a busca do entendimento de como se trabalha o se 

desenvolvimento no nível estadual. No caso específico dessa pesquisa no estado de 

Minas Gerais que, além de estar alinhado com as premissas do órgão federal, 

possui características específicas no desenvolvimento das políticas de turismo. 

 

2.2 O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS 
DESDOBRAMENTOS EM MINAS GERAIS 
 

Ao se tratar do processo de descentralização e regionalização do turismo, o 

estado de Minas Gerais inicia sua caminhada com a criação da Secretaria de Estado 

de Turismo de Minas Gerais (SETUR/MG) por meio da Lei nº 13.341/99, 

reorganizada pela Lei Delegada nº66/2003. A partir daí Minas Gerais estabelece um 

divisor de águas no que diz respeito ao desenvolvimento do turismo em âmbito 

estadual (EMMENDOERFER, 2014).  

Nesse contexto a SETUR/MG, impulsionada pela política federal do Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), instituiu em 2001, de forma 

participativa e descentralizada, a criação dos Circuitos Turísticos. Segundo ex-

secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais, em entrevista de Oliveira (2014) a 

política dos circuitos turísticos foi baseada no modelo francês de regionalização das 

políticas públicas como uma proposta inicial voltada para o conceito de roteirização. 

Posteriormente a proposta foi alterada e convertida no Programa de Regionalização 

do Turismo no Estado.  Além da influência francesa, as sugestões da OMT também 

apoiaram o desenvolvimento do turismo em uma maior participação social com 

fortalecimento do poder local. Na mesma entrevista, segundo Oliveira (2014), o ex-

secretário apontou que todo esse contexto foi inspirado nos estudos do pesquisador 

Roberto Boullón (1990) que aborda a criação exploração de espaços turísticos 

(OLIVEIRA, 2014). 
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2.2.1 O Processo de Regionalização do Turismo em Minas Gerais 

 

Tal decisão de regionalizar e descentralizar o turismo foram pensadas diante 

da grande extensão territorial do estado de Minas Gerais, pelo elevado número de 

municípios e a multiplicidade de atrativos turísticos e do riquíssimo patrimônio 

histórico-cultural e natural. Com esse modelo permitiu-se, dentro da reorganização 

do espaço geográfico, proporcionar uma política democrática com a possibilidade de 

incluir municípios menores dotados de atrativos, mas sem infraestrutura turística. 

Com essa prerrogativa iniciaram-se oficinas participativas dentro de um contexto de 

sensibilização das comunidades locais e de melhor entendimento do poder público 

sobre a gestão compartilhada. O eixo norteador das oficinas girava entorno da 

organização regional como forma de obter um melhor aproveitamento do 

desenvolvimento turístico utilizando como base técnica conceitual as premissas da 

Organização Mundial de Turismo. As oficinas foram conduzidas por dois moderados 

credenciados pela Embratur que utilizaram a técnica de tempestade de ideias 

conduzindo o trabalho dos grupos dentro de um ambiente repleto de discussões 

orientadas. Elas eram realizadas em dois dias, com a presença de diversos 

municípios que se dividiam em grupos segundo suas afinidades culturais, sociais, 

econômicas e com contextos regionais similares. Ao final realizavam-se plenárias 

com os participantes para apresentar os resultados dos grupos que já se sentiam 

sensíveis com a necessidade de se organizarem regionalmente (BOLSON, 2005). 

A política dos circuitos turísticos começa a apresentar resultados e municípios 

de todo o estado se aproximaram entre si para iniciar o processo formação dos 

circuitos, buscando assessoria na SETUR para criação das regiões turísticas. Por 

outro lado, frente a esse aumento na criação de novos circuitos, percebeu-se que a 

informalidade da política os deixava vulnerável diante das trocas de governo. Para 

garantir a continuidade dessa política pública de descentralização e regionalização 

foi publicado o Decreto nº 43.321, de 08/05/2003 para dar legitimidade aos circuitos 

turísticos (OLIVEIRA, 2014).  

Nessa direção, Minas Gerais deu um grande passo ao reconhecer e 

institucionalizar os Circuitos Turísticos como instrumento essencial para desenvolver 

as políticas de turismo no estado.  O artigo primeiro do decreto considera como 

Circuito Turístico: 
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o conjunto de municípios de uma mesma região, com afinidades 
culturais, sociais e econômicas que se unem para organizar e 
desenvolver a atividade turística regional de forma sustentável, 
através da integração contínua dos municípios, consolidando uma 
atividade regional (MINAS GERAIS, 2003). 
 
 

De acordo com esse Decreto anualmente será emitido para cada Circuito 

Turístico um Certificado de Reconhecimento baseado em critérios determinados 

pela SETUR e publicados por meio de resolução. Possuir esse Certificado é pré-

requisito obrigatório para que o Circuito possa participar da política de turismo do 

Estado (MINAS GERAIS, 2003). Como entidade regulamentadora e propositiva da 

política de regionalização, a SETUR, considerando o disposto no Decreto Estadual 

nº 43.321/2003 e no sentido de legitimar e fortalecer suas ações, publicou a 

Resolução SETUR nº 007/2003 que instituiu o Certificado de Reconhecimento dos 

Circuitos Turísticos. Essa resolução determinou uma série de parâmetros e 

exigências para que os Circuitos possam receber anualmente o seu certificado de 

reconhecimento. Caso não cumpra as determinações contidas na resolução, é 

permitido a Secretaria de Estado não renovar o certificado, o que deixa o Circuito e 

os municípios que o integram de fora das políticas públicas (MINAS GERAIS. 

SETUR/MG, 2003). 

Dentre os critérios exigidos para a certificação cada Circuito deve possuir pelo 

menos um ano de existência formal e ser composto por, no mínimo, cinco municípios 

de uma mesma região, devendo também apresentar uma série de documentos 

institucionais como: estatuto; ata de criação, regimento interno; definir-se como 

entidade sem fins lucrativos; devendo possuir em sua composição participantes do 

Poder Público, iniciativa privada e sociedade civil organizada. Além dos municípios 

mineiros os Circuitos poderão aceitar em sua composição municípios de outros 

Estados limítrofes a Minas Gerais com a condição de apresentar um número maior 

ou igual de cidades mineiras (MINAS GERAIS. SETUR/MG, 2003). 

Cinco anos após, foi publicado pela SETUR a Resolução nº 008 de 09 de 

junho de 2008 que estabeleceu as normas relativas ao Certificado de 

Reconhecimento dos Circuitos. Atualmente, para a certificação dos Circuitos 

Turísticos está em vigor a Resolução nº 45, de 05 de novembro de 2014, que 

estabelece os critérios necessários para o reconhecimento dos Circuitos. Dentre as 

exigências foram acrescidas nessa resolução, a apresentação de documentos para 
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anos pares e anos impares. Contudo, para ambos, prevalece à necessidade de 

demonstrar o planejamento estratégico da entidade com validade de quatro anos 

contendo metas claras, alcançáveis e passíveis de mensuração acompanhado da 

sua ata de aprovação. O circuito deve também, demonstrar um plano de ações 

anual acompanhado de seu planejamento orçamentário juntamente com a ata de 

aprovação. Além disso, se faz necessário apresentar uma cópia digitalizada do 

inventário da oferta turística dos municípios que pertencem ao circuito; declaração 

indicando um profissional como gestor responsável pelas ações do circuito, que seja 

um profissional graduado em turismo ou com especialização; planilha que comprove 

a inclusão dos dados dos municípios no Portal Oficial de Turismo de Minas Gerais 

(www.minasgerais.com.br); logomarca do circuito; planilha eletrônica de eventos; e 

relação dos meios de atendimento e comunicação ao turista dos seus municípios. 

Essa resolução determina também as diretrizes básicas para a inserção de novos 

municípios e deixa claro que o não cumprimento das exigências de diretrizes fixadas 

pela Resolução acarretará na revogação do Certificado de Reconhecimento (MINAS 

GERAIS. SETES/MG, 2014b). 

Do ponto de vista administrativo os Circuitos Turísticos são geridos por 

associação de direito privado sem fins lucrativos, composta por membros oriundos 

do Poder Público, do setor privado e da sociedade civil e regida por um estatuto. 

Seus membros, incluindo os municípios, mediante requerimento têm a liberdade de 

se desligar quando quiser da associação. A manutenção financeira dessas 

associações se dá em grande parte por meio de recursos que são pagos pelos seus 

associados, sobretudo, pelas prefeituras municipais que são os membros 

fundadores contribuintes.  

Em busca de amadurecimento e embasado em um pensamento de integração 

regional, os Circuitos Turísticos por iniciativa própria criaram em 2006 a Federação 

dos Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais (FECITUR) com o objetivo 

principal de defender e representar os Circuitos e seus interesses diante do Poder 

Público e iniciativa privada para atuar como um parceiro da SETUR para contribuir 

com as políticas públicas do Programa de Regionalização do Turismo (OLIVEIRA, 

2014).  

Um passo importante no desenvolvimento e fortalecimento da política de 

descentralização em Minas Gerais foi reforçado com a inclusão do critério Turismo 

na Lei Estadual nº 18.030/2009 que “dispõe sobre a distribuição da parcela da 



92 
 

  

receita do produto da arrecadação do ICMS pertencentes aos municípios” (MINAS 

GERAIS, 2009, p. 01). Essa porção é referente a “parcela da receita do produto da 

arrecadação do Imposto sobre Operação Relativas à circulação de mercadorias e 

sobre Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação – ICMS – pertencentes aos municípios” (MINAS GERAIS, 2009, p. 01). 

Essa inclusão garante para os municípios que se enquadram nos critérios 

obrigatórios, que eles recebam um repasse mensal de 0,1% da parcela da 

arrecadação do ICMS estadual (MINAS GERAIS, 2009, p. 01). Sobre essa pauta 

cabe destacar que tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o Projeto de 

Lei nº 2.378/2015 que dispõe sobre a alteração do índice do ICMS Turístico dos 

atuais 0,1% para 1,0%. 

A regulamentação do critério turismo da Lei nº 18.030/2009 deu-se pelo 

Decreto nº 45.403 de 18 de junho de 2010, alterado pelo Decreto nº 45.625/2011. 

Ele discrimina os valores percentuais relativos ao critério turismo destinados aos 

municípios embasados na “relação percentual entre o índice de investimento em 

turismo do município e o somatório dos índices de investimento em turismo de todos 

os municípios regularmente habilitados” (MINAS GERAIS, 2010a, p. 01). Para que o 

município esteja apto a se habilitar para receber o referido recurso ele deve possuir 

como requisitos mínimos: 

I - participar do Programa de Regionalização do Turismo da SETUR-MG; 

II - possuir uma política municipal de turismo; 

III - possuir e manter em regular funcionamento o Conselho Municipal de 

Turismo e o Fundo Municipal de Turismo (MINAS GERAIS, 2010a). 

Dentro desses requisitos para que o município possa se habilitar em receber 

a parcela do ICMS ele deve apresentar anualmente para análise da SETUR uma 

série de documentos que estão relacionados no anexo I daquele Decreto (MINAS 

GERAIS, 2010a). A forma de envio desses documentos segue uma padronização 

regulamentada pela Resolução SETUR nº 41, de 31 de dezembro de 2016. Ela 

determina que toda a documentação deve ser enviada por meio do endereço 

eletrônico (www.icmsturismo.mg.gov.br) até a data limite de 15/02 de cada ano, 

seguindo todas as instruções contidas na Resolução. Dentre esses documentos o 

município deve comprovar por meio de Legislação e relatórios o funcionamento 

regular do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e do Fundo Municipal de 

http://www.icmsturismo.mg.gov.br/
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Turismo (COMTUR), da Política Municipal de Turismo, além de possuir o Plano 

Municipal de Turismo (MINAS GERAIS, SETUR, 2016). 

Cabe destacar que o ICMS-Turístico tem um importante papel como 

contribuinte no processo de expansão das políticas públicas de Minas Gerais, 

sobretudo, por que abre a possibilidade para todos os municípios que desejam 

investir em turismo aumentar suas receitas por meio da captação desse imposto. 

Esse recurso tem impacto muito maior em municípios pequenos com baixa receita 

anual, mas com potencial turístico. Observa-se atualmente uma busca por parte dos 

municípios em pleitear essa parcela da distribuição do ICMS que segue em 

tendência de aumento (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Evolução do ICMS-Turístico 

Evolução do ICMS-Turístico 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de processos 
recebidos 

154 218 222 206 283 286 

Municípios habilitados 44 63 128 158 206 Em análise 
Fonte: (SETUR, Nota técnica nº 006/2015) 

 

Com esse crescimento pode-se observar um maior interesse por parte dos 

municípios em participar do Programa de Regionalização do Turismo, seja motivado 

somente pela busca do recurso do ICMS para aumentar sua arrecadação, ou 

visando o fortalecimento do turismo na condição de desenvolvimento 

socioeconômico. Junto a isso se amplia a rede dos agentes sociais envolvidos com 

turismo em todo o estado e ao mesmo tempo torna mais complexa a gestão das 

políticas públicas. Por esse meio se inserem nas regiões turísticas novos municípios 

e novas realidades que se somam e se acrescentam a novas ligações 

interinstitucionais, alterando a configuração das relações entre os agentes sociais 

existentes nessa rede e consequentemente suas conexões com as políticas públicas 

de turismo. 

 
2.2.2 As Diretrizes das Políticas Públicas de Turismo em Minas Gerais 

 

Após a implementação do ICMS-Turístico foi lançado em 2010 como forma de 

desenvolvimento, ordenamento e direcionamento o documento Diretrizes da Política 

Pública para o setor. Sua elaboração está alinhada com o Plano Mineiro de 
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Desenvolvimento Integrado (PMDI), plano estratégico para consolidar um conjunto 

de escolhas até 2023 com o compromisso de tornar Minas Gerais o melhor Estado 

para se viver. Para isso, a visão de desenvolvimento do PMDI foi consolidada em 

seis estratégias setoriais (figura 11), que servem como eixos centrais de propulsão 

para o processo de transformação de Minas Gerais. Dentro desse alinhamento do 

PMDI está o Projeto Estruturador – Destinos Turísticos Estratégicos, da Secretaria 

de Estado de Turismo, composto por sete macro ações: I – Gestão e promoção do 

Espaço Minas Gerais; II – Estruturação e promoção da Estrada Real; III – 

Estruturação de Destinos turísticos; IV – Desenvolvimento do Destino turístico Lago 

de Furnas; V – Promoção do turismo de negócios no Brasil e no Exterior; VI – 

Informação e Estatísticas do Turismo; VII – Promoção e apoio à comercialização dos 

Destinos Turísticos Estratégicos no Brasil e no Exterior/Copa 2014 (MINAS GERAIS, 

SETUR. 2010b). 

Por meio dessa perspectiva as diretrizes apontam que as estratégicas 

estabelecidas pelo Sistema Mineiro de Gestão do Turismo (figura 12) servem como 

direcionamento para as políticas públicas no Estado. Seu desempenho passa 

diretamente pelo fortalecimento das “instâncias de governança, em especial às 

Associações de Circuitos Turísticos, o Conselho Estadual de Turismo (CET) e a 

Federação dos Circuitos Turísticos Mineiros (FECITUR)” (MINAS GERAIS. SETUR; 

2010b, p. 31).  

Parte importante dessa política são os Macro programas, programas e 

projetos que direcionam a tomada de ações no sentido de alavancar o turismo no 

Estado de forma descentralizada e regionalizada. São seis Macro programas: 

Estruturas do turismo; Regionalização do turismo; Informações e estudos turísticos; 

Qualificação da superestrutura e rede de serviços; Desenvolvimento e marketing de 

produtos; Promoção e apoio à comercialização.  
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Figura 11: Modelo estratégico do PMDI 

 

Fonte: (MINAS GERAIS. SETUR, 2010b, p. 20) 
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Figura 12 – Sistema Mineiro de Gestão do Turismo 

 

Fonte: (MINAS GERAIS. SETUR; 2010b, p. 32) 
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No processo de implantação das políticas públicas de turismo em Minas 

Gerais foi realizada, em 2013 pela SETUR, a aplicação de uma matriz de 

posicionamento estratégico dos Circuitos Turísticos que buscou avaliar e identificar o 

nível de gestão de cada Circuito Turístico para saber qual sua contribuição no 

aprimoramento de cada região turística. O método de pesquisa utilizado para a 

elaboração dessa matriz foi quantitativo, por meio de coletas feitas de forma 

presencial e por telefone com três perfis de entrevistados: diretor (ou equivalente); 

gestor; associados, totalizando 566 entrevistas, divididas entre os 45 circuitos 

turísticos.  

Para diagnosticar o nível de gestão dos circuitos turísticos mineiros, foi 

elaborado um questionário estruturado a pedido da SETUR-MG com questões 

qualitativas e quantitativas dividido em onze variáveis agrupadas em quatro 

Dimensões: Dimensão A – Capacidade de Organização; Dimensão B – Capacidade 

de Sistematizar e Produzir Informação; Dimensão C – Capacidade de Articulação; 

Dimensão D – Capacidade de Planejamento. A partir da tabulação e análise dos 

dados obtidos, foram produzidos um relatório geral e um relatório individual para 

cada circuito turístico. Ambos relatórios possuem dados que se constituem como 

uma importante ferramenta de gestão para contribuir na tomada de decisões e no 

entendimento parcial da dinâmica sistêmica e complexa que ocorre nos processos 

de gestão dos circuitos e nas redes relacionais produzidas pela sua interação nas 

regiões turísticas (MINAS GERAIS. SETUR. 2013a). 

Com foco na gestão do turismo no nível dos municípios foi elaborado a 

primeira edição do documento contendo as Orientações para o Planejamento e 

Gestão Municipal do Turismo em Minas Gerais para os gestores municipais. Sua 

elaboração se norteou “pela disseminação e alinhamento de informações que se 

relacionam ao complexo e dinâmico fenômeno turístico entre os atores envolvidos 

do poder público” (MINAS GERAIS. SETES, 2014a, p. 93). Com base em tal 

documento, o gestor municipal tem a possibilidade de ter em mãos instrumentos 

técnicos de gestão do turismo e de orientações para os procedimentos para habilitar 

seu município ao ICMS-Turístico. Além disso, são indicados os caminhos para gerar 

dados sobre o turismo, oferecendo os meios de gestão para o bom funcionamento 

do Conselho Municipal do Turismo (COMTUR) e do Fundo Municipal do Turismo 

(FUMTUR) e exemplificando a montagem de um plano municipal de turismo (MINAS 

GERAIS. SETES, 2014a). 
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Como previsto anteriormente pelo Programa de Fortalecimento da gestão a 

Secretaria de Estado de Turismo junto à Federação dos Circuitos Turísticos iniciou a 

realização do Encontro de Presidentes e Gestores dos Circuitos Turísticos com a 

participação dos receptivos turísticos que fazem parte do Programa Minas Recebe.  

Na condição de Presidente do Circuito Turístico Caminho Novo foi possível 

minha participação e contribuição direta em três encontros de presidentes e 

gestores. O primeiro aconteceu no ano de 2015 no município de Jaboticatubas, o 

segundo em 2016, foi realizado na cidade de Contagem e o último, ocorreu na 

capital mineira, em 2017. O encontro de 2015 teve uma agenda intensa com oficinas 

e debates sobre as políticas públicas de turismo. Os temas trabalhados foram 

voltados para o alinhamento e avaliação do Programa de Regionalização do Turismo 

em Minas Gerais; alinhamento para a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, da 

metodologia de categorização dos municípios e da metodologia de Agrupamento 

dos Circuitos Turísticos elaborada pela SETUR/MG. Dentro de todas as temáticas 

trabalhadas foram levantados os pontos positivos alcançados os pontos frágeis e as 

soluções recomendadas para sanar essas fragilidades.  

Durante o encontro de 2015 umas das pautas trabalhadas entre os técnicos 

da SETUR e os representantes dos circuitos foi o alinhamento do Mapa do Turismo 

Brasileiro. Foi apresentada uma proposta de reflexão acerca do reordenamento dos 

municípios que compunham o mapa, no sentido de identificar qual é o papel de cada 

um deles dentro de sua região turística, para saber de forma clara qual a sua 

condição real em desenvolver o turismo. Apesar dessa classificação não ter sido 

incorporado ao Mapa do Turismo Brasileiro, ela poderá servir como subsidio para a 

equipe técnica do MTur e da SETUR na elaboração de políticas públicas (MINAS 

GERAIS. SETUR. 2015). Esse remapeamento se configura dentro de uma realidade 

regional que abre espaço para entender a situação individual de cada município. 

Para tanto, foram definidas três categorias distintas de classificação: oferta principal; 

oferta complementar e oferta de apoio, conceituadas da seguinte forma: 

 
 

1. Oferta principal: municípios que concentram os principais serviços e 
atrativos da região. Concentram o maior fluxo de turistas da região. São 
os que dão identidade a região (emblemático). Em casos específicos, é 
possível considerar que exista mais de um município que detenha a 
oferta principal da região turística. 

2. Oferta complementar: municípios que complementam a oferta da 
região e possuem fluxo de turistas. Uma região turística pode 
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contemplar um ou mais municípios que detenham a oferta 
complementar. 

3. Oferta de apoio à atividade turística: municípios que não tem fluxo 
turístico expressivo, mas que se beneficiam da atividade turística, 
fornecendo mão-de-obra, serviços, equipamentos turísticos, produtos 
associados ao turismo. Uma região turística pode contemplar um ou 
mais municípios que detenham a oferta de apoio à atividade turística 
(MINAS GERAIS. SETUR. 2015) 

 

Ainda no encontro de presidentes e gestores de 2015, foi apresentada e 

trabalhada a Metodologia de Agrupamento dos Circuitos Turísticos que consistiu no 

cruzamento de dados extraídos de órgãos que possuem fontes confiáveis com o 

intuito de compreender a realidade vivida pelos circuitos turísticos. Essa proposta de 

agrupamento busca aproximar os circuitos turísticos com características similares, 

com a intenção de otimizar ações que possam atender as demandas específicas de 

cada grupo, tendo em consideração a extensão territorial de Minas Gerais e 

variedade de contextos culturais, sociais e econômicos. Percebeu-se a necessidade 

de implementar uma política pública que desse conta dessa realidade e ao mesmo 

tempo fosse capaz de gerar ações direcionadas para diversificação de produtos, o 

aumento da competitividade dos destinos mineiros; apoio à comercialização e a 

sensibilização e articulação dos atores envolvidos (MINAS GERAIS. SETUR. 2015). 

Para realizar um agrupamento que fosse capaz de identificar a singularidade 

de cada circuito e a tomada de decisões estratégicas para desenvolver o turismo em 

nível regional foram selecionadas como variáveis; o próprio critério de categorização 

atribuída pelo Ministério do Turismo. Como segunda variável, foi observado se a 

região possuía roteiros turísticos com produtos formatados e comercializados, ou 

seja, que esteja à venda por meio de uma agência de receptivo turístico. Para isso, 

foram utilizados com critérios os roteiros presentes na Revista Roteiros – SETUR-

MG elaborada a partir de pesquisa aplicada junto aos receptivos turísticos do 

Estado.  

Outra variável observada foi à presença de aeroportos com voos comerciais 

diários dentro de um raio de até 120 km, utilizando-se como parâmetro a proposta 

para centro turístico do pesquisador Boullón (2002).  

Já a última variável definiu municípios âncoras, utilizando como critério a 

oferta de meios de hospedagens de cada município do Estado. Esta proposta apoia-

se no entendimento de que esses municípios são ancoras para o estado na medida 
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em que apresentam condições de receber tanto a demanda real quanto a demanda 

potencial.  

A partir dessas variáveis foram estabelecidos critérios de pontuação para 

cada uma delas (tabela 2) definidos em três grupos: Grupo Competitividade e 

Diversificação; Grupo Estruturação de Produtos; Grupo Gestão Fortalecida. Dentro 

de cada um desses grupos os Circuitos Turísticos foram classificados em cinco 

segmentos: bem estar; cultura; natureza; negócios e rural. Cabe destacar que essa 

análise se ateve somente aos aspectos relativos às variáveis levantadas, não houve 

julgamento relacionado aos aspectos subjetivos dos destinos nem tão pouco houve 

comparação sobre a qualidade de seus atrativos e de sua potencialidade (MINAS 

GERAIS. SETUR. 2015).  

 

Tabela 2: Pontuação atribuída a cada critério utilizado no Agrupamento dos Circuitos 
Turísticos 

VARIÁVEIS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

DISTRIBUIÇÃO 

Categoria atribuída pelo MTur 2pts A - 2 pts. 
B – 1,5 pt. 
C – 1,0 pt. 
D – 0,5 pt. 

Municípios âncoras 2 pts 2 pts. – municípios até o 14º 
1 pts. – municípios 15º ao 28º 

Roteiros Turísticos comercializados 2pts Pontua caso possua este critério 

Aeroportos com voos comerciais 1 pt Pontua caso possua este critério 

Fonte: (MINAS GERAIS, SETUR, 2015) 

 

Na mesma perspectiva de melhoramento e discussão dos novos rumos das 

políticas públicas de turismo no Estado de Minas aconteceu no primeiro semestre de 

2016 no município de Contagem, mais um encontro de presidentes e gestores dos 

Circuitos Turísticos de Minas Gerais. A pauta proposta pela SETUR incluiu uma 

gama variada de apresentações sobre as atuais ações desenvolvidas para o 

fortalecimento do turismo. Foram abordados também: os aspectos da promoção de 

Minas Gerais nas redes sociais; a elaboração de um novo conceito para a imagem 

do turismo mineiro; o projeto de integração regional de Minas Gerais – modal aéreo; 

além de alinhamentos com as superintendências da SETUR.  

No tocante da política estadual de turismo foi apresentada pela SETUR, a 

minuta do Projeto da Lei Estadual do Turismo e do seu decreto de regulamentação, 

para contribuições dos membros dos circuitos antes do seu encaminhamento para a 
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Assembleia Legislativa Estadual. A motivação da elaboração desse projeto de Lei 

partiu do entendimento da fragilidade jurídica que respaldava os circuitos apoiados 

somente por um Decreto. Nessa perspectiva Sette aponta que a minuta dessa lei 

“deve reconhecer a existência dos circuitos turísticos (que hoje em dia é feito apenas 

por Decreto) e do Programa de Regionalização em Minas Gerais” (SETTE, 2017, p. 

129). Mesmo que a lei não garanta em sua totalidade a manutenção do PRT, ela 

será um aspecto importante para aumentar a credibilidade dos atores do turismo 

tanto em nível municipal quanto estadual (SETTE, 2017). 

As disposições preliminares do Projeto de Lei nº 3.844/2016 indicam que a 

Política Estadual de Turismo de Minas Gerais, em consonância com a Lei Federal nº 

11.771/2008, preza pelo princípio da livre iniciativa, da descentralização, da 

regionalização e do desenvolvimento socioeconômico com o objetivo de integrar, 

democratizar e apoiar o fomento as atividades que estejam ligadas e que fortaleçam 

o turismo no Estado. Para cumprir essas premissas, os instrumentos previstos para 

sustentar a Política Estadual de Turismo são: o Plano Mineiro de Turismo; os Planos 

de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS; os pareceres, 

recomendações e deliberações do Conselho Estadual de Turismo; as produções e 

pesquisas de relevância e os planos e programas de desenvolvimento do turismo no 

Estado em âmbitos internacional, nacional, estadual, regional e municipal.  

Esses aparatos de sustentação da lei estadual do turismo estão apoiados 

pela descentralização e regionalização que se resume na “articulação entre as 

esferas de gestão pública, os agentes econômicos, a cadeia produtiva do turismo, as 

instituições de ensino e as organizações da sociedade civil” (Projeto de Lei nº 

3.844/2016, p. 05). A lei ainda tonificara o papel da SETUR como responsável em 

regulamentar, planejar, fomentar e monitorar a política de regionalização em Minas 

Gerais por meio do fortalecimento do associativismo e da descentralização do 

turismo. Dentro disso, essa lei contribuirá para refinar as ações e parcerias 

estabelecidas entre a SETUR e os circuitos turísticos (Projeto de Lei nº 3.844/2016). 

Parte desse processo em busca do fortalecimento da política de turismo em 

Minas Gerais foi alcançada com a aprovação em segundo turno no dia 23 de agosto 

de 2017 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais do projeto de Lei nº 3.844/2016. 

Com essa aprovação o “governo pretende regulamentar, fortalecer e organizar a 

atuação do setor” (MINAS GERAIS, SETUR, p. 02).  
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De forma geral, após a extinção do PNMT e a criação PRT, todo o território 

nacional passou a operar e ser gerido dentro da lógica da regionalização e da 

gestão descentralizada. Entretanto, essa transição não excluiu por completo as 

ações estratégias trabalhada no PNMT para desenvolver o turismo; pelo contrário a 

regionalização manteve os propósitos básicos e somou novas vairáveis para a 

gestão do turismo, inserindo as instâncias de governança regionais no processo de 

desenvolvimento das políticas de turismo. De tal forma, cabe aprofundar um pouco 

mais sobre o conceito e as proposições acerca do entendimento sobre instâncias de 

governança. 

 

2.3 O PAPEL DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA E OS AGENTES SOCIAIS DO 
TURISMO  

 

Diante dos problemas apresentados pela falta de eficácia dos governos 

surgem de duas opções em resposta as essas deficiências: a governabilidade e a 

governança na condição de conceitos e práticas relacionados a dinâmica do 

governo. Ao mesmo tempo em que ambos os conceitos estão relacionados com os 

problemas e a capacidade de governar, eles direcionam para uma abordagem 

diferente para um mesmo problema. Mesmo essas duas vertentes sendo 

complementares “a governança interage com o enfoque da governabilidade como 

uma de suas condições necessárias para a direção social” (AGUILAR, 2010. p. 23). 

A governabilidade se relaciona à capacidade ou a probabilidade de um governo 

governar uma sociedade ou, o seu oposto, a ingovernabilidade que, na mesma 

relação, significa a impossibilidade de um governo governar sua sociedade.  

Na prática governabilidade ou ingovernabilidade se relacionam basicamente 

com a legitimidade política da atuação de um governo em relação a sua reputação 

social, ou seja, sua autoridade moral e intelectual em torno de sua respeitabilidade, 

veracidade e integridade. Em síntese, tanto a governabilidade quanto a 

ingovernabilidade se relacionam diretamente com a capacidade ou incapacidade de 

um governo dirigir sua sociedade e indicam a segurança ou deficiência desse 

processo. Toda essa abordagem da governabilidade é algo estritamente 

governamental, tendo relação com os comportamentos do governo que estabelece 

como premissa que a sociedade é incapaz de estabelecer sua auto-organização, 

sua auto-regulação e sua autoprodução. Essas afirmativas estão arraigadas na 
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concepção de que a sociedade por si só é um problema e que esta propensa a 

desordem e ao conflito, e que por isso deve se organizar em um Estado dotado de 

estruturas, leis e poderes com amplitude para pacificar, ordenar e coordenar essa 

sociedade. Essa postura de governabilidade mantem o mesmo padrão tradicional de 

gestão social que segue como algo governamental com base em uma estrutura 

dominante e autoritária que aponta para problemas e defeitos graves do governo 

(AGUILAR, 2010). 

O termo governança foi cunhado no final do século passado para representar 

um conjunto de atividades voltadas para a condução de uma sociedade que inclui a 

ação do governo junto à participação de outros atores de cunho econômico e social.  

Essa mudança parte do pressuposto que diante das condições sociais atuais o 

governo é um agente de direção que se faz necessário, porém, insuficiente, mesmo 

possuindo qualidades e capacidades que lhes são próprias. Nessa perspectiva, a 

governança se direciona para a necessidade de um novo processo de condução 

social estruturado para se alcançar o desenvolvimento econômico, social e 

institucional capaz de promover um equilíbrio entre o Estado, a sociedade civil e o 

mercado. Para que esse novo arranjo estrutural se estabeleça entre governo e 

sociedade torna-se essencial que haja uma capacidade governamental de manter 

sua estrutura sem incoerências, com redução nas deficiências organizacionais e que 

esteja legalmente impecável e administrativamente eficiente (AGUILAR, 2010). 

Nesse contexto inter-relacional, na busca de resolver os problemas da 

sociedade atual se faz necessário progredir para atingir um patamar mais elevado 

que abarque o aprimoramento da informação, da inteligência e dos recursos entre os 

atores governamentais, sociais e econômicos. Por essa razão é “imprescindível 

construir formas sinérgicas de deliberação, interação e associação público-privada, 

governamental-social, para combinar hierarquias, mercados e redes sociais” 

(AGUILAR, 2010. p. 30). Por isso, a governança pode ser uma nova forma de 

estabelecer relações entre governo-sociedade sem dominação governamental dada 

a interdependência e a interconexão estabelecida entre os atores sociais. Nesse 

sentido, se pode estabelecer que governança significa: 

 
 
uma troca do processo/modo/padrão de governo, que é entendido e 
formulado como o passo de um centro a um sistema de governo 
(governance system, PNUD), em que se requerem, ativação e 
conjunção dos recursos do poder público, dos mercados e das redes 
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sociais. Essa conexão, é o passo de um estilo hierárquico 
centralizado e vertical de governar a um estilo associado e 
interdependente do governo com as organizações privadas e sociais, 
a qual fazem que o governo tenham que governar mediante 
coordenação mas do que subordinação, mediante iniciativas de 
diálogo, discussão, entendimentos, negociações, acordos e 
compromissos com os atores chave para a produção das situações 
preferidas da vida associada, que tomam a forma de coordenação, 
colaboração e corresponsabilidade público – privada – social na 
formulação e implementação de políticas, programas, projetos de 
investimento e provisão de serviços (AGUILAR, 2010. p. 30-31). 
 
 

Para Zapata (2009) o pensamento atual sobre governança foi se 

desenvolvendo a partir de pontos de ruptura e de mudanças sociais oriundas das 

transformações promovidas pela globalização e pela criação de novas tecnologias 

da informação que esta conectando a sociedade em rede. Para a autora e 

importante destacar que o conceito de governança não é o mesmo que governo. 

Governança se relaciona com a possibilidade de interação de diferentes atores 

como governo, agentes do mercado e sociedade civil que se articulam com um 

proposito coletivo para alcançar os interesses de todos. O conceito moderno de 

governança diz respeito a uma nova forma de governar dentro de um padrão de 

cooperação, com horizontalidade e não hierárquico com a participação de atores 

públicos e privados dentro de um ambiente transparente de tomada de decisões 

(ZAPATA, 2009). 

Na concepção de Arns (2009) governança está relacionada a um ambiente 

político e institucional capaz de produzir um processo de coordenação democrática 

com participação compartilhada entre representantes do setor privado, poder público 

e sociedade civil organizada. Na perspectiva da tomada de decisões e de execução 

de ações com fins comuns.  

Na visão de Duran (2013), a pauta sobre governança passou a ser tema de 

discussão entre uma variedade muito grande de círculos sociais e institucionais que 

inclui o governo, o sistema universitário e a própria sociedade de forma geral. Os 

debates sobre governança estabeleceram relações dentro de pelo menos quatro 

dimensões segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) (1997): ‘econômica’ dentro uma ordem competitiva e não discriminatória que 

preze pelo crescimento; ‘política’ que possua instituições públicas participativas, 

democráticas, legítimas e pluralistas; ‘administrativa’ que tenha eficiência, 

transparente e seja responsável; e ‘sistêmica’ com instituições que visem proteger 
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valores culturais para assegurar a igualdade e oportunidade. Com essa variedade de 

temas é possível dizer que governança assume um formato de conceito polissêmico 

contemporâneo (DURAN, 2013).  

Em síntese: apesar de ser bastante utilizada nas últimas décadas, a palavra 

governança não é nova, visto que seu uso do ponto de vista etimológico, remonta à 

Grécia antiga, podendo ainda ser atribuída ao vocabulário de navegação e na 

condição metafórica de uma forma de governar cidadãos. Nas línguas mais 

modernas seu uso deu-se ao final da Idade Média; a partir das raízes do latim (mais 

do que do grego influenciou o idioma francês, posteriormente o português e o 

espanhol com as palavras ‘governança’ e ‘gobernanza’ e depois, traduzido para o 

inglês como ‘governance’. Na argumentação de Aguilar (2008) citado por Duran 

(2013), apesar dos seus antecedentes arcaicos nos idiomas espanhol, francês e 

inglês, dentro de sua concepção atual, governança é um neologismo associado 

simplesmente a sua tradução do inglês. Utilizado, sobretudo por cientistas políticos e 

especialistas em políticas públicas anglo-americanos como uma forma resposta à 

crise do Estado Social e do Estado Socialista. Para aquele autor, governança pode 

ser utilizada na condição de sinônimo do conceito de governo, na medida em que 

seu significado contemporâneo se refere ao processo de direção ou governança da 

sociedade através do seu significado diretivo, político e administrativo.  

 

2.3.1 A atuação das Instâncias de Governança como uma nova forma de 
gestão das políticas públicas 
 

No intuito de normatizar o desenvolvimento de um conceito de governança, o 

Banco Mundial desenvolveu a partir da década de 1990 um trabalho voltado para 

essa área (DURAN, 2013). Para aquele órgão internacional, governança pode ser 

definida como a maneira pela qual o poder é utilizado na gestão dos recursos 

econômicos e sociais de um determinado local buscando seu desenvolvimento. 

Essa boa governança é algo primordial para criar ambientes favoráveis que sejam 

capazes de produzir avanços de forma forte e equitativa dentro de uma perspectiva 

de melhora das políticas econômicas, tendo os governos um papel fundamental para 

esse processo. Em sua publicação o World Bank aponta quatro áreas de 

governança que estão alinhadas com sua visão: gestão do setor público; prestação 

de contas; quadro jurídico para o desenvolvimento; informação e transparência. O 
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tema governança gera interesse por parte do Banco Mundial em decorrência da 

eficácia dos esforços de desenvolvimento embasado em uma gestão sólida com 

ênfase na responsabilidade, informação e transparência (WORLD BANK, 1992). 

Na busca de uma mudança no processo político europeu, as lideranças da 

União Europeia diante das descrenças e da falta de confiança da população nas 

instituições, na política e na percepção que a União é algo distante, mas que ao 

mesmo tempo se intromete demasiadamente identificou no inicio no ano de 2000, a 

necessidade de uma reforma no modelo de governança até então adotado, como 

um objetivo estratégico necessário para o futuro da Europa. Nesse contexto, a 

construção do ’O Livro Branco’ sobre a governança europeia é “uma abertura do 

processo de elaboração das políticas da União Europeia para que mais pessoas e 

mais organizações estejam envolvidas na sua concepção e realização” 

(GOVERNANÇA EUROPEIA, 2001, p. 03). A proposta de mudança contida naquele 

documento era renovar o processo de gestão, com uma abordagem de base, da 

comunidade, onde se buscava uma maior interação com os governos regionais, 

locais e sociedade civil. Estava incluída nesse processo a modernização nas regras 

da legislação comunitária com maior flexibilidade dentro da realidade e condições 

regionais e locais. Além disso, a abordagem proposta direcionou para que esse 

processo da boa governança ultrapassasse as fronteiras europeias para atingir o 

nível mundial, com o objetivo de reforçar a eficácia e as competências das 

instituições internacionais (GOVERNANÇA EUROPEIA, 2001). 

Nesse contexto, a União Europeia conceitua que governança designa o 

“conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à qualidade do 

exercício do poder a nível europeu, essencialmente no que se refere à 

responsabilidade, transparência, coerência, eficiência e eficácia” (GOVERNANÇA 

EUROPEIA, 2001, p. 08). No sentido de desenvolver a boa governança de forma 

mais democrática as propostas do Livro Branco se embasaram em cinco princípios 

norteadores: abertura; participação; responsabilidade; eficácia e coerência. 

Observado suas aplicações, os processos de mudança partem da transição de um 

modelo linear onde as políticas e responsabilidades que antes partiam dos 

dirigentes, agora assume uma perspectiva circular, tendo como base os 

interessados, as redes e a participação de todos os níveis na construção, 

elaboração e aplicação das políticas públicas. Seu sucesso passa diretamente pelo 

envolvimento da sociedade civil representada no papel de sindicatos, Ong’s, 
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associações e outros que expressam as preocupações dos cidadãos e representam 

serviços necessários para o meio social. Essa integração esteve embasada em 

novas tecnologias, nas mudanças culturais e na interdependência global que levou a 

criação de redes europeias e internacionais, conectando empresas, sociedade civil, 

autoridades regionais e locais, e criando um terreno propício para a integração 

(GOVERNANÇA EUROPEIA, 2001). 

Para Rhodes (1996) o termo governança, embora seja popular é, ao mesmo 

tempo, bastante impreciso. Segundo o autor seu uso pode ser empregado pelo 

menos a seis visões que se referem ao estado mínimo, à governança corporativa, à 

nova gestão pública, à boa governança, ao sistema sócio cibernético e a autogestão 

de redes. O autor ainda estipula a governança como redes auto organizadoras e 

Inter organizacionais que complementam as estruturas hierárquicas governamentais. 

As redes não são algo específico do setor público, elas são também, uma maneira 

ampla de coordenação e gerenciamento social que estabelecem ligações Inter 

organizacionais que cumpre um papel importante para o setor privado. Essas 

estruturas em rede de governança estão presentes no setor público, privado e 

voluntariado e se destacam pela confiança, reciprocidade e interdependência mútua. 

De forma importante o uso da governança sugere que as redes se auto organizam 

de forma autônoma (RHODES, 1996). 

 
 
A capacidade de controle do governo é limitada por vários motivos: 
falta de legitimidade, complexidade dos processos políticos, 
complexidade de multidão de instituições interessadas, etc. O 
governo é apenas um dos muitos atores que influenciam o curso dos 
eventos em um sistema social. O governo não tem poder suficiente 
para exercer sua vontade em outros atores. Outras instituições 
sociais são, em grande medida, autônomas. Elas não são 
controlados por nenhum único agente superordenado, nem mesmo 
pelo governo. Eles se controlam em grande parte. A autonomia não 
só implica liberdade, mas também implica auto-responsabilidade. Os 
sistemas autônomos têm um grau muito maior de liberdade de 
autogoverno. Desregulamentação, retirada do governo e direção à 
distância...são todas as noções de regulação e controle 
governamentais menos diretas, que levam a mais autonomia e auto 
governação para as instituições sociais (KICKERT, p. 275, apud 
RHODES, 1996, p. 659). 
 
 

A literatura atual sugere uma evolução nas formas de atuação em políticas 

públicas incluindo as redes ão públicas que constituem visivelmente a manifestação 
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entorno de um resumo sobre a conceituação de governança. Na concepção de 

Patrick Le Gales (1998) citado por Fuente (2002) essa forma complexa de interação 

entre atores pode ser levantada pela questão da governança. Como forma de 

compreender os diferentes modos de regulação de um território em termos de inter-

relação política e social, isso envolve repensar a influência mutua entre o Estado, a 

sociedade civil e o mercado em várias esferas de atuação. A governança nesse 

contexto se define como um processo de coordenação de atores, grupos e 

instituições sociais com o objetivo de atingir coletivamente metas em ambientes 

fragmentados (FUENTE, 2002). 

Essas transformações na visão de Kooiman (1993), citado por Fuente (2002), 

tem relação com as modificações nos sistemas de interação entre os setores público 

e privado dada a crescente conexão através de uma complexidade dinâmica e 

relacional existente no mundo contemporâneo. Nesse entendimento, , a governança 

apresenta “necessidades e capacidades, em suas tensões (interações dinâmicas), 

padrões (complexidade e interdependencias) e atores (diversidade de significados e 

interrelações), [que] pode ser visto simultaneamente como social e política, pública e 

privada, social e Estado” (FUENTE, 2002, p. 04). Levando em consideração os 

elementos mútuos e interdependentes existentes nessa complexidade de relações, 

essas redes de políticas podem ser caracterizadas como uma forma particular dos 

sistemas de governo contemporâneo, pois as sociedades modernas são 

caracterizadas pela sua complexidade, pela sua diferenciação e pela amplitude de 

sua setorização. Isso produz uma interdependência entre todos os atores 

envolvidos, sejam eles públicos ou privados, deixando os governos atrelados à 

cooperação e à interrelação existente nessa rede, o que acaba se tornando uma 

forma particular de governança (FUENTE, 2002). 

Governança em rede compreende um conjunto estruturado de vários atores 

dentro de um sistema complexo que se adapta constantemente, interagindo de 

forma continua com seu ambiente externo e mantendo sua integridade e função. O 

resultado dessas relações tanto internas quanto externas produz uma dinâmica 

sistêmica e interdependente em sua estrutura e no seu comportamento. Em algumas 

ocasiões, mantendo seu percurso, esse sistema é capaz de resistir a grandes 

interferências e mudanças drásticas na sua estrutura. Nessa condição, um sistema 

de governança possui a qualidade de se adaptar para manter sua integridade e sua 

função. De tal forma, organizações em rede passam por situações de efeitos 
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sistêmicos sofrendo impactos imprevisíveis, contudo, a resiliência desse sistema 

possui a capacidade de absorver os choques sem alterar drasticamente sua 

estrutura. Dessa maneira, um sistema de governança sensato e estruturado pode 

auto influenciar-se, com melhoras na capacidade de auto-organização e adaptação 

(BAGGIO; SCOTT; COOPER, 2010). 

Essas redes de governança também podem se fazer presente dentro do setor 

turístico. A World Tourism Organization (UNWTO) reconhece que apesar dos 

diferentes usos da governança em turismo, sua compreensão passa pela proposta 

de entendimento como um processo de gestão de destinos turísticos que reúne 

esforços sinérgicos coordenados por meio dos governos para atingir resultados em 

diferentes níveis. No campo do turismo são apontadas cinco formas de governança 

par o setor: associação, marketing e promoção, política de turismo, descentralização 

e interorganização em redes. A atenção dada às duas primeiras formas de 

governança está relacionada com os aspectos da coordenação público-privada. No 

contexto das políticas de turismo ela é empregada observando os termos 

necessários para que sua concepção possa acontecer enquanto política pública. No 

que toca a descentralização, ela se emprega na importância dentro dos limites de 

um meio ambiente, um local que esteja alinhado junto ao papel das autoridades 

governamentais desse nível de gestão. No que tange a forma de governança de 

interorganização em redes essa é apontada ”como algo inseparável do setor de 

turismo, uma vez que a produção de um serviço requer necessariamente o 

envolvimento de diversas organizações que atuam nesse universo” (DURAN, 2013, 

p. 11).  

As redes são compostas por organizações para o intercâmbio de recursos. E 

elas possuem a capacidade de auto-organização e são constituídas por padrões de 

relações com certo grau de estabilidade entre atores sociais que a compõem, que 

são interdependentes com o objetivo comum de resolver problemas no intuito de 

maximizar a influência sobre o resultado esperado (DURAN, 2013). 

Como observado durante essa sessão o conceito e a utilização da 

governança é algo ainda recente com muitas nuanças, o que envolve uma 

complexidade muito grande de interrelações com possibilidade de aplicação em  

diversas áreas do conhecimento. Sobretudo no setor turístico que, em sua essência, 

é uma atividade complexa e sistêmica comumente intrínseca a sua natureza. Sobre 

essa temática podemos encontrar pesquisa e mais informações em Lee (2003), 
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Peters, Pierre (2014), Stoker (1998), Baggio, Scott, Cooper (2010), Fuente (2002), 

Hajer (2003), Aguilar (2010), Lowdes, Pratchett (2011), Kooiman, Bavinck, 

Chuenpagdee, Mahon, Pullin (2008), Rhodes (2006, 2007), Hall (2011). As ideias e 

as aplicações da governança se replicam influenciando a forma de gestão das 

políticas públicas pelo mundo e, no caso do Brasil, isso não é diferente. Sua 

utilização vem sendo empregada pelas políticas brasileiras com reflexos no setor de 

turismo em todo o território nacional. 

 

2.3.2 As Instâncias de Governança dentro do contexto das políticas públicas 
de turismo no Brasil 
 

Durante o processo de formação das políticas públicas de turismo muitos 

governos têm buscado uma abordagem pluralista onde possa ocorrer uma interação 

entre o setor público, a sociedade civil e o mercado para atuarem de forma 

cooperada e em colaboração. Nessa complexidade existente nas interações sociais 

e diante das transformações na relação Estado-Sociedade, apoiado por fatores 

globais, os governos são pressionados a se fortalecer enquanto coordenador dos 

processos políticos e econômicos dentro do turismo. Tal fato demandou uma 

readequação de “novas formas de instituições governamentais de maneira a 

proporcionar melhor transferência de conhecimento entre setores público, privado e 

organizações não governamentais” (HALL, WILLIAMS, 2008, p. 91, apud TRENTIN, 

2016, p. 647). Isto está representado na governança em rede apoiada nas estruturas 

participativas envolvendo atores tanto do setor público, privado e do terceiro setor 

(TRENTIN, 2016). 

Diante do neoliberalismo, da expansão da globalização e do desenvolvimento 

tecnológico, o papel do Estado sofreu uma redefinição para atender as 

necessidades de uma sociedade democrática com mais eficácia, eficiência e 

economicidade. O Estado saiu de uma postura imperativa e provedora  para um 

papel mais consensual e relacional,  a partir de uma perspectiva de Estado-rede, 

que se relaciona com a interdependência entre diversos poderes públicos. Outro 

papel pode ser o do Estado mediador/negociador que exerce a função de regulação 

e coordenação entre diversos elementos da sociedade. Nessa nova posição, o 

Estado deixa seu papel imperativo e autoritário e passa para um processo de 
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cooperação e colaboração, emergindo para um conceito de governança pública de 

grande valor para a administração pública (OLIVEIRA, 2014). 

No caso do turismo as políticas públicas desenvolvidas para o setor foram 

pensadas considerando a complexidade entorno da atividade junto às 

transformações ocorridas na relação Estado-Sociedade, demandando um 

posicionamento de fortalecimento e readequação do governo no sentido de 

coordenar os processos políticos e econômicos do turismo. No Brasil, esse processo 

de mudança das estruturas da gestão pública do turismo foi marcado na década de 

1990 pela atuação da Embratur, então órgão responsável pela política nacional do 

turismo a partir da implantação do Programa Nacional de Municipalização do 

Turismo (PNMT). Sua visão estratégica visava à descentralização da gestão do 

turismo com foco participativo para dotar a administração municipal de capacidade 

para gerir seu território e desenvolver o turismo. Esse processo de descentralização 

estava prevista na Constituição de 1988 para envolver os atores sociais no processo 

de decisão das políticas públicas, sobretudo para incidir diretamente no poder 

municipal. Essa lógica proposta pelo PNMT de articulação e de envolvimento dos 

atores sociais para articular as diferentes escalas político-administrativas, o poder 

público, iniciativa privada e terceiro setor vigorou até 2002. Com a criação do 

Ministério do Turismo na gestão do ex-presidente Lula, foram implementados dois 

planos nacionais de turismo que abordaram a regionalização como ferramenta 

central para sua gestão. Em 2007, foi divulgado pelo MTur o documento ‘Conteúdo 

Fundamental – Ação Municipal para a Regionalização do Turismo’ com informações 

sobre a organização do turismo em nível municipal, contudo, sem apresentar 

concretamente ações para sua implantação. Esse mesmo documento dava 

orientações para a formação e institucionalização de uma estrutura local para o 

turismo juntamente com a criação de um colegiado para a formação de redes locais 

de colaboração, objetivando realizar o inventário turístico, o planejamento do turismo 

municipal, sua monitoria, a avaliação do plano de turismo municipal e culminando na 

roteirização e na oferta turística a ser comercializada (TRENTIN, 2016). 

Enquanto programa estruturante iniciado em 2004 o Programa de 

Regionalização do Turismo (PRT) tornou-se o mecanismo principal de gestão do 

turismo no país, baseado em módulos operacionais para sua efetivação. Dentre 

esses módulos a criação das instâncias de governança era peça fundamental para 

pôr em prática os demais módulos. Nesse aspecto, deve-se destacar que foi a partir 
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do PRT com o módulo de “Institucionalização da Instância de Governança Regional 

que se propôs a instituição de organismos de cooperação à escala regional e 

também, a difusão do termo Entretanto, essas instâncias não foram instituídas 

efetivamente em todas as regiões brasileiras, seu papel ficou restrito e comprometeu 

o desempenho da descentralização e da participação (TRENTIN, 2016). 

O módulo de Institucionalização da Instância de Governança lançado em 

2005 objetivava ser um instrumento para a ampliação da participação da sociedade 

no processo de gestão do turismo e servir como engrenagem na expansão da oferta 

do turismo regional. Para isso, foi utilizado o conceito de Instância de Governança 

dentro de uma perspectiva de compartilhamento e de envolvimento de diferentes 

atores sociais, utilizando o princípio da cooperação entre o governo, a iniciativa 

privada, o terceiro setor e sociedade na busca conjunta para resolução de 

problemas e para a tomada de decisões. Nessa perspectiva, Instância de 

Governança Regional é “uma organização representativa dos poderes público e 

privado, da sociedade e dos municípios componentes das regiões turísticas, com o 

papel de coordenar o Programa em âmbito regional” (BRASIL, 2005, p. 11). Diante 

disso, tendo como base os princípios e diretrizes da integração, gestão coordenada, 

participação e descentralização as Instâncias de Governança Regionais assumem o 

papel e a responsabilidade de coordenar, planejar e executar o desenvolvimento do 

turismo na sua região de atuação (BRASIL, 2005). 

A institucionalização de uma Instância de Governança Regional passa pela 

sensibilização, mobilização e capacitação dos atores municipais incluindo o poder 

público, iniciativa privada e terceiro setor, organizados em prol de sua formação. Seu 

formato jurídico está a cargo dos envolvidos nesse processo, podendo ser instituída 

como um fórum, um conselho, uma associação, um comitê ou um colegiado. 

Independente da opção escolhida, sua função deve estar voltada para reforçar a 

participação dos atores envolvidos com foco na resolução de problemas e no 

cumprimento de seus objetivos, estratégias e metas dentro de uma gestão 

coordenada e compartilhada (BRASIL, 2005). 

Incorporado ao PRT o trabalho em rede faz parte dos módulos operacionais 

do programa como uma forma de oferecer condições para o fortalecimento dos 

participantes locais e regionais de maneira integrada às políticas públicas do setor. A 

proposta das redes estimula a cooperação de forma associativa e participativa e 

incrementa a articulação entre os diversos atores envolvidos no programa de 



113 
 

 

regionalização do turismo. Essa proposta dentro do setor turístico tende a constituir 

um potente recurso para a troca de informações e para a tonificação da rede 

nacional do turismo acrescida dos atores locais, regionais e estaduais. Nesse 

sentido, as “redes locais, regionais, estaduais e/ou a Rede Nacional de 

Regionalização do Turismo vão conectar os agentes envolvidos com a 

regionalização do turismo e promover o intercâmbio entre os participantes de todas 

as regiões turísticas” (BRASIL, 2007c, p. 19). Do ponto de vista organizacional as 

redes operam dentro de uma dinâmica não hierárquica mais próxima a processos 

espontâneos de organização e colaboração onde os participantes apresentam mais 

autonomia. Dentro desse contexto, fatores como autonomia, horizontalidade, 

cooperação, democracia, ação concentrada e difusa são condições para a troca de 

informações dentro de uma rede (BRASIL, 2007c). 

 
 
De modo geral, esses fatores agrupados funcionam da seguinte 
maneira: a cooperação é a atitude que fundamenta o relacionamento 
entre os elementos autônomos. Essa autonomia é preservada e 
garantida na medida em que tal relacionamento se dá de forma não 
hierárquica, isto é, horizontal, não havendo subordinação de um 
elemento a qualquer outro. Como todos podem contribuir, estimula-
se o pluralismo de idéias e ações, que distribui de forma igualitária 
direitos e deveres, reforçando-se o caráter coletivo e democrático. E, 
toda essa trama deverá ser composta por ações colaborativas entre 
os participantes, sejam elas concentradas (que envolvem a totalidade 
dos membros) ou difusas (que são executadas por somente alguns 
dos integrantes da Rede) (BRASIL, 2007c, p. 25). 
 
 

Nessa estrutura proposta, quanto maior for o grau de participação e de 

relações entre os integrantes da rede melhor será o estreitamento e a cooperação 

entre os seus membros. Com essas características os propósitos comuns dessa 

rede tendem a aumentar e os esforços colaborativos fortalecem os laços de 

proximidade entre os seus participantes. Para tanto, de forma estratégica no intuito 

de fortalecer a rede de regionalização do turismo nacional ela deve possuir no bojo 

da proposta uma conectividade entre os diversos agentes, a criação de parcerias 

entre os envolvidos e a promoção da troca de informação (BRASIL, 2007c). 

No caso específico do Estado de Minas Gerais a formação das redes de 

turismo passa diretamente pela instituição e consolidação dos Circuitos Turísticos, 

reconhecidos como instâncias de governança com o papel de aproximar de forma 

cooperada e participativa os agentes sociais envolvidos com o turismo. Elas devem 



114 
 

 

cumprir a função de articular um espaço de discussões direcionadas para gerir, 

planejar e desenvolver seus territórios por meio da aglutinação de seus municípios e 

dos agentes que compõem o sistema turístico regional e municipal. Nessa estrutura 

sistêmica criada entre os agentes envolvidos com as políticas públicas de turismo se 

estabelece uma interlocução cooperada entre esferas administrativas, gerando uma 

complexa rede de interações sociais, políticas e administrativas entre os agentes 

envolvidos, direta e indiretamente, nessas conexões, com maior ou menor grau de 

relação.  

Para tanto, considera-se nesse contexto a necessidade de se trabalhar a 

gestão do turismo de forma complexa e sistêmica, ao mesmo tempo em que se 

observa a formação das redes sociais que se articulam inevitavelmente a partir do 

fenômeno socioespacial do turismo. A partir disso, cabe entender a complexa rede 

de conexões que se estabelece entre as esferas administrativas vinculadas 

intrinsecamente ao ordenamento das políticas públicas de turismo. A percepção 

sobre as redes estabelecidas dentro da atividade turística deve levar em 

consideração a conjuntura dos sistemas complexos, sobretudo por que a 

complexidade sistêmica exige a aplicação de metodologias e métodos que 

possibilitem entender sua análise de forma mais aprofundada. 

 

  



115 
 

 

3 ANÁLISE DA REDE SOCIAL DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA DO CIRCUITO 
TURÍSTICO CAMINHO NOVO 

 

O conteúdo desse capítulo apresenta no seu primeiro tópico a apresentação 

da metodologia utilizada para realizar esse trabalho identificado como uma pesquisa 

qualitativa exploratória sobre políticas públicas de turismo e sua relação com os 

sistemas complexos e análise de redes sociais. Para tanto, utilizou-se o método bola 

de neve aplicado em três fases de coleta, o qual contribuiu para a elaboração de 

uma matriz de pesquisa adaptada de Brasil (2010) e utilizada para sistematizar os 

dados das pesquisas.  

A partir dessa sistematização foram produzidos questionários aplicados à 

SETUR-MG e à FECITUR e entrevistas ao CTCN, ABRASEL/ZM, SDETTUR, 

JFRC&VB, além dos três sociogramas elaborados com auxílio dos softwares Excel e 

yED Graph. Os sociogramas serviram de base para responder as variáveis 

consideradas; (a) capacidade dos agentes sociais de se articularem em rede; (b) 

grau de proximidade de relações entre os agentes sociais; (c) nível de capacidade 

gerencial de uma região turística; (d) formação de redes regionais entre agentes 

sociais.  

No decorrer do capítulo são também, apresentadas as análises realizadas 

com base na Teoria de Granovetter (1973, 1983) sobre os laços fortes (strength of 

strong ties) e laços fracos (strength of weak ties), na Teoria dos Buracos Estruturais 

de Burt (1992) e na análise de conteúdo adaptada de Bardin (2011). O capítulo se 

encerra com a conclusão final que contempla todo o conteúdo pesquisado e a 

interlocução mantida entre os dados levantados dentro de uma perspectiva das 

políticas públicas em consonância com a formação de redes sociais e sistemas 

complexos. 

 

3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Nesta seção, antes de se apresentar a metodologia empregada para realizar 

a análise da rede social da Instância de Governança do Circuito Turístico Caminho 

Novo, julgamos oportuno expor alguns pontos importantes que influenciaram no 

conteúdo das análises desenvolvidas nesta pesquisa.  
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O primeiro ponto tem relação com a vivência acumulada pelo pesquisador 

como gestor municipal do setor de turismo no Estado de Minas Gerais, em dois 

municípios distintos. A sua primeira experiência ocorreu, em um período de dois 

anos (2013-2015), no município de Morro do Pilar, integrante do Circuito Turístico 

Serra do Cipó e a segunda, em igual período (2015-2017), como responsável pelo 

Departamento de Turismo da cidade de Santos Dumont, parte integrante do objeto 

de análise dessa pesquisa. Além de ter atuado naqueles dois municípios, o 

pesquisador participou da Diretoria Executiva do Circuito Turístico Caminho Novo, 

na função de Presidente dessa Instância de Governança, entre junho 2015 a 

setembro de 2017 quando formalizou sua saída. 

Dentro deste contexto, tenho participado e vivenciado ativamente de todas as 

demandas realizadas pelo Circuito Turístico Caminho Novo, o que me possibilita ter 

uma observação participante direta das necessidades, fragilidades e ações 

realizadas por aquela Instância junto aos órgãos de gestão de turismo em nível 

nacional, estadual e municipal. Pelo obvio, isso me trouxe uma visão de dentro para 

fora e também, de fora para dentro, pois além da percepção interna na condição de 

presidente, também busquei observar um distanciamento enquanto pesquisador, 

voltando o olhar por um ponto de vista externo. Esta postura foi fundamental para a 

aplicação dos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa; sem a qual os 

resultados e as análises certamente poderiam ser contaminadas pelas emoções e 

pelas influências cotidianas de quem responde legalmente por uma instituição. Por 

outro lado, esse olhar duplo e a vivência como gestor de turismo em dois municípios 

mineiros me fez perceber similaridades no que tange as políticas públicas de turismo 

nas esferas estadual, regional e municipal.  

Posto isto, a partir desse ponto, podemos seguir com os aspectos 

metodológicos empregados nessa pesquisa. 

Este estudo está estruturado como uma pesquisa qualitativa exploratória, 

realizada no período de setembro de 2015 a agosto de 2017, dentro da perspectiva 

do fenômeno socioespacial do turismo, entendido aqui de forma complexa e 

sistêmica com foco na formação das redes sociais estimuladas pelas políticas 

públicas de turismo no Brasil. O objetivo desse trabalho foi analisar a rede social da 

Instância de Governança do Circuito Turístico Caminho Novo, tendo em conta os 

pressupostos estabelecidos pelas políticas públicas de turismo no Brasil. que 
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indicam essas instâncias como as responsáveis diretas para articular, fortalecer e 

gerir a rede de agentes sociais de cada região turística. 

Para produzir esse estudo foi realizada inicialmente uma pesquisa 

bibliográfica nos idiomas inglês, espanhol e português em periódicos, web sites 

específicos para conteúdos acadêmicos, como Researchgate, Periódicos Capes, 

Academia.edu, Google acadêmico e em bancos de teses. Para isso, se definiram 

palavras chaves e combinações entre elas: instâncias de governança e circuitos 

turísticos, circuitos turísticos de Minas Gerais, redes sociais e turismo, redes sociais 

e circuitos turísticos, complexidade e turismo, sistemas e turismo, sistemas 

complexos e turismo, redes e turismo, redes e governança, Circuito Turístico 

Caminho Novo, políticas públicas e turismo.  

A busca contendo a combinação Circuitos Turísticos e políticas públicas 

reportaram a artigos dos autores Gomes e Santos (2007), Knupp e Mafra (2012), 

Emmendoerfer, Souza, Loreto (2012), Gomes, Silva, Santos (2008), Emmendoerfer, 

Silva, Lima (2011), Fuchs, Oliveira (2012), Croce (2014), Tavares, Vieira Junior, 

Queiroz (2010), Emmendoerfer, Souza, Loreto (2012), Sette, Valle, Coutinho (2014), 

Silva, Lima, Teixeira (2012), Gomes, Silva, Neto (2006), Tavares e Batista (2013), 

Emmendoerfer (2008), Ramos e Dias (2010), Oliveira (2010), Fernandes (2012).  

Com a mesma combinação de palavras chaves foram localizadas as 

dissertações de Pereira (2008), Knupp (2010), Oliveira (2011), Silva (2011), Lazaroni 

(2016), Trindade (2009) e as teses de doutorado de Freitas (2008), Nóbrega (2012), 

Fuini (2010). De forma complementar sobre o tema de políticas públicas foram 

localizados Trentin, Fratucci (2011), Frey (1999, 2000). 

Na consulta sobre análise de redes sociais foram encontrados os trabalhos de 

Aguirre (2011), Granovetter (1973, 1983), Baggio (2010), Fratucci (2008, 2011), 

Official Journal of the International Networks for Social Network Analysis (2016), 

Tribe (2009), Social Network Analysis (2011), Oliveira, Flecha, Knupp, Pinheiro, 

Bernardes (2006), Marques (1999, 2006), Martelo, Silva (2004), Sena (2014), Burgos 

(2014). 

Com a combinação das palavras chaves turismo e sistemas complexos foram 

localizados os seguintes trabalhos: Baggio (2006, 2008, 2013, 2016) Baggio e 

Sainaghi (2015), Garcia (2006), Revista del Centro de Investigación Universidad La 

Salle (2008) que concentra uma serie de artigos sobre complexidade, com destaque 

para os trabalhos de Nazuno (2008), Medina, Cuevas, Nazuno (2008) e Salinas 
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(2008). Na continuidade, a busca remeteu a Arnold e Osorio (1998), Ramírez e 

García (2013), Ramírez (2014), Velasquez e Oliveira (2016), Zoya (2009), Mitchell 

(2009), Furtado, Sakowski e Tóvolli (2015), Bertalanffy (1989), Urry (2002, 2005), 

Moeshc e Beni (2015, 2017), Noschang (2014), Gomes (2010). 

A pesquisa sobre instâncias de governança e redes reportou aos trabalhos de  

Lee (2003), Peters, Pierre (1988), Stoker (1998), Baggio, Scott, Cooper (2010), 

Fuente (2002), Hajer e Wagenaar (2003), Aguilar (2010), Lowndes e Pratchett 

(2011), Kooiman, Bavinck, Chenpagdee, Mahon, Pullin (2008), Rhodes (2006, 2007), 

Gonçalves (2005), World Banck (1992), Livro Branco Governança Europeia (2001), 

González (2014), Sahaidak (2013), Coutinho (2015), Silva (2015), World Tourism 

Organization (2013), MTur (2005). 

A estratégia metodológica utilizada para analisar a rede dos agentes sociais 

envolvidos com o turismo na região do Circuito Turístico Caminho Novo foi o método 

‘bola de neve’ (Apêndice A) aplicado em três rodadas. Na primeira rodada, em nível 

regional foi realizada uma consulta às entidades que fazem parte do Conselho 

Municipal de Turismo de Juiz de Fora. Optou-se inicialmente por essa sondagem ao 

COMTUR-JF, dado essa instância municipal englobar diversas instituições que 

possuem representatividade e atuação regional.  

Essa consideração partiu do pressuposto de Juiz de Fora ser a maior cidade 

dessa microrregião, destoando das demais, concentrando uma totalidade de 

serviços, empresas, instituições, entidades, universidades que dão suporte à maioria 

das demandas regionais. No caso do setor do turismo isso não é diferente; por 

concentrar tais representações, o passo inicial para identificar os membros da rede 

de turismo regional partiu desse levantamento dos componentes do COMTUR-JF 

que reportou a 22 (vinte e duas) entidades e instituições. De posse disso foi 

realizada uma consulta ao website de cada uma delas objetivando identificar os 

principais parceiros e associados ligados a cada uma delas. 

Feito isso, foi elaborado um questionário estruturado, enviado via correio 

eletrônico para todos os membros componentes do COMTUR-JF. Nele foi indagado 

qual instituição/entidade ligada ao setor do turismo possui maior nível de importância 

técnica para a gestão do turismo na microrregião de Juiz de Fora. Para cada 

indicação apontada pelos respondentes solicitou-se que fosse feito uma 

classificação sobre seu nível de relevância para o turismo regional numa escala de 0 

a 10, onde zero corresponde a nenhuma importância e dez a importância total. 
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Nessa mesma rodada do processo bola de neve, considerando a mesma escala, foi 

solicitado ao respondente classificar qual o nível de participação de cada membro 

associado junto a sua entidade/instituição. Complementarmente, além dos membros 

do COMTUR-JF, esse questionário também foi enviado por correio eletrônico aos 

gestores municipais de todos os municípios associados ao Circuito (Simão Pereira, 

Santana do Deserto, Matias Barbosa, Juiz de Fora, Santos Dumont e Mercês). 

Como proposto pelo PRT, as instâncias regionais devem ser os principais 

órgãos responsáveis pela gestão do turismo em sua região de atuação. A partir 

disso, o intuito desse questionário foi identificar, na ótica dos membros do COMTUR-

JF e dos gestores municipais, qual entidade ou instituição assume maior nível de 

importância para a gestão do turismo em nível regional. Buscou-se ainda, saber se, 

na visão deles, o Circuito na condição de instância de governança regional, possui 

representatividade como principal órgão de turismo na região.  

De posse das respostas levantadas nessa segunda rodada foram 

identificados e selecionados os principais agentes com potencial para contribuir com 

o desenvolvimento do turismo em nível regional. Na sequência, procedeu-se a 

terceira rodada que, para além dos aspectos regionais, buscou uma interlocução 

com os principais agentes do turismo no Estado: Secretaria Estadual de Turismo 

(SETUR-MG) e Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (FECITUR). 

Para esta etapa foi produzido um questionário estruturado para identificar e mapear 

a capacidade gerencial e de articulação em rede estabelecida entre SETUR-MG, 

FECITUR e Circuito Turístico Caminho Novo no intuito de entender as relações 

estabelecidas, ou não, dentro dessa rede.  

Com base nos apontamentos da segunda rodada com os agentes regionais 

com nível de importância para a gestão do turismo, na terceira rodada do processo 

foi realizada uma triagem que apontou quatro agentes principais, Circuito Turístico 

Caminho Novo (CTCN); Juiz de Fora e Região Convention & Visitors Bureau 

(JFRC&VB); Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Zona da Mata 

(ABRASEL/ZM); e Prefeitura de Juiz de Fora, representada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDETTUR). Para cada um 

deles foi aplicada uma entrevista estruturada que objetivou entender como 

acontecem às interações entre instituições na região. 

Nesse aspecto, tanto para os questionários quanto para as entrevistas foram 

estabelecidas como variáveis de estudo: (a) a capacidade dos agentes sociais se 
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articularem em rede; (b) o grau de proximidade relacional entre esses agentes; (c) o 

nível de capacidade gerencial de uma região turística; a formação de redes regionais 

e por último, (d) o nível de articulação interorganizacional estabelecido entre esses 

agentes. 

Por meio do processo de avaliação dos dados levantados pelo método ‘bola 

neve’ e dos objetivos específicos propostos por esse estudo foi produzida uma 

matriz de pesquisa (Apêndice B) adaptada de Brasil (2010), como forma de 

complementar e estabelecer um parâmetro de análise e de sistematização para 

obtenção de dados. Nela os objetivos foram dispostos em colunas como forma de 

obter uma análise qualitativa dos pontos chaves apontados por cada agente. De tal 

forma, essa matriz possibilitou visualizar e sistematizar a forma de levantamento dos 

dados coletados durante a pesquisa e, ao mesmo tempo, indicou qual foi a ação 

realizada para cada objetivo. Nela também foi possível indicar o agente social 

envolvido, o instrumento de coleta utilizado, as variáveis observadas e a fonte de 

pesquisa utilizada para cada tópico levantado. 

Além do método bola de neve e da matriz de pesquisa, outra ferramenta 

metodológica empregada para complementar à análise da pesquisa foi a aplicação 

do software yEd Graph Editor, utilizado para análise de redes sociais. Com ele foi 

possível construir os sociogramas das redes sociais identificadas por esse estudo. A 

base utilizada para produzi-lo foi o levantamento apontado na primeira etapa do 

método bola de neve realizada no website oficial dos principais agentes do turismo 

da região e pelos apontamentos feitos pelas entidades que responderam ao 

questionário referente a segunda rodada. 

O ponto de vista empregado na pesquisa entende que as redes sociais são 

sistemas complexos que se auto organizam, que se intercruzam e que estabelecem 

conexões intersetoriais, interpessoais e interinstitucionais. Sua dinâmica assume 

comportamentos aleatórios e não previsíveis que possuem um poder dinâmico de 

mudança em seus padrões de atuação que seguem motivados por questões 

internas e externas. Muitas vezes essas alterações são influenciadas diretamente 

pelas relações e interesses dos agentes sociais que compõem uma determinada 

rede, especialmente quando ela esta diretamente ligada à política pública. Tais 

interferências repercutem na forma de troca de governos e na elaboração de novas 

ações dentro do sistema político e social.  



121 
 

 

Dada essa condição, deve-se considerar que a análise dessa pesquisa está 

condicionada a um espaço-tempo determinado, pois ao se observar o caráter 

dinâmico e complexo das redes, suas interações podem ser transformadas de 

acordo com as influências sofridas em seu ambiente interno e externo. Dessa forma, 

quando seu padrão é alterado, os parâmetros finais também seguem por um fluxo 

de mudança e por isso, os resultados apresentados hoje não serão os mesmo em 

condições futuras. 

Ao tomar isso como consideração junto à multiplicidade de possibilidades 

existentes para se elaborar um estudo dentro do campo das redes sociais, esse 

trabalho buscou corroborar, delimitar e complementar sua análise a partir do 

esquema proposto por Knupp (2014) que apontou a seguinte perspectiva. 

 

Quadro 02 – Dimensões de análise de redes sociais 

 Categorias Descrição Embasamento teórico 

Redes 
Sociais 

intraorganizacional 
e 

interorganizacional 

Relacionamento entre os 
atores de uma mesma 

organização e 
relacionamento de atores 

entre organizações 

Depuy & Gilly, 1995; 
Marques, 1999; 
Marques, 2006; 
Marques, 2007 

Natureza e 
caracterização 

Laços fortes e fracos; 
força e conteúdo das 

articulações entre atores 

Croos & Parker, 2004;  
Granovetter, 1973, 
1983;  
Granovetter et al, 2000;  
Martelo e Silva, 2004; 
Mizruchi, 2006 

Aspectos estruturais Centralidade, densidade, 
quantidade de ligações; e 

posicionamento dos 
atores da rede 

Mizruchi, 2006;  
Quandit e Souza, 2005;  
Varanda, 2007; 
Steiner 2006 

Fonte: Knupp (2014. p. 298) 

 

As redes de políticas públicas podem ser observadas dentro de um conjunto 

de relacionamentos com certo grau de estabilidade e de natureza não-hierárquica 

interdependente, que estabelecem conexões com uma grande variedade de atores 

na busca de recursos para produzir ações em comum que estejam alicerçadas pela 

cooperação entre  eles. Para entender as aplicações dessas redes no âmbito das 

políticas públicas existe uma variedade de conceitos que, em um primeiro momento, 

podem ser atribuídas com base em duas dimensões: quantitativa e qualitativa. A 
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dimensão quantitativa faz a análise entre os atores ao considerar suas relações 

voltadas para a coesão, equivalência estrutural, representação espacial por meio de 

métodos quantitativos como a classificação hierárquica ascendente, tabelas de 

densidade, dentre outros. Já a abordagem qualitativa opera dentro da lógica do 

conteúdo das interações entre os atores da rede e utiliza para isso, entrevistas em 

profundidade e análises de conteúdo e de discurso (BÖRZEL, 2008). 

 

Quadro 03 – Conceitos de redes de políticas 

Conceito quantitativo de redes Conceito qualitativo de redes 

 Escola de Intermediação de 
Interesses 

Escola de Governança 

Redes de 
políticas públicas 
como ferramenta 

analítica 

Redes de políticas como uma 
tipologia das relações 

estado/sociedade 

Redes de políticas como um 
modelo para analisar formas 

não-hierárquicas de interações 
entre os atores públicos e 
privados na formulação de 

políticas 

Redes de 
políticas como 

abordagem 
teórica 

Estrutura de redes de 
políticas como determinante 

do processo e dos resultados 
das políticas 

Redes de políticas como uma 
forma específica de 

governança 

Fonte: (BÖRZEL, 2008, p. 246). 

 

Dentro da literatura encontrada sobre redes públicas a escola alemã tem 

como concepção que as elas são “uma forma específica de governança, como um 

mecanismo de mobilização de recursos políticos em situações nas quais esses 

recursos estão amplamente dispersos entre os atores públicos e privados” 

(BÖRZEL, 2008. p. 223). Essa visão sobre redes de política remota à ideia de 

organizações que, ao mesmo tempo em que estão separadas, estabelecem uma 

interdependência com relação aos seus interesses e recursos. Por outro lado, a 

análise de redes do ponto de vista analítico pode ser representada por meio das 

descrições e das conexões entre atores que se encontram posicionados dentro de 

um quadro interpretativo. Já com relação ao modo que os atores agem, a análise de 

redes consegue responder parcialmente somente por meio da descrição das 

conexões entre eles. Como um todo, o padrão de conexão e interação entre os 

atores deve ser considerado como uma unidade de análise que para o conceito 
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analítico de redes remete ao modo e aos fatores que carreiam a formação de 

políticas.  

Já a concepção de redes como “relacionamentos Inter organizacionais 

enfatiza a estrutura e os processos pelos quais as construções de políticas são 

organizadas, ou seja, enfatiza a governança” (BÖRZEL, 2008. p. 233). Não 

obstante, as redes políticas envolvem uma conexão entre diversos atores públicos e 

privados dentro de um ambiente não-hierárquico com interesses distintos, porém 

interdependentes que buscam a resolução de problemas coletivos. Isso remete à 

uma condição complexa, dinâmica e diversificada onde as redes servem como 

estrutura institucional dentro de um meio que favorece a auto coordenação 

horizontal entre os atores sociais (BÖRZEL, 2008). 

No caso dessa pesquisa todo esse conteúdo teórico sobre redes de políticas, 

governança e complexidade dialogam diretamente com as propostas utilizadas 

dentro das políticas públicas de turismo no Brasil. Tendo em vista os aspectos 

sistêmicos e complexos estabelecidos entre os níveis governamentais por meio de 

suas relações interpessoais e interinstitucionais. Nesse sentido, esse estudo delimita 

sua abordagem na análise da rede social em torno da instância de governança do 

Circuito Turístico Caminho Novo que está inserida nessa condição complexa. Para 

tanto, faz-se necessário aprofundar os aspectos referentes a essa entidade. 

 

3.2 A INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHO NOVO 
E SUA ATUAÇÃO  

 

Para compreender a existência do CTCN cabe expor de forma breve os 

antecedentes históricos que contribuíram para a formação dos municípios que hoje 

fazem parte dessa instância de governança. Também deve ser demonstrado como 

se deu o processo de constituição formal do seu estatuto social, do seu regimento 

interno e dos aspectos de seu patrimônio turístico como base para a construção da 

identidade regional e para a formatação de produtos turísticos. Nesse patamar se 

apresenta as ações marcantes do ponto de vista dos projetos realizados dentro de 

uma perspectiva regional. 
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3.2.1 Contexto histórico da Região do Caminho Novo 

 

O escoamento do ouro retirado das regiões auríferas de Minas Gerais 

passava pelo Caminho Velho ou do Sertão, que partia de Ouro Preto cortando terras 

mineiras e adentrava em território paulista, passando por Taubaté, Guaratinguetá 

até desembocar em Paraty no estado do Rio de Janeiro. Por decisão do Governo 

Geral das Capitanias do Sul, visando aumentar e exercer um maior controle da 

extração do ouro e encurtar a distância do interior ao litoral de 75 para 25 dias, foi 

cogitado a abertura de um novo caminho. Liderado pelo bandeirante García 

Rodrigues Pais, filho de Fernão Dias Pais Leme, apoiado por Domingos Rodrigues 

da Fonseca e com a mão de obra de inúmeros escravos, foi iniciada em 1698, a 

abertura desse caminho que posteriormente ficou conhecido como Caminho Novo. 

Ao longo desse novo trajeto, com a criação da Capitania de Minas Gerais, foram 

distribuídas sesmarias para portugueses que se estabeleceram com suas famílias e 

seus escravos, que ali construíram suas fazendas e pousos que serviram de apoio 

aos viajantes e tropeiros que passavam pela região. Em torno dessas sesmarias que 

chegavam a medir uma légua quadrada de extensão, foram se constituindo os 

primeiros arraiais e vilas e, em pontos estratégicos, foram construídos registros para 

cobranças de impostos dos transeuntes.  A partir desse processo, o Caminho Novo 

foi se tornando a principal via de acesso do litoral ao interior de Minas Gerais. 

(FONSECA, 2013). 

Após a consolidação das principais vilas e a formação das primeiras cidades 

a partir do século XVIII até meados do século XIX, a região se torna palco de grande 

desenvolvimento com a inserção da cultura cafeeira (CHAVES, 2011). 

Impulsionados por isso, os fazendeiros dessa região que ficou conhecida como Zona 

da Mata, investiram capital na crença compartilhada pelos mineiros de que as 

ferrovias seriam capazes de estimular o crescimento econômico e, ao mesmo 

tempo, escoar com mais rapidez a produção cafeeira (BLASENHEIM, 1994). Por 

volta do final da década de 1870 a Zona da Mata estava ligada ao Rio de Janeiro 

pela Estrada de Ferro Dom Pedro II que, após a proclamação da República, passou 

a denominar-se Estrada de Ferro Central do Brasil. Posteriormente, em 1957, a 

União unificou suas estradas de ferro passando a denomina-las de Rede Ferroviária 

Federal S.A (R.F.F.S.A). Nesse cenário, essa ferrovia se configurou como a espinha 

dorsal de toda a malha ferroviária do Brasil (LIMA, 2006). 
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Como mais um forma de escoamento da produção de café, Mariano Procópio 

Ferreira Lage, fazendeiro de Juiz de Fora, ganhou em 1852 uma concessão da 

Assembleia Provincial para construir a primeira estrada pavimentada de Minas 

ligando Juiz de Fora à Petrópolis, a Estrada União Indústria. Nesse contrato estavam 

incluídos planos de expansão da estrada para o Rio das Velhas e para as cidades 

próximas. Para tanto, Procópio fundou em 1853 uma companhia para realizar a 

construção dessa estrada que se iniciou em 1856 sobre a supervisão direta dele e 

de dois engenheiros franceses. Para essa empreitada a empresa contou com a mão 

de obra de 1200 imigrantes alemães e austríacos que construíram os 144 

quilômetros da estrada, concluída em 1861. Esse feito possibilitou a diminuição do 

trajeto antes feito em quatro dias para nove horas. Essa construção representou 

uma façanha de engenharia da época e dada sua importância, a estrada foi 

chamada de rainha das rodovias brasileiras, sendo possível encontrar, de vinte em 

vinte quilômetros, estações de descanso para passageiros, cavalos e equipes de 

manutenção (BLASENHEIM, 1994). 

A implantação e construção desses empreendimentos seguiram delimitadas 

pelas características geográficas da região que impuseram o traçado desses 

caminhos de penetração e de escoamento. As principais dificuldades eram transpor 

todo o vale do Rio Paraibuna e galgar a subida da Serra da Mantiqueira. Ao longo do 

tempo, a paisagem da serra foi sofrendo intervenções que culminaram na formação 

de um rico patrimônio histórico e cultural, em torno da abertura do Caminho Novo, 

da construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II e da Estrada União-Indústria. Além 

disso, o período do café e a vinda dos imigrantes contribuíram com a formação 

cultural da região. Em especial, essa herança cultura deixou marcada como 

patrimônio imaterial, o processo de produção do Queijo do Reino inserido na Serra 

da Mantiqueira e a fabricação de cervejas artesanais, vinda com a imigração alemã. 

Todos esses atributos formataram na região um conjunto de bens 

relacionados a essas vias de penetração que hoje compõem o patrimônio cultural 

dessa região. Nesse aspecto, pode ser encontrado nos municípios um rico acervo 

sobre o período ferroviário materializado em estações e paradas de trem, 

locomotivas, vagões e uma infinidade de objetos ligados a esse período. Já o 

patrimônio deixado pelo advento da abertura do Caminho Novo marcou a expansão 

das cidades e vilas cravando marcos históricos identificados nas construções 

coloniais e nos trechos originais desse caminho que hoje compõem a Rota Turística 



126 
 

 

da Estrada Real. Somado a isso fazem parte dessa época Fazendas e registros de 

fiscalização do trafego de ouro na região.  

 A todo esse patrimônio se acrescenta a construção da estrada União-

Indústria que foi um divisor de águas para a história das rodovias no país e para a 

região. Contribuindo sobremaneira para desenvolvimento regional, esta obra trouxe 

consigo a presença de construtoras que promoveram a expansão da cidade e a 

cultura alemã que desenvolveu a produção cervejeira, retomada hoje pela expansão 

da produção de cervejas artesanais, expressa nas inúmeras fábricas existentes em 

Juiz de Fora e cidades vizinhas. 

Outro patrimônio importante dessa região é o Museu de Cabangu, local onde 

nasceu Alberto Santos Dumont, inventor do avião, e que guarda um rico acervo 

sobre sua vida e obra, localizado na cidade de Santos Dumont. Há também, o 

Museu Mariano Procópio, localizado em Juiz de Fora, com um acervo abundante de 

obras de arte, peças, fotografias e documentos sobre o período imperial brasileiro. 

Pelo prisma do turismo, quando visualizado toda sua segmentação, descortina-se a 

possibilidade de implementar na região e se trabalhar com os segmentos de 

ecoturismo, turismo de aventura e turismo rural nas áreas naturais dos municípios da 

região. 

Por outro lado, boa parte de todo esse patrimônio esta afetado pelo descaso e 

pela ingerência regional e municipal, que não volta a atenção para a sua 

conservação e utilização como produto turístico. Observa-se que, se esse patrimônio 

for trabalhado e restaurado, ele possui potencial para ser aproveitado pelo turismo e 

para o resgate da memória coletiva da região. Observa-se ainda uma luz de 

esperança em meio a essa falta de gestão generalizada; em iniciativas isoladas que 

tentam de alguma forma, transformar esses elos de coesão social representado por 

esses patrimônios em produtos turísticos. São ações positivas que de certa forma 

contribuem para isso, mas que ao mesmo tempo estão muito aquém das 

verdadeiras possibilidades que existem por trás de todos esses recursos históricos 

culturais.  

Em síntese, mesmo frente a todo esse patrimônio cultural se observa de 

maneira concreta uma carência na região de produtos turísticos competitivos com 

possibilidade real de atrair turistas que estejam motivados em conhecer os aspectos 

socioculturais dos municípios do circuito. 
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3.2.2 A constituição do Circuito Turístico Caminho Novo  

 

 Nesse contexto, o Circuito Caminho Novo foi criado em 2002, em resposta às 

políticas públicas desenvolvidas no estado de Minas Gerais, dentro da perspectiva 

de desenvolver produtos alinhados diretamente com a abertura do Caminho Novo. 

Os sócios fundadores do Circuito foram os municípios de Simão Pereira, Santos 

Dumont, Santana do Deserto, Matias Barbosa, Juiz de Fora, Ewbank da Câmara e 

Antônio Carlos. No momento atual o Circuito é composto pelos municípios de Simão 

Pereira, Santana do Deserto, Matias Barbosa, Juiz de Fora, Santos Dumont e 

Mercês, que cumprem os pré-requisitos estabelecidos pelo PRT e pela SETUR-

MG/MG (figura 13). 

Após sua criação o Circuito passou por um processo de desarticulação.  Sua 

retomada em 2005, em uma reunião ocorrida no dia três de março, no município de 

Santos Dumont, no auditório da Faculdade de Turismo de Santos Dumont, com os 

representantes das cidades que compunham o Circuito, além de representantes do 

Instituto Estrada Real, da Agência de Desenvolvimento de Santos Dumont 

(ADESAN), do COMTUR-SD, do Instituto Brasileiro de Educação, da FIEMG, do 

SEBRAE e da Faculdade de Turismo de Santos Dumont. Esta reunião objetivou 

iniciar reativação do Circuito, embasado nas parcerias e no trabalho em equipe para 

buscar sua certificação, conforme afirmado em ata por Newton Hermógenes, 

representante do município de Santos Dumont1. 

Nessa mesma reunião, Ronei Fabiano Alves, representante de Matias 

Barbosa explica que na primeira tentativa de formar o Circuito, os tramites estavam 

indo bem; contudo, na troca de governo do município de Simão Pereira houve uma 

ruptura entre o secretário e o prefeito, que acabou sumindo com todos os 

documentos do circuito. Na sequência de apontamentos explanados na ata foi 

exposto a importância do trecho do Caminho Novo da Estrada Real para o Circuito, 

a necessidade de certificação feita seguindo os critérios da resolução estadual 

vigente e a composição de uma nova Diretoria para o Circuito. (CTCN, 2005a). 

As reuniões seguiram com o intuito de reestruturação do Circuito, buscando 

produzir seu estatuto e regimento interno, definir os repasses financeiros, ratificar os 

membros da diretoria e a necessidade de existência de um gestor. Essa questão foi 

                                                           
1 Esse documento se encontra na sede do Circuito no livro de ATAS do Circuito Turístico Caminho Novo, na 
página 01. 
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apontada por Newton Hermógenes para quem esse profissional deveria ser de 

responsabilidade de todos os diretores. Danielle Feyo apontou em ata sobre a 

importância de contratação de um Turismólogo para o Circuito, alertando que sua 

presença seria fundamental, pois ele atuaria como o responsável técnico do circuito 

(CTCN, 2005b). 

A posse oficial da Diretoria aconteceu no dia vinte e oito de junho de 2005, no 

Departamento de Cultura da Prefeitura de Juiz de Fora. A diretoria ficou composta 

por Newton Hermógenes Silva, representante de Santos Dumont como Presidente, 

Ronei Fabiano Alves, representante de Matias Barbosa como Vice-Presidente, 

Danielle Rabelo Feyo, representante de Juiz de Fora, como Diretora Executiva, 

Maria de Lourdes M. Grazinoli, como Secretária Executiva, Eduardo Villa Nova, 

representante de Antônio Carlos, como Diretor de Administração e Finanças e 

Marise Macêdo, como Diretora de Marketing e Vendas (CTCN, 2005c). 

Os conteúdos das atas subsequentes demonstram que ainda foram 

realizados ajustes burocráticos e a linha de trabalho para desenvolver o turismo 

seguiu alinhada com a perspectiva de produtos relacionados a Estrada Real e seus 

desdobramentos. Foi chamada a atenção para a necessidade de realização do 

inventário turísticos dos municípios para servir de base na elaboração de um guia de 

bolso contendo os atrativos de cada município. Além da instalação dos marcos de 

delimitação do percurso do Caminho Novo, como parte do projeto de sinalização da 

Estrada Real desenvolvido Instituto Estrada Real em parceria com os municípios.  

Em 2007, no dia trinta de maio, aconteceu uma Assembleia Geral para eleger 

os novos membros da Diretoria que foi composta por Danielle Feyo como 

presidente, representando Juiz de Fora, vice-presidente Geovane José V. Martins, 

representante de Santos Dumont, diretor executivo Ronei Fabiano Alves de Matias 

Barbosa, secretaria executiva Natalie de Castro Barbosa de Santana do Deserto, 

como diretor de administração e finanças, Geraldo Francisco do Nascimento de 

Simão Pereira e como diretor de marketing, Valdir Luiz da Silva da prefeitura de 

Ewbank da Câmara (CTCN, 2007).  Desde esse momento, a presidência do Circuito 

esteve vinculada à representação do município de Juiz de Fora, até aa próxima troca 

de presidente ocorrida em junho de 2015, quando em uma nova composição de 

chapa o representante da cidade de Santos Dumont assume a presidência. 

A partir de 2007 o Circuito formalizou seu processo de certificação junto à 

SETUR-MG e deu início a mudança de foco de suas estratégias antes voltadas para 
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a Estrada Real e seguindo na direção do turismo de negócios e eventos, motivado 

principalmente pela expansão do setor em Juiz de Fora. Nessa perspectiva foi 

identificado que seria possível captar esse público e direciona-lo para conhecer os 

atrativos das cidades do circuito. 

Do ponto de vista da parte operacional o funcionamento do Circuito sempre 

funcionou com o apoio do corpo de diretores, em sua maioria, vinculados às 

prefeituras municipais. Com isso, a maior parte dessa demanda era suprida pela 

estrutura física e pelos estagiários da prefeitura de Juiz de Fora. A ausência de um 

gestor executivo também era compensada pelo diretor executivo que, quando estava 

disponível, exercia o papel  tal função dentro dos limites das suas possibilidades, 

sobretudo por que não havia remuneração para o cargo (CTCN, 2017). 

A diretoria executiva do Circuito visualiza que diante da crescente produção 

de cerveja artesanal na cidade de Juiz de Fora, haveria a possibilidade de trabalhar 

essa oportunidade como um produto turístico enquadrado dentro do segmento da 

produção associada ao turismo. O foco era fortalecer toda a cadeia produtiva do 

artesanato regional em torno da cerveja artesanal para formatar um produto turístico 

sse capaz de movimentar toda a região. 

Diante disso, o Circuito assinou em 2013 junto à SETUR-MG um convênio 

intitulado de ‘Encontro Cervejas Artesanais – História, Cultura e Arte’, com o objetivo 

de realizar encontros de cervejas artesanais focados na história e cultura herdada da 

colonização alemã. Seu objeto contemplou a reestruturação do website do circuito, 

palestras com os cervejeiros para produtores locais, workshop sobre cervejas 

artesanais aliado à produção associada ao turismo, além da realização de um famtur 

e um press trip com agências, operadoras e jornalistas para divulgar esse novo 

produto durante os mega eventos esportivos previstos para o país (CTCN, 2013). 

A seguir o Circuito firmou com a prefeitura de Juiz de Fora um convênio com 

vigência de abril de 2015 a abril de 2016 para execução do projeto ‘Um brinde 

especial aos negócios’, no sentido de fortalecer a identidade regional da região do 

Circuito. Esse levantamento teve a intenção de aliar a produção associada ao 

turismo na perspectiva de atrela-la as cervejas artesanais. Para isso foi proposto o 

levantamento e cadastro dos principais produtores, sensibilização dos agentes 

envolvidos sobre a cerveja e a produção associada para promover o intercâmbio 

entre os cervejeiros, produtores rurais, artesãos (CTCN, 2015a). 
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A continuidade desse projeto foi renovada no convênio seguinte elaborado 

com prefeitura de Juiz de Fora, também intitulado como ‘Um brinde especial aos 

negócios’ a ser executado no período de novembro de 2016 ao mesmo mês do ano 

de 2017. Seu objeto era dar continuidade as ações realizadas nos anos de 2014, 

2015 e 2016, sobre a produção associada ao turismo ao redor das cervejas 

artesanais. A proposta do convênio utilizou como referência o ‘Manual para o 

Desenvolvimento e Integração de Atividades Turísticas de Produção Associada ao 

Turismo’. Seu plano de trabalho apresentava como fases de execução uma 

pesquisa sobre as manifestações culturais da região, levantamento de parceiros 

estratégicos, cruzamento entre os dados levantados em 2014 e 2016, formação de 

equipe multidisciplinar para construir um produto conceito do circuito a partir dos 

dados levantados (CTCN, 2016). 

No ano de 2015 foi identificado em reuniões com a diretoria e com os 

artesãos associados ao Circuito que havia um desconhecimento generalizado entre 

as cidades com relação aos seus atributos históricos e culturais. Para tentar 

aproximar e demonstrar para os municípios os pontos comuns da cultura regional foi 

elaborado um projeto apresentado para o Fundo Estadual de Cultura de Minas 

Gerais. O projeto foi aprovado sobre o nº 0090/01/2015 e o recurso disponibilizado 

para produzir um livro e um vídeo com textos sobre os aspectos relacionados a 

abertura do Caminho Novo, da Estrada de Ferro Dom Pedro II e da Estrada União 

Indústria. O plano de trabalho do projeto previa a distribuição gratuita do livro em 

todos os municípios para os meios de hospedagem, restaurantes, Ong’s, prefeituras 

e bibliotecas, para que a população e o visitante tivesse livre acesso a ele. Também 

prevê a disponibilização, no site do Circuito para download gratuito, o arquivo em pdf 

do livro e o vídeo em mp4 (CTCN, 2015b). 

De acordo com o Estatuto social do Circuito, a natureza jurídica da 

associação se define como de direito privado sem fins lucrativos, com prazo de 

duração indeterminado, autonomia financeira e administrativa regida pelo seu 

estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Possui como finalidade e objetivos 

promover e elaborar um plano integrado de turismo para os municípios que o 

compõem; assessorar as prefeituras e entidades que o compõem desde que 

estejam relacionadas aos objetivos da entidade; incrementar a atividade turística nos 

municípios; exercer representação dos associados diante as organizações 

estaduais, federais relacionadas ou não ao setor turístico; cumprir a correta 
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execução das políticas públicas de regionalização diante das autoridades 

municipais, estaduais e federais e ainda deve desenvolver ações nos municípios 

associados que tenham como foco a preservação do patrimônio cultural, natural e 

turístico (CTCN, 2013). 

A estrutura organizacional do Circuito é composta por assembleia geral, 

conselho administrativo, diretoria executiva e conselho fiscal. A assembleia geral é o 

órgão soberano e possui poderes para eleger e destituir os administradores, alterar 

o estatuto, deliberar sobre a extinção da associação e ainda manifestar-se acerca 

dos problemas enfrentados pelas empresas que integram o setor do turismo com 

atuação dentro dos municípios associados. Para isso é necessário a convocação do 

conselho administrativo ou de um quinto dos associados com antecedência mínima 

de 15 dias via postagem ou por correio eletrônico. 

O conselho administrativo do circuito é integrado por um representante de 

cada prefeitura ligado ao órgão de turismo e, caso não exista este órgão, por um 

funcionário ligado ao setor de cultura ou educação. Também é integrado por um 

membro do conselho municipal de turismo de cada município associado.  

Em sua composição o conselho administrativo ainda deve constar três 

representantes dos associados contribuintes, três representantes dos associados 

colaboradores e um presidente e um vice-presidente que terão mandato de 02 (dois) 

anos, sendo permitida sua recondução desde que aprovada em assembleia geral.  
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Figura 13 - Localização do Circuito Turístico Caminho Novo dentro do Mapa de Regionalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SETUR-MG (2017) 
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Além desses atributos o Circuito prevê em sua composição uma diretoria 

executiva constituída por um diretor executivo, um diretor de administração e 

finanças, um secretário executivo e um diretor de marketing e vendas.  

A estrutura do Circuito ainda possui um conselho fiscal composto por cinco 

membros dentre os associados, com mandato de dois anos, com o objetivo de 

fiscalizar a situação financeira e fazer o acompanhamento contábil da associação e 

aprovar as contas apresentadas pelo circuito (CTCN, 2013).  

No momento atual o quadro de associados do Circuito é composto por 

representantes do poder público e iniciativa privada os quais compõem o corpo de 

diretores da associação. Como poder público fazem parte as prefeituras de Simão 

Pereira, Santana do Deserto, Matias Barbosa, Juiz de Fora, Santos Dumont e 

Mercês. O representante de Simão Pereira na condição de vice-presidente passou a 

ocupar a presidência após a saída do presidente em setembro de 2017, pois de 

acordo com o Estatuto Interno do CTCN, na vacância do presidente o vice assume 

seu lugar. O conselho fiscal está composto por representantes dos municípios de 

Matias Barbosa, Simão Pereira e Juiz de Fora. 

Na condição de representantes da iniciativa privada que compõem a diretoria 

fazem parte os representantes das empresas prestadoras de serviço, Geotur - 

Projetos e Consultoria, ExtraVia Turismo Criativo e Navarro e Navarro Consultoria. 

Ainda fazem parte dessa diretoria executiva como representantes da sociedade civil 

dois Bacharéis em Turismo.  

O regimento interno dessa associação delibera sobre as normas 

complementares referentes ao funcionamento dos órgãos dirigentes, as categorias 

de associados e o valor de doações patrimoniais e contribuições regulares, a forma 

de admissão e demissão de associados, a estrutura executiva, competência e 

atribuições dos titulares e as regras para eleição da diretoria e do conselho fiscal.  

Dentre o corpo de associados, o Circuito Turístico Caminho Novo pode 

contemplar em sua composição o poder público, a iniciativa privada, sociedade civil 

organizada na forma de Ong’s, autarquias, fundações dentre outros, que estejam 

estabelecidos nos municípios que compõem a associação. Dentre as categorias 

possíveis de associados do Circuito estão as prefeituras municipais, empresas de 

transporte, agências de turismo, restaurantes, comércio, prestadores de serviço, 

meios de hospedagem, instituições culturais, educacionais e ambientais, centros de 

convenções, instituições de apoio e fomento empresarial, associações empresarias 
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de classe, shopping center e associações de lojistas, operadores, organizadores de 

eventos e instituições de ensino superior. No regimento ainda são especificados os 

valores referentes às contribuições de cada associado e a respectiva forma de 

admissão de cada membro, em pormenores determinas as competências de 

membro da diretoria executiva (CTCN, 2013). 

As proposições contidas no estatuto social e no regimento interno do Circuito 

confluem para uma entidade abrangente com grande possibilidade de atuação 

dentro de um cenário regional. Nessa perspectiva seu corpo associativo pode 

abarcar uma variedade significativa de instituições ligadas a segmentos distintos que 

se complementam, gerando interconexões complexas e em redes.  

Entretanto, quando observado o quadro dos associados do Circuito Caminho 

Novo, percebe-se que essa possibilidade de amplitude não se concretiza, tendo em 

vista a quantidade reduzida de associados, apenas 11 membros, dentro de um 

universo regional. Diante dessa situação, para aprofundar na compreensão das 

variáveis que permeiam o CTCN, torna-se necessário penetrar no universo das 

conexões estabelecidas, ou não, dentro da rede relacional formada por essa 

instância de governança junto aos principais agentes sociais da região. 

 

3.3 ANÁLISE DA REDE SOCIAL FORMADA PELO CIRCUITO TURÍSTICO 
CAMINHO NOVO 

 

Redes sociais são estruturas formadas por indivíduos ou organizações 

identificados como ‘nós’ que se encontram conectados por algum tipo de 

interdependência seja dentro de grupo de amigos, de relacionamentos familiares, de 

empresas, entre governos ou até mesmo em grupos com interesses comuns. No seu 

processo de análise consideram-se ‘nós’ os atores que atuam em uma rede e os 

‘laços’ são as relações estabelecidas entre eles, que produzem matrizes gráficas 

muitas vezes complexas. De forma simples, uma rede social pode ser considerada 

um mapa dos laços estabelecidos entre os nós, onde se demonstram os contatos 

sociais que um determinado indivíduo mantém dentro da rede. Seu poder de análise 

gera uma perspectiva mais alternativa, pois considera que os atributos dos 

indivíduos exercem menos importância do que suas relações e seus vínculos 

estabelecidos com outros atores dessa rede. Por outro lado, essa visão deixa menos 
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espaço para compreender o comportamento individual e a predisposição do 

individuo em influenciar sua posição na rede (SOCIAL NETWORK ANALYSIS, 2011).  

Na visão de Wasserman (1994) os estudos sobre redes sociais também 

podem ser utilizados para 

 
 
examinar como as organizações interagem uns com os outros [sic], 
caracterizando as muitas conexões informais que vinculam os 
executivos, bem como associações e conexões entre funcionários 
individuais de diferentes organizações. Por exemplo, o poder dentro 
das organizações geralmente vem mais do grau em que um indivíduo 
dentro de uma rede está no centro de muitos relacionamentos do que 
o título real do trabalho. As redes sociais também desempenham um 
papel fundamental na contratação, no sucesso comercial e no 
desempenho do trabalho. As redes fornecem formas para as 
empresas reunirem informações, dissuadir a concorrência e 
concordar em estabelecer preços ou políticas (WASSERMAN, 1994, 
apud SOCIAL NETWORK ANALYSIS, 2011, p. 03). 
 
 

Como ferramenta de análise que busca entender a força das relações em 

uma rede, Mark Granovetter (1973,1983) traz o conceito da força dos laços fracos 

(strength of weak ties) e a força dos laços fortes (strength of strong ties). Granovetter 

ressalta que a força dos laços gravita na combinação da quantidade de tempo 

disponibilizado na relação, na sua intensidade e na confiança mútua e reciproca nos 

laços.  Neste contexto, a maioria das redes implica em “laços fortes, limitando sua 

aplicabilidade a grupos pequenos e bem definidos. A ênfase nos laços fracos se 

presta à discussão das relações entre grupos e à análise de segmentos da estrutura 

social” (GRANOVETTER, p. 1360, 1973). 

Os laços fracos têm papel relevante para a propagação de informações e, ao 

mesmo tempo, para a abertura de acesso ao novo, com possibilidade de agregar 

inovações dentro de um grupo. Esses laços “proporcionam às pessoas acesso a 

informações e recursos além dos disponíveis em seu próprio círculo social” 

(GRANOVETTER, p. 209. 1983). Em uma rede o agente que se posiciona como um 

laço fraco se torna crucial, pois assume uma função de ponte entre dois grupos 

algomerados. 

Dessa forma os laços fracos exercem um papel importante em uma rede, pois 

rompe com os clusters fechados formados pelos ‘laços fortes’ e assumem o papel de 

pontes (bridges) de conexão entre eles. Essas pontes determinam a interconexão 

entre os atores de uma rede e definem as configurações entre os nós e os laços 
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estabelecidos na rede. Dessa forma, em uma rede  com poucas relações de laços 

fracos, haverá uma redução no número de pontes responsáveis pela conexão entre 

os nós; como consequência disso, o acesso a inovação será proporcional a essa 

relação (GRANOVETTER, 1983). 

Na concepção de Granovetter os laços fortes são aqueles estabelecidos pelos 

laços com familiares, amigos e grupos fechados que compartilham de um mesmo 

ideal. Há nesse tipo de relação mais intimidade, confidencias mútuas e intensidade 

emocional nas relações que, como consequência, produz uma tendência de se 

fecharem entre si. Os pensamentos, as ideias e a tomada de decisão são feitas 

dentro de um ambiente com alto nível de credibilidade e de influência, existindo 

nesse caso uma forte coesão social entre os indivíduos que a compõem. As redes 

com laços fortes se caracterizam por uma dinâmica fechada mantida entre agentes 

de um determinado grupo, que comungam dos mesmos comportamentos e 

pensamentos (GRANOVETTER, 1983). 

Dentro do estudo da análise de redes outro tema importante é o capital social 

vinculado ao tipo de valor estabelecido pelas relações entre os atores de uma rede. 

Isso tem uma conexão metafórica com as vantagens obtidas por determinados 

atores, os quais, por obter informações privilegiadas dentro da rede acabam se 

projetando e adquirindo benefícios. Existe dentro do capital social uma variação 

quanto ao seu conceito e sua análise que Wellman (2011) enxerga como um 

elemento fundamental dentro das redes sociais. Burt (1992), procurou compreender 

como o capital social atua dentro da estrutura das redes sociais e, para isso cunhou 

o conceito de ‘buraco estrutural’. Essa definição partiu da consideração das 

vantagens de que um ator obtém quando age como ponte entre diversos grupos 

conectados e, a partir disso, consegue extrair informações dentro de cada um 

desses grupos. (RECUERO, 2015).  

Burt (1992), citado por Lemieux (2012), aponta que as distinções entre os 

buracos estruturais existem tanto no ambiente interno de um ator como na relação 

entre dois atores em um ambiente externo. Burt exemplifica que em condições de 

conflito, em um ambiente externo os buracos estruturais apresentam mais vantagens 

para um ator que possui opositores entre si. Ao contrário disso, os buracos 

estruturais em um ambiente interno são negativos, pois colocam à mostra as falhas 

apresentadas na cooperação interna e com isso abrem brechas para serem 

exploradas pelos seus opositores.  
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De forma prática todas essas considerações estão apoiadas na distinção 

entre os laços fortes e os laços fracos estabelecidos dentro de uma rede social. Para 

Burt, buracos estruturais não são encontrados em grupos compostos por laços 

fortes, eles são constatados em grupos que apresentam características 

predominantes de laços fracos e, em grupos de fraca densidade que possuem 

ausência de conexão direta entre pares de atores. (BURT, 1992, apud, LEMIEUX, 

2012). 

Nas redes sociais os atores que se encontram na condição de buraco 

estrutural possuem benefícios e informações privilegiadas que o colocam em 

situação de destaque nas relações de uma rede. Nesses casos a depender do 

comportamento do ator existem dois tipos de situação que o colocam em posição de 

privilégio em relação a outros nós da rede. 

A primeira se denomina como tertius gaudense se caracteriza como a chance 

que um ator tem em jogar dois nós com quem não mantém relação, um contra o 

outro. De forma contraria, quando o ator buscar aproximar dois nós que não se 

conhecem o processo é denominado por tertius iungens. Nos dois casos, quando se 

considera a teoria dos buracos estruturais o terceiro ator leva vantagem e com isso, 

influência de forma tática e proativa sua rede social. Isso quer dizer que os atores 

que possuem informação privilegiada assumem o controle dos buracos estruturais 

existentes e mantém seu gerenciamento (figura 14). Todo esse processo a cerca 

dos buracos estruturais pode acontecer quando se retira um contato, quando se 

expande a rede ou ainda, na condição de se incorporar um novo relacionamento 

entre os nós (BURT, 1992, apud, WITTEK, 2014). 
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Figura 14 – Demonstração esquemática dos buracos estruturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (WITTEK, 2014, p. 2076) 

 

A apresentação desse embasamento teórico fundamenta a análise do 

sociograma produzido pelas conexões intraorganizacional e interorganizacional 

estabelecidas entre os agentes sociais ligados ao Circuito Turístico Caminho Novo 

(CTCN). Além disso, cabe considerar os aspectos complexos inerentes às redes 

sociais e as redes políticas, tendo em vista as numerosas variáveis e as constantes 

alterações encontradas nos padrões de conexão dentro das redes. 

 

3.3.1 O sociograma da instância de governança do Circuito Turístico Caminho 
Novo 

 

Nessa sessão são apresentados três sociogramas produzidos com os dados 

coletados, relacionados à rede formada na região do Circuito Turístico Caminho 

Novo. O primeiro é o sociograma da ‘rede observada’, ou seja, a rede formal, 

teórica, que partiu da observação dos principais agentes do turismo da região com 

capacidade de exercer influência nos aspectos da gestão do turismo em nível 

regional. A segunda é a ‘rede apontada’, construída a partir da indicação dos 

agentes sociais entrevistados; portanto, trata-se da rede real apontada pelos 

próprios agentes reais do turismo na região. E por último, é mostrada a ‘rede 

possível’ formata pelos agentes indicados nas entrevistas e acrescidos dos seus 
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parceiros, associados e serviços. Desse modo, com a ‘rede possível’ é possível 

visualizar as conexões que podem ser estabelecidas por esses agentes e seus 

parceiros, mas não apontadas pelos agentes sociais entrevistados. 

 

3.3.1.1 Análise do sociograma da rede observada 

 

Para a produção do sociograma da rede existente ou não, na instância de 

governança do CTCN foi utilizado como primeira referência as entidades que 

compõem o COMTUR-JF. A partir disso realizou-se uma triagem dentre as 

instituições identificadas para selecionar os principais agentes envolvidos com o 

turismo na cidade/região. Essa escolha se deu motivada pelo fato do COMTUR-JF 

congregar em sua composição as instituições mais fortes e representativas do 

turismo dentro do contexto regional. Por isso, outro fator preponderante para essa 

escolha foi à possibilidade do COMTUR-JF estabelecer conexões dentro da rede do 

turismo na região. 

A partir desse primeiro procedimento foram identificados os seguintes agentes 

sociais: Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora 

(SHRBSJF); Juiz de Fora e Região Convention e Visitors Bureau de Juiz de Fora 

(JFRC&VB); Associação Brasileira de Bares e Restaurante de Minas Gerais/Zona da 

Mata (ABRASEL/ZM); Conselho Municipal de Turismo de Juiz de Fora (COMTUR-

JF); Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo de Juiz de Fora 

(SDETTUR); Circuito Turístico Caminho Novo (CTCN); Grupo de Trabalho 

Desenvolvimento e Inovação da Mata Mineira (GDI-MATA); Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF).  

Em seguida, realizou-se uma pesquisa nos web site dessas entidades para 

identificar seus principais parceiros e associados. No caso da UFJF foi considerado 

seu papel nas áreas de pesquisa e extensão, os seus serviços prestados à 

população que são distribuídos em espaços públicos que dialogam e ofertam locais 

para diversas práticas ligadas a área de cultura, esporte, lazer e turismo.  

O segundo critério levou em consideração as prefeituras associadas ao 

Circuito, a FECITUR na condição de Federação dos Circuitos e a própria SETUR-

MG que mantém vínculo direto com os circuitos turísticos de Minas Gerais. Numa 

esfera acima foi considerado o MTur na condição de órgão regulamentador das 

políticas públicas às quais a SETUR-MG está diretamente vinculada. Além desses 
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agentes, foram considerados os demais Circuitos Turísticos da Zona Da Mata 

Mineira, tendo em vista a articulação que vem sendo feita entre eles. Por último, 

também foi inserido o Conselho Municipal de Turismo de Santos Dumont (COMTUR-

SD), pois se trata de um ator da rede atuante que contribui para o desenvolvimento 

do turismo em seu município. A importância do COMTUR-SD se dá devido ao fato 

dele contribuir para que o município de Santos Dumont receba o ICMS-Turístico, 

tendo em vista que mantém reuniões periódicas em prol do turismo no município. 

Aqui cabe um adendo para explicar que somente os municípios de Juiz de Fora e 

Santos Dumont recebem ICMS-Turísticos, graças ao funcionamento regular de seus 

conselhos municipais de turismo. Já as demais cidades da região não cumprem com 

esse e outros critérios e, por isso não recebem esse recurso. 

A par dos dados coletados de todas as entidades levantadas e seus parceiros 

foi construída uma tabela no software Excel@, com duas colunas. As linhas da 

primeira coluna foram preenchidas com o representante associado/parceiro de cada 

entidade pesquisada. Na segunda coluna nas linhas correspondente a cada 

associado foi inserido o nome das principais entidades/instituições do turismo na 

região. A partir dessa tabela foi gerado o sociograma utilizando o software Yed@, 

um “editor gráfico que pode ser usado para gerar desenhos e aplicar layouts para 

uma variedade de esquemas diferentes e redes” (AZEVEDO e RODRIGUEZ, 2010, 

p. 14).  

Buscou-se mapear a rede observada nessa primeira etapa, a partir das 

relações estabelecidas entre os principais atores ligados ao turismo na região 

objetivando identificar qual(is) ator(es) possuem maior centralidade dentro dessa 

rede. O software Yed oferece uma série de ferramentas métricas de análise capazes 

de representar o conjunto das relações estabelecidas entre os agentes de uma rede 

e qual a centralidade exercida por cada um dos seus nós. Para isso, no menu 

ferramentas (tools), está disponibilizada a opção ‘medidas de centralidade’ 

(Centrality Measures), com um conjunto de instrumentos para estabelecer critérios 

de análise métricos com relação a centralidade e conexão entre os nós 

(instituições/entidades) de uma rede. Para esse estudo, optou-se pela ferramenta de 

‘centralidade de intercessão entre nós’ (Node Betweenness Centrality) que identifica 

as conexões entre os nós e sua capacidade de conectar a rede. 

A medida ‘intercessão’ (Betweenness) procura identificar a posição que um nó 

se encontra na rede em relação a outros nós. Para isso é levado em consideração o 
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nó vizinho gerando um valor para aqueles que estabelecem a ponte entre os grupos 

(clusters). Isso define a quantidade de pessoas com quem esse nó mantém conexão 

direta por meio de suas interações.  

O parâmetro métrico da ‘centralidade’ (Centrality), por sua vez, aponta para 

uma indicação aproximada do poder social produzido por um ‘nó’, utilizando como 

referência o quanto de ‘conexão’ ele estabelece na rede. Para isso, a ferramenta 

considera em sua análise o ‘interesse’, a ‘proximidade’ e o ‘grau’ como medidas de 

centralidade dentro de uma rede (WASSERMAN, STANLEY, FAUST, KATHERINE, 

apud SOCIAL NETWORK ANALYSIS, 2011, p. 06). 

Nesse aspecto, ao tomar como referência essa ferramenta de cálculo (Node 

Betweenness Centrality) suas características buscam estabelecer a centralidade de 

um nó em uma rede por parâmetros de coesão entre eles, pela conexão de cada nó 

dentro dos grupos e pelas suas inter-relações estabelecidas na rede. Por esses 

meios é possível identificar os laços estabelecidos entre os grupos e entre os nós 

que atuam como pontes entre dois ou mais grupos (clusters) ou nós. 

Ao considerar as características dessas medidas de centralidade seus 

parâmetros dialogam e estabelecem conexão direta com a teoria dos laços fracos de 

Granovetter (1973,1983) e dos buracos estruturais de Burt (1992). Na relação com a 

teoria de Granovetter a intercessão se estabelece nas relações de laços fortes 

mantidas entre grupos fechados e a alta proximidade de relações mantidas entre 

seus agentes sociais (nós). Para os laços fracos se reflete na possibilidade de um 

grupo estar aberto para manter conexões com outros grupos ou nós externos ao seu 

meio. No intermédio com a teoria de Burt as referências usadas pelo cálculo do 

software podem demonstrar os agentes (nós) que exercem a função de buracos 

estruturais e que atuam como pontes entre nós ou grupos  

Nesse sentido, a análise do sociograma na rede formada por essa instância 

de governança pode ser observado pela (figura 15) que apresenta um conjunto de 

ligações e interconexões existentes entre seus grupos e nós. 

A produção deste sociograma gerou um total de 319 nós (nodes) e 514 laços 

(edges) e uma autocitação (auto loop) de interconexões estabelecidas entre os 

agentes sociais da rede. Dentre essas conexões foram observados um total de 20 

agentes que exercem atuação de laços fracos onde cumprem o papel preencher os 

buracos estruturais da rede interconectando um ou mais nós ou grupos.  
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O gráfico do sociograma aponta para relações de biconexão, ou seja, 

conexões que se fazem estabelecidas em dois sentidos entre os atores, isso pode 

ser observado nas ligações entre a SETUR-MG e FECITUR e os respectivos 

circuitos turísticos que comumente se interconectam as essas instituições em via 

dupla, sobretudo, apoiados pelas prerrogativas estabelecidas pelo PRT (2003).  

Esse tipo de conexão também foi verificado entre o Convention e o CTCN, a 

SDETTUR e os conselhos municipais de Juiz de Fora (Conselho De Turismo, 

Conselho de Trabalho, Emprego e Renda, Conselho de Desenvolvimento 

Econômico) que estão diretamente relacionados no organograma da SDETTUR. 

Nesse último caso pode ser visualizado que há uma série de buracos estruturais que 

transitam pelas entidades/instituições que são replicadas dentro desses conselhos. 

Nesse caso, segundo aponta Burt (1992), esses agentes estabelecem vantagens na 

medida em que obtêm informações privilegiadas o que lhes possibilitam aproximar-

se ou afastar-se de dois grupos da rede.  

Outro agente que se destaca nesses termos é a SHRBSJF que, na condição 

de um grupo (cluster), representa segmentos específicos ligados ao setor de 

turismo. Por outro lado, esse agente mantém relações Inter organizacional diretas 

com o COMTUR-JF e com o Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE-JF), 

que são agentes com muitas conexões dentro da rede. Essas características 

conferem a esse agente uma posição de privilégio e o coloca na condição de um 

grupo que possui o poder social de influenciar outros nós da rede. 

A forma de coleta de dados denominada como rede inteira parte do 

pressuposto de que seu levantamento agrega todos os nós incluídos nos grupos 

pesquisados. Essa abordagem produz uma rede menos centralizada que possibilita 

observar a maneira como os grupos coletados estão estruturados (RECUERO, 

2015).  
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Figura 15 – Sociograma da Rede Observada do Circuito Turístico Caminho Novo 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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Nesse aspecto, o sociograma gerado para a rede do CTCN conversa com 

essa proposta e deixa clara a inexistência de centralização em um único nó. Pode-

se verificar nesse caso que, dentro das devidas proporções realizadas entre as 

conexões da rede, ocorre que cada grupo assume sua própria centralidade diante 

das suas conexões estabelecidas. Tal abordagem, quando observada pelo viés da 

complexidade, considera que em uma rede não há controle central e nem padrões 

hierárquicos entre seus agentes. Fazem parte desse processo as conexões 

dialógicas, retro agentes e antagônicas desenvolvidas em um ambiente complexo 

que se auto organizam e se retroalimentam (MORIN, 2002a, 2002b, 2015). 

É dentro desse raciocínio que a ferramenta ‘centralidade de intercessão’ 

(node beteweenness centrality) estabelece seus parâmetros de cálculo, atribuindo 

um valor considerando o caminho mais curto para todos os vértices e as conexões 

entre eles. O cálculo ainda considera as relações direcionadas e não direcionadas, 

ou seja, a indicação da direção da conexão entre nós, dessa forma, para todos os 

possíveis caminhos pequenos é estabelecido o valor de 1 e para os caminhos mais 

curto é empregado o valor de 0 (Social Network Analysis, 2011). Ao considerar isso, 

quanto mais conexões próximas e interconexões forem estabelecidas por um nó, 

mais próximo de 1 (um), será seu índice, indicando que maiores serão suas 

interações e seu poder de influenciar os outros nós na rede. Ele assume uma 

postura de centralidade na condição de que não possui restrições de acesso a 

outros grupos igualmente influente ou não.  

O quadro 04 apresenta os índices de cada instituição da rede do CTCN, em 

ordem decrescente, a partir dos quais pode-se dimensionar a intensidade de 

ligações e a centralidade estabelecida por cada agente na rede observada. 

As referências apontadas pelo índice quando somadas à composição visual 

do sociograma indicam a posição de cada agente e seu nível de influência dentro 

das relações estabelecidas entre seus nós. Dentro de uma perspectiva regional, as 

instituições JFRC&VB, ABRASEL/ZM e COMTUR-JF assumem maior centralidade, 

pois mantêm relações entre si e com outros grupos e nós que possuem ligações 

importantes e estratégicas.  
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Quadro 04 – Índice das instituições da rede observada 

Instituição Valor do Índice 

JFRC&VB 1.0 

ABRASEL/ZM 0.93 

COMTUR-JF 0.70 

CTCN 0.44 

SHRBSJF 0.44 

SETUR-MG 0.42 

CTCN 0.40 

UFJF 0.35 

GDI-MATA 0.33 

FECITUR 0.21 

COMTUR-SD 0.17 

CDE-JF 0.16 

SDETTUR 0.14 

CMGER-JF 0.13 

IF-SUDESTE 0.05 

SINDRURAL-JF 0.04 

CRITT 0.01 

Demais 0.00 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

No caso do CTCN, os critérios utilizados pela ferramenta posicionam essa 

entidade em dois aspectos de centralidade: uma primeira com relação às conexões 

bidirecionais com a SETUR-MG-MG e FECITUR, e, uma segunda, também 

bidirecional, mantida com pelo menos três agentes que exercem maior centralidade 

na rede. Tal situação pode ser observada tendo em vista o caráter dessa instituição, 

que assume, segundo o PRT (2013), o papel de interlocutor regional para articular 

as demandas do turismo de sua região (municípios) junto à esfera estadual (SETUR-

MG-MG).  

A SETUR-MG e a FECITUR possuem uma série de ligações mantidas entre si 

e junto aos circuitos turísticos que, por sua vez, também se relacionam e comumente 

se conectam diretamente àquelas duas entidades. Há nesse caso uma relação em 

duplo sentido entre esses agentes inseridos dentro de um número elevado de 

conexões e interconexões. 

A posição do SHRBSJF exerce influência na rede impulsionada pelas 

ligações mantida com seu próprio grupo de associados e, ao mesmo tempo, pela 

sua participação no COMTUR-JF e no CDE-JF. Além disso, o SHRBSJF mantém 

relação com um terceiro agente que mantém contatos com o COMTUR-JF e com o 
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SHRBSJF. Com esses atributos, o SHRBSJF pode ser considerado como um agente 

que possui informações que o colocam em posição de privilégio exercendo poder de 

influência na rede.  

No caso do GDI-MATA e UFJF seus índices e suas conexões acontecem de 

forma intrainstucional e interinstitucional, pois articulam inter-relações entre si e com 

outros grupos (clusters) que possuem centralidade. A UFJF, pro sua vez, no papel 

de polo de ensino, pesquisa e extensão tem o potencial de apoiar diversas 

instituições regionais em prol do desenvolvimento agregado em rede.  

A visualização desta ‘rede observada’ apresenta como panorama geral a 

existência de um número elevado de entidades que exercem centralidade e que 

podem exercer influência direta e indireta nas complexas relações formatadas em 

uma rede de relações sociais. Essa centralidade se sobrepõe em entidades ligadas 

ou pertencentes ao município de Juiz de Fora. Quando se visualiza a região, apenas 

o COMTUR-SD pode ser apontado com um índice bem baixo de 0.17. Com isso, o 

sociograma aponta para uma centralidade de instituições sediadas no município de 

Juiz de Fora e para uma baixa representatividade por parte dos outras cidades. 

 

3.3.1.2 Análise do sociograma da rede apontada 

 

A produção do sociograma da rede indicado pelos agentes sociais, partiu dos 

apontamentos oriundos das entrevistas estruturadas aplicadas às entidades e 

instituições ligadas ao COMTUR-JF e às secretarias de turismo dos municípios 

associados ao CTCN. No questionário aplicado (Apêndice C) foi solicitado que 

fossem apontadas pelos entrevistados, quais entidades possuíam maior importância 

para a gestão do turismo em nível regional. Junto a isso foi pedido que atribuíssem 

valores para cada uma, dentro de uma escala de 0 a 10, para demonstrar seu nível 

de importância para a região. Para realizar tal levantamento o questionário foi 

enviado por correio eletrônico, cinco vezes para todas as instituições totalizando 29 

questionários. Ao final, foram obtidas quatro respostas positivas oriundas do 

SEBRAE, ABRASEL/ZM, CTCN, JFRC&VB.  

Os questionários apontaram que as entidades/instituições com maior 

representatividade para a gestão do turismo regional são SHRBSJF, JFRC&VB, 

ABRASEL/ZM, SDETTUR, Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), CTCN, UFJF, SEBRAE 

e SENAC. A partir desses dados foi produzida uma tabela no software Excel 
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contendo duas colunas. Na primeira coluna em suas linhas foram inseridos os 

nomes das entidades que responderam ao questionário e na segunda coluna o 

nome da indicação feita por cada uma. Após esse procedimento a tabela foi utilizada 

dentro do software yed e empregada a ferramenta ‘centralidade de intercessão entre 

nós’ (node beteweenness centrality). A partir disso, foi gerado o sociograma (figura 

16) para identificar qual ator possui maior centralidade conexões. 

A análise do sociograma indica a rede com ligações reduzidas e compostas 

por pouquíssimos agentes sociais, indicando como característica a presença de 

laços fortes, fechados entre si, compartilhados dentro de um pequeno grupo que 

fortalece suas conexões internas e se fecha às conexões externas. Verifica-se 

também a inexistência de buracos estruturais e de relações com laços fracos, pois 

não se visualiza agentes que estabeleçam conexões fora do grupo restrito mantido 

pela rede. 

Ao se considerar o caráter simplista do padrão relacional mantido nessa rede, 

sua interlocução com a complexidade fica empobrecida ao passo que foge dos 

preceitos básicos dos sistemas complexos, tendo em vista que o sociograma aponta 

para 09 nós, 18 laços e quatro autocitação (auto loop). Nesse quadro não se 

visualiza uma complexa trama de interconexões e inter-relações que deve ser 

mantida entre seus agentes sociais e que seja capaz de produzir um ambiente 

relacional complexo. São nesse aspecto, os padrões de comportamento e de 

interação que guardam o sistema de relações e posicionam os atores de acordo com 

sua funcionalidade (AGUIRRE, 2011). Há no caso dessa rede duas centralidades 

com maior funcionalidade de acordo com o que é apontada pelos índices (Quadro 

05) gerados entre as relações dos atores e que foi calculado pela ferramenta de 

centralidade de intercessão entre nós do software yed. 
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Figura 16 – Sociograma da Rede Apontada do Circuito Turístico Caminho Novo 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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Quadro 05 – Índice das instituições da rede apontada 

Instituição Valor do Índice 

CTCN 1.00 

SEBRAE 0.31 

ABRASEL/ZM 0.02 

SENAC 0.00 

PJF 0.00 

UFJF 0.00 

SDETTUR 0.00 

JFRCVB 0.00 

SHBRJF 0.00 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

Isso pode ser observado pelo apontamento do CTCN que citou em suas 

respostas um número maior de entidades como importantes para o turismo regional, 

onde o circuito foi autocitado. Essa mesma auto indicação foi realizada pela 

ABRASEL/ZM, JFRCVB e SEBRAE o que gerou uma volta em sim mesmo para 

cada delas, ao mesmo tempo em que isso acontece, elas também citam umas às 

outras. Tal comportamento produz ligações bidirecionais entre essas entidades e 

acarretam que a centralidade seja estabelecida pelo CTCN e pelo SEBRAE, 

reforçando que essas duas instituições exercem maior poder de influência e 

conexão nessa rede. Quando observado as condições do PRT, esses agentes 

sociais que responderam ao questionário enxergam o CTCN como uma instituição 

de importância para a gestão do turismo na esfera regional. 

 

3.3.1.3 O sociograma da rede possível 

 

Por outro lado, quando considerado que as entidades que compõem a rede 

apontada possuem um conjunto de associados, parceiros e serviços que ao serem 

incluídos na rede, trazem a possibilidade que haja mais interconexão entre os 

agentes sociais. Essa questão traz a possibilidade de que essa rede saia de uma 

condição com laços fortes, fechados, e se abra para uma rede com laços fracos e 

buracos estruturais que podem agregar a ela novos conhecimentos ao mesmo 

tempo em que podem manter e desfazer conexões entre os atores. Para tanto foi 

produzido um sociograma com a ‘rede possível’ (figura 17) estabelecida entre os 

agentes sociais e suas principais conexões. 
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Figura 17 – Sociograma da Rede Possível do Circuito Turístico Caminho Novo 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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O critério adotado para identificar os parceiros e associados dessas entidades 

foi o mesmo que produziu o sociograma da ‘rede observada’, com a busca no web 

site de cada uma delas para identificar suas parcerias. No caso da UFJF, SEBRAE e 

SENAC o critério foi o seu papel nas áreas de pesquisa e extensão e os serviços 

oferecidos nas suas diversas áreas de atuação. Para a PJF considerou-se suas 

secretarias e, no caso específico da SDETTUR, foram inclusos os conselhos 

municipais que compõem parte do seu organograma, dado que essas instâncias 

municipais agregam diversos agentes oriundos do setor público, privado e sociedade 

civil. 

Nas questões relacionadas aos critérios de elaboração da planilha e a 

aplicação da ferramenta de cálculo no software Yed@ foram adotados os mesmos 

parâmetros na construção da rede observada. 

A elaboração deste sociograma da ‘rede possível’ pode representar 

graficamente o padrão relacional possível de ser mantido nessa rede social, tendo 

em vista que o apontamento das entidades foi feito dentro da percepção deles 

próprios. Com isso, é possível visualizar a centralidade, as interconexões entre 

agentes e grupos e ainda qual é o potencial de um nó em expandir suas relações de 

conexão. 

Ao inserir ou retirar agentes em uma rede social sua dinâmica se altera na 

proporção das interferências sofridas nas ligações entre seus nós. O sociograma 

elaborado para a ‘rede possível’ com os agentes das entrevistas trouxe um novo 

desempenho nas conexões entre os atores e direcionou para 276 nós (node) e 309 

laços (edges). Porém, quando comparado com o sociograma da ‘rede observada’ o 

resultado para os três principais agentes de maior influência se mantiveram 

equiparados aos índices da ‘rede apontada’. 

Tal situação demonstra que, mesmo diante de um novo contexto de troca e 

inserção de outros nós (agentes) na rede, o COMTUR-JF, a ABRASEL/ZM e o 

JFRC&VB se mantiveram em posições de maior centralidade e com mais conexões 

estabelecidas com outros nós e grupos. Os resultados ainda indicam que há uma 

grande centralização de entidades/instituições do município de Juiz de Fora, 

indicando esta cidade como polo regional dotada de recursos humanos e 

institucionais capazes de atingir toda a região. Por outro lado, para que isso 

aconteça na região – municípios integrados (BRASIL, 2007a) – é necessário que 

eles também devam estar preparados e em condições de exercer sua centralidade 
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na rede regional. A atenção para esse item foi observada devido que, no 

apontamento feito nas entrevistas, não houve indicação de entidades que estejam 

localizadas em outra municipalidade e que assumam importância para a gestão 

regional do turismo. Em compensação a essa lacuna, existem entidades como a 

ABRASEL/ZM, JFRC&VB e CTCN que possuem como premissa realizar e participar 

de atividades em nível regional. 

Quando observada a gestão regional se deve em primeiro plano considerar a 

política de turismo de Minas Gerais (1999) que preconiza os circuitos turísticos como 

instâncias regionais com responsabilidade de gerir de maneira integrada as 

atividades turísticas de sua região. Somado a isso, o PRT (2003) fortalece como 

política nacional as instâncias de governança como interlocutoras e como 

ferramentas de descentralização das regiões turísticas no país.  

 

Quadro 06 – Índice das instituições da rede possível 

Instituição Valor do Índice 

COMTUR-JF 1.0 

ABRASEL/ZM  0.91 

JFRC&VB 0.71 

SHRBSJF 0.45 

UFJF 0.36 

SDETTUR 0.26 

CTCN 0.25 

SEBRAE 0.22 

PJF 0.21 

CDE-JF 0.17 

CMGER-JF 0.14 

CTCN 0.03 

SINDCOMERCIO-JF 0.02 

SETTRA-JF 0.02 

SMA-JF 0.02 

CRITT 0.01 

Demais 0.00 

Fonte: Elaboração Própria (2017) 

 

Nesse contexto, uma observação mais atenta do sociograma da rede possível 

indica que há pelo menos duas deficiências no PRT nessa região turística. O 

primeiro é demonstrado pelo baixo índice do CTCN de 0.25 (Quadro 06) que, na 

condição de instância regional, tem atribuído um valor pouco expressivo, 
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principalmente se comparado com as demais instituições. O segundo aspecto 

negativo está relacionado com a concentração de entidades/instituições 

pertencentes somente a um município, que de forma provável, pode ter relação com 

a própria desarticulação regional e intermunicipal. 

A formação das interconexões indicadas no sociograma da rede possível 

sugere que a centralidade exercida pelo COMTUR-JF é proveniente dos laços fracos 

que estabelecem ligações com outros grupos centrais. Essa posição pode ser 

reforçada pelas pontes de conexão promovida pelos buracos estruturais que o 

centralizam e o põem em contato direto com a própria PJF, a SDETTUR e com os 

demais conselhos municipais que fazem parte do organograma dessa secretaria. Já 

as outras entidades de maior centralidade como a ABRASEL/ZM e JFRC&VB 

possuem um número inexpressivo de laços fracos os conectando a outros grupos. 

Mesmo com poucos laços fracos as duas entidades se mantem como grupos 

centrais, isso acontece por que elas estabelecem conexões entre si e com outros 

grupos centrais. 

Pela proposta do Sistema Mineiro de Gestão Do Turismo (2010b) e do PNT 

(2007-2010), o papel de centralidade na gestão do turismo regional deve ficar a 

cargo das instâncias de governança regional. No caso dessa pesquisa os dados do 

sociograma da ‘rede possível’ indicam como nó central o COMTUR-JF, que mesmo 

possuindo em sua composição entidades com atuação regional não lhe compete 

enquanto instância municipal assumir a gestão regional. De qualquer maneira essa 

entidade tem bastante importância para a gestão municipal, pois congrega diversas 

instituições que podem contribuir para fazer do município de Juiz de Fora um polo 

receptor de turistas e ao mesmo tempo pode se transforma-la em um grande 

emissor de turistas para a região, desde que essa esteja preparada para trabalhar 

com turismo. 

De forma geral, a análise do sociograma produzido pela ‘rede possível’ 

aponta para deficiências no PRT dentro da rede regional analisada, tendo em vista o 

baixo índice de centralidade apresentando pela instância de governança do CTCN e 

as poucas conexões estabelecidas por ela. Pode-se visualizar com isso que os 

critérios básicos do programa como a participação, cooperação e trabalho em rede 

estão prejudicados na região de estudo. Somente o sociograma isolado traz uma 

boa visualização do cenário da rede regional, mas sua compreensão pode ser 
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complementada com a análise do conteúdo das informações obtidas junto aos 

agentes sociais que compõem a rede. 

 

3.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS DOS AGENTES SOCIAIS DA 
REGIÃO DO CTCN 

 

Como apresentado no início desse capítulo, a terceira etapa do método bola 

de neve, que embasa esse tópico, foi composta pela aplicação de um questionário, 

por correio eletrônico, enviado à SETUR-MG e à FECITUR, e pela realização de 

entrevistas estruturadas com os principais agentes do turismo da região de estudo, 

selecionados com base nas indicações feitas na segunda rodada. O conjunto de 

perguntas foi aplicado às entidades ABRASEL/ZM, CTCN, SDETTUR, JFRC&VB, 

SETUR-MG e FECITUR, estruturado a partir de quatro variáveis: (a) capacidade dos 

agentes sociais se articularem em rede; (b) grau de proximidade de relação entre os 

agentes sociais; (c) nível de capacidade gerencial da região, e (d) formação de 

redes regionais entre agentes sociais. 

Um ponto que deve ser destacado é que todos os representantes das 

instituições que responderam as entrevistas e aos questionários são bacharéis em 

Turismo, com ampla vivência no cargo que ocupam. A percepção desses 

profissionais do turismo com atuação em entidades distintas da região possibilitou 

apontamentos mais técnicos sobre as relações interinstitucionais e os caminhos 

tomados pelo turismo regional. Após a coleta dos dados foi elaborado um quadro 

adaptado de Bardin (2011), para produzir a análise de conteúdo dos questionários e 

entrevistas. O quadro foi dividido em linhas e colunas, inseridos os campos da 

variável levantada, o entrevistado, a transcrição da fala, palavras chave, e por último 

uma observação sobre o tema central apontado na fala do entrevistado. 

Para Bardin (2011) as entrevistas podem ser classificadas de acordo com seu 

grau de diretividade e de profundidade do material verbal levantado. As entrevistas 

não diretivas podem ser de uma a duas horas e requerem grande prática para sua 

análise. Já as entrevistas semidiretivas realizadas com base em um plano, são 

semiestruturadas, e o material coletado deve ser transcrito na integra. Há nesses 

casos, um discurso que o entrevistado orquestra envolto na subjetividade e no seu 

sistema de pensamentos, processos cognitivos, sistemas de valores e do seu 

próprio inconsciente. Nesses aspectos, o entrevistador deve considerar que 
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cada entrevista se constrói segundo sua lógica específica. Apoiando 
os temas, conservando-os (manifestando-os ou escondendo-os), há 
uma organização subjacente, uma espécie de calculismo, afetivo e 
cognitivo, muitas vezes inconsciente na medida em que a entrevista 
é mais um discurso espontâneo do que um discurso preparado. Sob 
a aparente desordem temática, trata-se de procurar a estruturação 
específica, a dinâmica pessoal, que, por detrás da torrente de 
palavras, rege o processo mental do entrevistado (BARDIN, 2011, p. 
96) 
 
 

A decifração do conteúdo estrutural da entrevista pode ser tomada pelo 

registro de notas, sinais ou ainda sublinhando ou circulando o conteúdo relevante de 

cada entrevista. Com isso é possível identificar-se similaridades, equivalências e 

disparidades entre as entrevistas, com base em uma leitura ‘sintagmática’, seguida 

por um encadeamento único com uma suscetível repetição de palavras e frases. 

Comumente, a leitura também pode ser ‘paradigmática’, tendo em mente o conteúdo 

do que possivelmente poderia ter sido dito e não o foi, ou ainda, se foi dito em outra 

entrevista. A análise do conteúdo pode ser temática, dividindo-se o texto em temas 

centrais para extrair os significados essenciais do que se pretende analisar 

(BARDIN, 2011). 

No caso específico da análise das entrevistas dessa pesquisa o conteúdo 

temático partiu da transcrição das falas correspondentes às variáveis selecionadas 

previamente, destacando-se, em negrito, o conteúdo principal. A partir disso, foram 

apontadas palavras-chaves do discurso de cada entrevistado. 

 

3.4.1 Variável capacidade dos agentes sociais se articularem em rede 

 

A variável capacidade dos agentes sociais se articularem em rede busca a 

compreensão do comportamento estabelecido entre os envolvidos dentro da rede 

regional e seu nível de articulação. Dentro de uma perspectiva Inter organizacional 

observou-se se cada instituição tem a capacidade de reconhecer seu papel e o do 

outro, como agentes capazes de se influenciarem e de se articularem em rede. Para 

tanto, partiu-se do entendimento da complexidade de interrelação mantida entre o 

poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil, nos níveis estadual, regional e 

municipal. 
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Quadro 07 – Variável Capacidade dos agentes sociais se articularem em rede 

Entrevistad

o 

Descrição da fala Palavras chave Observação/Temática 

SETUR-

MG-MG 

Realidade muito persistente em Minas Gerais existe uma grande 

dificuldade na articulação do trabalho entre o Poder Público, 

Iniciativa Privada e sociedade civil, situação não diferente no 

Circuito Turístico do Caminho Novo. De certo modo a região possui 

uma baixa capacidade de articulação entre os setores: público, 

privado e sociedade civil organizada. 

poder público, 

iniciativa privada, 

sociedade civil, 

circuito caminho 

novo, 

Reconhecimento das 

deficiências do PRT com 

relação ao trabalho em rede 

em todo o Estado. Destaque 

para a região do Caminho 

Novo com apontamento de 

baixa capacidade de 

articulação. 

FECITUR Diante das discussões acerca do desenvolvimento do turismo no 

Estado, a Federação busca os parceiros, os atores envolvidos em 

todos os setores que interagem e impactam no setor em nível 

estadual e propõe ações no sentido de atender e ou corrigir as 

necessidades de melhoria do Programa de Regionalização e do 

turismo como atividade econômica. A busca constante pelo 

envolvimento de todos que de forma direta ou indireta atuam na 

operacionalização do turismo no âmbito do Estado de Minas Gerais 

Programa 

Regionalização do 

turismo, turismo, 

parceiros, atores. 

Foco nas parcerias regionais 

com envolvimento de todos 

para buscar melhorias no 

PRT. 

ABRASEL Muitas entidades, associações exatamente acabam não dialogando 

[...] acabando exercendo os mesmos papeis, as mesmas funções 

[...] duas entidades acham que deve fazer e acabam fazendo ao 

mesmo tempo sem uma saber que a outra ta fazendo [...] não tem um 

diálogo e eu acho que as entidades elas não sabem quais são os 

papeis das outras entidades [...] falta diálogo que as vezes impede a 

interação 

Entidade, 

associações, papéis, 

não sabem, falta, 

diálogo. 

Ausência de diálogo e 

definição de papeis das 

entidades o que impede as 

interações em rede. 

Sobreposição de ações 
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CONVENTI

ON 

BUREAU 

não sei te citar uma região que trabalhe de uma maneira correta e 

articulada com poder público, sociedade civil e entidade privada 

[...] em Juiz de Fora é mais complicado ainda [...] mais confiança 

poder público tivesse junto a iniciativa privada . Mas o problema é 

que não ocorre essa ligação, principalmente entre iniciativa privada 

e poder público. Tem um hiato nisso ai [...] não opera muito bem [...] 

falta uma conscientização da cidade como um todo pra trabalhar. 

Não existe uma rede de turismo de agentes sociais trabalhando em 

conjunto aqui em Juiz de Fora [...] Cada um por si, olho por olho, dente 

por dente [...] falta muito pra Juiz de Fora se tornar uma rede de 

turismo. 

Região, 

desarticulada, poder 

público, sociedade 

civil, entidade 

privada, 

conscientização, 

rede de turismo, 

agentes sociais. 

Visualização de um cenário 

com baixa ou nenhuma 

articulação em rede entre 

poder público iniciativa 

privada, sociedade civil. Essa 

percepção  no contexto de 

Juiz de Fora direciona para um 

nível alto de dificuldade. Isso 

fica mais claro na frase ‘olho 

por olho’ que remete a posição 

de conflito e concorrência 

desmedida. Situação que vai 

na contramão da formação de 

redes 

CIRCUITO 

CAMINHO 

NOVO 

O circuito ele sempre buscou entender o que cada cidade tinha a 

oferecer pra tentar criar uma identidade regional um produto 

regionalizado [...] o projeto “um brinde especial” que é desenvolver 

a produção associada aliada a história das cervejas artesanais de 

Juiz de Fora, foi uma tentativa de tentar trazer esse trabalho ai de 

articulação regional, mas com bastante dificuldade devido, a 

dificuldade também de você se dedicar exclusivamente a outras ações. 

As próprias entidades não sabem o seu papel. Há um conflito, não é 

só com relação ao Caminho Novo, mas entre elas também [...] ai a 

gente tentou dar inicio a um trabalho até em parceria com o 

SEBRAE, mas ai a outra gestão não deu continuidade [...] montar um 

mapa estratégico mesmo do quê que é o papel de cada entidade [...] 

por que nessa que cada um assume pra si todo o papel do turismo, 

então você acaba fazendo mais do mesmo e não avança. 

Circuito, identidade 

regional, projeto, 

produção associada, 

cervejas artesanais, 

Juiz de Fora, 

entidades, conflito, 

parceria, SEBRAE, 

gestão, turismo. 

O Circuito busca estabelecer 

seu papel de indutor e 

interlocutor do turismo na 

região por meio do projeto das 

cervejas artesanais aliado a 

produção associada regional. 

Porém, o discurso aponta para 

grandes dificuldades com 

relação a descontinuidade de 

ações e para conflitos de 

competição entre instituições 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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O conteúdo das entrevistas dessa variável aponta para incompatibilidades, 

deficiências e conflitos na articulação em rede entre os agentes sociais dessa 

região. Tal situação pode ser constatada pela fala “olho por olho, dente por dente” 

feita por um dos entrevistados, que remete claramente a uma condição de 

competição desmedida entre as instituições, o que é corroborado pela fala do CTCN. 

Para, além disso, o tema central presente no discurso dos entrevistados gira em 

torno da falta de diálogo entre as instituições e na baixa ou nenhuma articulação em 

rede entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Toda essa 

desarticulação é destacada na fala da SETUR-MG que aponta falhas persistentes 

em todo o Estado na articulação em rede e em especial, na região do Caminho Novo 

que possui “baixa capacidade de articulação” Inter setorial. A Federação dos 

Circuitos também visualiza a necessidade de ajustes no PRT e direciona para a 

importância de fortalecer o envolvimento dos agentes sociais envolvidos com 

turismo em âmbito estadual. 

Apesar de alguns esforços tímidos para formatar um trabalho em rede, se 

identificam muito mais aspectos semelhantes nas falas das entidades no que diz 

respeito a falta de compreensão do papel de cada uma como agente do turismo, na 

falta de diálogo entre agentes, no comportamento de competição em detrimento do 

trabalho em rede e na falta de ligação e de convergência de ações entre o poder 

público, iniciativa privada e sociedade civil. 

Todos esses apontamentos indicam para a necessidade de um 

amadurecimento das entidades/instituições da região de estudo para que possam 

sair do quadro competitivo e da relação de perde e ganha e ascender a um nível de 

interconexão cooperada, participativa e colaborativa. Tais posturas negativas 

presentes na região direcionam para um baixo índice da capacidade de articulação 

em rede e para um enfraquecimento das políticas públicas de turismo na região, pois 

trazem consigo um quadro reverso às propostas do trabalho em rede e 

descentralizado. Urge, nesse aspecto, a formatação de ações para conscientização, 

a importância e o entendimento da maneira como se opera um trabalho articulado 

em rede. 
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3.4.2 Variável grau de proximidade de relação entre os agentes sociais 

 

Nessa variável sobre o grau de proximidade de relação entre os agentes 

sociais, foi considerada a partir do pressuposto de que toda rede se faz a partir de 

relações, sejam elas interpessoais ou interinstitucionais. De forma direta, há sempre 

laços relacionais que podem unir ou se dissolverem dentro de grupos e entre 

indivíduos. Essa dinâmica pode ser melhor compreendida quando visualizado o 

formato do discurso interorganizacional dos agentes de uma rede e sua proximidade 

com outros agentes, a partir dos seus laços de relação. Dessa maneira essa variável 

buscou identificar a proximidade das relações entre os agentes da rede do Caminho 

Novo, na perspectiva regional mantida entre agentes públicos, privados e da 

sociedade civil. 

Os laços relacionais são fundamentais para visualizar o grau de proximidade 

mantido entre os agentes sociais, é por meio de suas interconexões que a 

informação atinge, com mais ou menos força, os nós em uma rede e com isso, pode-

se visualizar o nível de participação de cada agente. Dentro desse contexto, no caso 

dos dados levantados para essa variável, do patamar Estadual a SETUR-MG 

visualiza que, na região do Circuito Caminho Novo persiste a condição de pouco ou 

de nenhum, entendimento dos municípios com relação a importância do PRT e dos 

seus critérios básicos. De forma transversal, o critério de participação e da 

aproximação interinstitucional permeia o discurso das entidades pesquisadas, que, 

de forma tímida, buscam fortalecer suas relações através da tentativa de ações em 

conjunto. Essas podem ser observadas nas falas do CTCN, do Convention e da 

SDETTUR. No caso para a SDETTUR essa questão da proximidade em relação ao 

CTCN sempre foi muito alta devido ao vinculo mantido durante anos com a utilização 

pelo CTCN da mão de obra e estrutura física da SDETTUR para atender suas 

demandas administrativas executivas. 
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Quadro 08 – Variável Grau de proximidade de relação entre os agentes sociais 

Entrevistado Descrição da fala 
 

Palavras chave 
Observação/Temática 

SETUR-MG-

MG 

O processo de comunicação ainda precisa de ajustes para 

que gere resultados efetivos das ações executadas, por 

vezes as ações ocorrem, mas devido à ausência de 

alinhamento acaba ocasionando pouca publicidade da 

ação. 

 

Apesar de ser uma região de importante relevância para o 

turismo mineiro, com destaque para aspectos histórico-

culturais no cenário do turismo, ainda persiste no Circuito 

Caminho Novo a falta de participação e trabalho em 

conjunto dos municípios associados, uma vez a gestões 

municípios não entendem a importância da regionalização 

para o desenvolvimento socioeconômico do turismo 

regional. 

Ação, ausência, 

alinhamento, 

relevância, 

caminho novo, 

participação, não, 

importância, 

regionalização, 

regional. 

Necessidade de ajustes na 

comunicação para gerar resultados 

mais alinhados. Uma dessas 

deficiências pode ser observada no 

pouco ou nenhum entendimento dos 

municípios sobre a regionalização do 

turismo e seus efeitos multiplicadores. 

FECITUR 

 

adequando ano a ano às novas tecnologias e ferramentas 

de comunicação, utilizando sites, e-mails, grupo de 

Whatsapp, documentos oficiais. [...] para o melhor resultado 

precisa do envolvimento de todos, de um lado o emissor e 

de outro o receptor [...] para aprimorar e buscar melhores 

resultados [...] O termômetro é dado pela taxa de resposta 

e envolvimento dos associados. 

Tecnologias, 

comunicação, 

envolvimento, 

associados, 

whatsapp, e-mail. 

Utilização de meios tecnológicos para 

encurtar as distâncias e trazer mais 

proximidade na comunicação entre os 

circuitos associados.  

CIRCUITO 

CAMINHO 

de uma forma ainda não que a gente deseja [...] mas 

aproximamos muito da UFJF [...] chegamos a ter um pouco 

UFJF, SEBRAE, 

Convention, 

Aproximação entre entidades sempre 

se deu de maneira mais teórica do que 
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NOVO de acesso ao SEBRAE [...] O Convention tem uma 

intenção, sabe, eu acho que sempre ficou mais no 

discurso, mas a gente não foi pra prática [...] agora em 

potencial ai eu acho que a universidade ta afastando e o 

Convention se aproximando. 

intenção, discurso, 

prática. 

prática. Aproximação junto a UFJF por 

meio de termo de parceria para abrigar 

a sede o Circuito que antes se 

encontrava na Prefeitura de Juiz de 

Fora. 

CONVENTION 

BUREAU 

uma relação muito bom [sic] com todos os sindicatos[...]. 

Sindicato do comercio, sindicato dos hotéis é muito próximo 

[...] com o conselho municipal de turismo também, a gente 

esta presente em todas as reuniões [...] Agora o circuito 

que ta entrando de parceiro.  

 

De dois anos pra cá eu vejo que o circuito ele ta criando 

uma independência e ta fazendo um trabalho [...] Eu acho 

que ainda falta um pouco de clareza no que tange ações 

práticas do circuito, mas essa relação já ta ficando muito 

mais próxima com o Convention [...] vai tentar trabalhar 

junto em alguma ação efetiva em prol da região [...] circuito 

e o Convention fizeram isso juntos, não teve, não tem ainda. 

Relação, sindicato, 

conselho municipal 

de turismo, circuito, 

trabalho, falta, 

clareza, 

Convention, região. 

Construção de relações entre 

instituições para tentar produzir um 

alinhamento na busca de ações 

regionais mais efetivas. Apesar da 

pouca clareza das ações do Circuito 

Caminho Novo há uma busca recente 

de aproximação dessa entidade para 

tentar desenvolver ações regionais. 

SDETTUR eu acho que a gente ta sempre junto [...] ao longo do tempo 

pelo circuito ta muito aqui dentro [...] mas eu acho que hoje 

ela pode ser fortalecida [...] depende muito de uma 

estrutura que venha do Estado fortalecendo efetivamente 

o circuito, mas não na teoria [...] vocês são forte [...] 

municípios tem que aderir. 

 

o Estado tem que investir, o Estado ta terceirizando uma 

Circuito, 

fortalecida, 

estrutura, Estado, 

municípios, aderir, 

investir, terceirizar, 

destinar, recurso, 

estruturar, 

entidade. 

Vinculação direta do Circuito ao 

Departamento de Turismo da PJF 

durante um longo período gerou uma 

sobreposição de funções. 

Há um entendimento de que o PRT 

deve destinar recurso para as 

instâncias regionais para que sejam 

estruturadas. Municípios associados 

pouco estruturados para agir 
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responsabilidade, ele tem que investir no circuito, ele tem 

que destinar um recurso pros circuitos pra ele se 

estruturar [...] os municípios pequenos tem que ter 

criatividade [...] a gente acredita no circuito, mas a gente 

espera mais como entidade [...] eu acho de pensar 

alternativas [...] vamos buscar soluções [...] mas a gente 

precisa que as cidades do entorno estejam com um 

mínimo de estrutura. 

regionalmente. Perspectiva de 

terceirização de responsabilidades do 

Estado para os circuitos.  

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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Ao se analisar e cruzar o conteúdo das falas da SDETTUR e da SETUR-MG, 

observa-se que a primeira declara a necessidade de investimento nos circuitos, para 

que eles possam oferecer mais e que os municípios pequenos precisam estar 

minimamente estruturados. A segunda por sua vez, aponta para uma melhoria na 

comunicação para atingir melhores resultados e que a região, apesar de importante 

para o turismo em Minas Gerais, persiste em uma deficiência com relação ao 

entendimento dos municípios sobre os aspectos multiplicadores do programa de 

regionalização. Esses dois apontamentos, quando analisados percebe-se que a 

frágil estrutura dos municípios e o seu desconhecimento sobre as políticas de 

turismo vem perdurando durante anos seguidos, o que pode estar contribuindo para 

enfraquecer o PRT nessa região. Isso pode ser considerado por que os critérios 

para participação no Programa vão no sentido contrário da postura repetitiva que se 

sucede da região. Para que o Programa flua é fundamental a participação, a 

cooperação, a contribuição e a formação e fortalecimento das redes regionais. 

No caso, como aponta a SDETTUR, os municípios não estando 

“minimamente estruturada” a gestão regional se torna prejudicada. De fato, essa 

desestruturação dos municípios menores se reflete no não comprimento de critérios 

básicos do PRT de manter em regular funcionamento os seus COMTUR’s e 

FUMTUR’s e realizar ações em prol do turismo de maneira efetiva. Se isso não 

ocorre de forma óbvia, a proximidade regional tende a se diluir e centralizar-se em 

poucas entidades e municípios. 

Tendo em vista que se há uma baixa proximidade de relações, 

incompreensão sobre os critérios básicos do programa de regionalização e pouco 

investimento nas instâncias de governança, na mesma proporção haverá um baixo 

grau de proximidade entre os agentes sociais na região. Essa visão de baixo grau de 

interação é indicada pelo próprio órgão estadual e pelas próprias entidades 

entrevistadas, que ainda veem como pouco representativo e tímido o grau de 

relação mantido entre as instituições. 

 

3.4.3 Variável formação de redes regionais entre agentes sociais 

 

Um dos critérios básicos na construção de políticas públicas com foco 

regional é a implementação do trabalho em rede envolvendo agentes dos setores 

públicos, privado e sociedade civil. Tal posicionamento favorece o fortalecimento de 
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ações descentralizadas capazes de atingir com mais precisão as células sociais 

localizadas na ponta desse processo. Nesse contexto, essa variável prezou 

identificar se as entidades/instituições envolvidas no turismo regional conseguem 

manter relações em rede no intuito promover o desenvolvimento do turismo de forma 

ampla.  

Do nível estadual a Secretaria de Estado embasou sua resposta no convênio 

assinado em 2013 com o CTCN para elaborar um roteiro de cervejas artesanais 

ligada à produção associada ao turismo que previa a formação de uma rede entre 

produtores, artesãos e entidades regionais para formatar a comercialização de um 

produto turístico regional. A partir disso, a Secretaria afirma que por parte do Circuito 

as “ações tem se mostrado incipientes na formação de redes”. Na esfera da 

FECITUR que congrega todos os circuitos, foi apontado que “falta envolvimento de 

muitos atores, falta conhecimento ainda por parte de muitos gestores públicos 

municipais e até mesmo estaduais, sobre o real impacto do turismo. Falta 

profissional capacitado para pensar política pública. Faltam recursos aplicados de 

forma a trazer resultados, falta o pensamento de que não há desenvolvimento 

turístico com pensamento individualista”. 

Pelas falas dessas duas entidades entrevistadas é possível perceber que as 

mesmas mazelas que atingem essa região se replicam em outras partes do Estado. 

Entretanto, devemos evitar tal generalização, pois, podemos citar vários exemplos 

de Circuitos que possuem excelentes resultados na formação de redes e que vem 

avançando na regionalização. No aspecto do desenvolvimento do PRT a fala do 

CTCN indica que há um fortalecimento do programa tanto por parte do MTur quanto 

da SETUR-MG. 

Na visão regional o Convention exclama dizendo que “como é que você 

trabalha uma rede regional se você não tem todo mundo num mesmo nível e 

esquema de trabalho”. Nesse mesmo sentido, a Abrasel afirma que “não há uma 

rede consolidada [...] falta muito pra gente caminhar [...] não tem proximidade”. A 

SDETTUR também visualiza que não há uma “rede regional sólida e consolidada [...] 

há uma vontade muito grande que a gente percebe nas pessoas, mas muitas vezes 

falta envolvimento de gestores, envolvimento de municípios”. 
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Quadro 09 – Variável Formação de redes regionais entre agentes sociais 

Entrevistado Descrição da fala 

Palavras 

chave 

 

Observação/Temática 

SETUR-MG- O acompanhamento dos últimos anos permite afirmar que as ações 

têm se mostrado incipientes na formação de redes e parcerias com 

agentes locais, mesmo com os incentivos financeiros realizados 

pela SETUR-MG, por meio de repasse de recursos, como o realizado 

no ano de 2013, para a formatação de um roteiro cervejeiro, com 

interface da produção associada regional, o qual envolvia e 

necessitava de forte participação dos agentes locais/regionais. 

 

A FECITUR devido a sua representatividade é o principal órgão não 

governamental a ser consultado no que tange ao desenvolvimento 

de ações voltadas para o Programa de Regionalização do Turismo. 

A regionalização é um modelo de gestão pública que tem sido 

difundida internacionalmente como forma de se obter um maior 

aproveitamento de recursos financeiros, técnicos e humanos [...] 

trabalho regionalizado busca cada vez mais a descentralização de 

gestão e recursos [...] criar condições e oportunidades para revelar e 

estruturar destinos, tornando-os mais competitivos e qualificados 

[...] regionalização deve ser considerada como uma iniciativa de 

fomento ao modelo de gestão participativa, passando a conferir ao 

território a capacidade de se tornar mais democrático, dinâmico e 

integrado. Nesse sentido, a regionalização cria condições para as 

especificidades locais. 

Ações, 

incipientes, 

formação, 

agentes 

locais, 

repasse 

recursos, 

roteiro 

cervejeiro, 

produção 

associada, 

agentes 

locais, 

FECITUR, 

desenvolvim

ento, PRT, 

recursos, 

descentraliza

ção, gestão, 

regionalizaçã

o. 

A SETUR-MG visualiza como 

pouco produtivo a formação de 

redes que vem sendo realizada 

nos últimos anos pelo Circuito, 

mesmo diante de um convênio 

assinado em 2013 para a formação 

de uma rota em torno da produção 

das cervejas artesanais aliada a 

produção associada ao turismo. 

A respeito da formação de redes 

contextualiza sobre as bases que 

direcionam o PRT incluindo a 

descentralização, a região, a 

gestão participativa. 
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FECITUR [...] desenvolver novos destinos turísticos, novas regiões e ações de 

promoção do Estado se não houvesse a atual regional dos Circuitos 

Turísticos. Através das Instâncias de Governança Regional do 

Turismo [...] forma rápida e prática, alinhando com todos esses 

circuitos e municípios vinculados pela Regionalização. 

 

A Federação tem papel importante em discutir o desenvolvimento de 

ações e do próprio Programa de Regionalização, pois reuni as 

expertises de todos os circuitos [...] informações vindas da ponta que 

são os circuitos e seus municípios [...] é a entidade que provoca as 

mudanças necessárias para o melhor funcionamento dos Circuitos 

Turísticos. 

 

A Federação busca estabelecer diálogo com as representatividades 

em nível estadual, como o Sistema S como um todo, outras 

federações ligadas ao trade, autarquias e órgãos podem trazer algum 

resultado prático para o envolvimento dos circuitos.  

Falta o envolvimento ainda de muitos outros atores. Falta o 

conhecimento ainda por parte de muitos gestores públicos 

municipais e até mesmo estaduais sobre o real impacto econômico do 

turismo. Falta profissional capacitado para pensar política pública do 

turismo.[...] Faltam recursos aplicados de forma a trazer 

resultados.[...] Falta o pensamento de que não há desenvolvimento 

turístico com pensamento individualista[...] 

Entretanto, o caminho está posto e está sendo trilhado [...] não pode 

ser descontinuado e deve ser constantemente reavaliado. 

Desenvolver, 

circuitos 

turísticos, 

instâncias de 

governança 

regional, 

regionalizaçã

o, federação, 

PRT, 

municípios, 

Sistema S, 

órgãos, falta, 

envolvimento

, 

conheciment

o, política 

pública, 

pensamento 

individualista. 

O contexto do discurso gira sobre 

a importância das instâncias de 

governança para o Estado tendo 

em vista sua diversidade cultural e 

extensão territorial. O papel da 

Federação está na busca do 

fortalecimento dos circuitos e 

criação de parcerias no nível 

estadual. 

Por outro lado, indica para uma 

serie de deficiências que 

interferem no acontecimento de 

resultados efetivos. Ao mesmo 

tempo pondera que há um 

caminho que está sendo trilhado. 
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ABRASEL Não há uma rede consolidada. [...] por que não tem. Por que eu acho 

que falta muito pra gente caminhar [...] Dentro do circuito por 

exemplo as cidades que compõem o circuito, a gente não tem 

proximidade, a gente não sabe o que ta acontecendo, talvez eles tão 

emitindo pessoas pra Juiz de Fora [...] eu acho que não tem uma 

conexão [...] acho que a gente ainda não tem uma rede [...] Eu acho 

que não é difícil fazer essa rede, mas alguém tem que começar 

rede, falta, 

Juiz de Fora, 

conexão, 

rede. 

A visão é muito clara e objetiva, de 

forma simples explicita que não há 

formação de rede em nível regional 

pela falta de proximidade e 

conexão. 

CONVENTION 

BUREAU 

Não agimos em âmbito regional, agora a gente esta criando uma 

parceria com a CDL que a gente vai tentar fazer uma captação de 

associados que não sejam de Juiz de Fora que sejam regionais [...] 

nesse sentido a gente vai tentando captar associado la pra poder 

tentar trabalhar essa região e agora com a parceria do Circuito a 

gente vai tentar fazer algum trabalho em conjunto em prol disso.  

 

não considero ela o turismo regional como um turismo em rede, mas 

se fosse uma instituição que ocuparia esse local seria também o 

circuito [...] que tem esse papel [...] eu acho que ele não ocupa, eu 

acho que o trabalho ta sendo feito, mas é muito complicado, igual eu te 

falei, você quer fazer um trabalho em rede só que você não tem seus 

agentes juntos. Você não tem o poder privado junto, a política 

pública junto, é então fica bem fazer esse trabalho em rede [...] Não 

existe uma rede. Não existe por que essa dificuldade que a região 

tem de trabalhar [...] como é que você trabalha uma rede regional se 

você não tem todo mundo num mesmo nível e esquema de trabalho E 

essa questão dessa diferença de características de municípios.  

regional, 

captar, 

circuito, 

turismo 

regional, 

trabalho, 

rede, poder 

privado, 

política 

pública, 

dificuldade, 

municípios,  

A entidade, apesar de possuir em 

sua proposta de trabalho a atuação 

regional, reconhece que não age 

regionalmente, mas, esta 

buscando parceria com Câmara de 

Dirigentes Lojistas para tentar 

ampliar sua atuação. Junto a isso 

também busca uma parceria com o 

CTCN para atingir a região. 

Também não visualizam a 

formação de redes regionais pela 

dificuldade no nível de interação 

interinstitucional e intermunicipal. 
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CIRCUITO 

CAMINHO 

NOVO 

No nosso caso aqui a gente tem até que explicar a municipalização 

pra ele entender de estar organizado localmente pra que ai sim ele se 

entenda num contexto regional e no nosso caso especial [...] a 

regionalização ela não pretende ser, acabar, pelo contrário a gente ta 

vendo um movimento tanto do Ministério quanto da Secretaria de 

Estado pra fortalecer ela cada vez mais. Então, nossa contribuição 

enquanto Caminho Novo foi mostrar [...] rever a própria política de 

regionalização. Por que da forma como ela vinha sendo implementada 

ela não estava atendendo aos seus propósitos. 

 

hoje as demais entidades elas tão concentradas em Juiz de Fora, 

né, e apesar delas se dizerem regionais, elas ainda hoje só olham 

pra Juiz de Fora. Então assim, eu não vejo uma contribuição dessa 

rede para a região do Caminho Novo. [...] as pessoas não 

conseguem compreender por quê que o circuito deve ser a 

governança regional. 

agora eu acredito que você tendo repasse de recurso, você tendo o 

entendimento de qual que é a atuação disso, o papel do circuito, 

você chegando realizando um trabalho nós municípios cheguem 

nesse entendimento de uma visão regional, numa identidade regional 

ai eu acredito que o PRT possa atender. 

 

[...] eu até fui presidente do COMTUR-JF e eu percebi que assim as 

próprias entidades não sabem o seu papel. Há um conflito, não é só 

com relação ao caminho novo, mas entre elas também.[...]ai a gente 

tentou da inicio a um trabalho até em parceria com o SEBRAE, mas ai 

a outra gestão não deu continuidade a isso era de começar de você 

montar um mapa estratégico 

Municipalizaç

ão, 

regionalizaçã

o, ministério, 

secretaria de 

estado, 

caminho 

novo, política 

de 

regionalizaçã

o, juiz de 

fora, rede, 

região, 

repasse de 

recurso, 

circuito, 

identidade, 

PRT; 

COMTUR-

JF, gestão. 

Um ponto de extrema importância 

citado como uma das deficiências 

da gestão regional foi demonstrado 

nessa entrevista. No caso se trata 

de que os municípios ainda não 

ultrapassaram os limites do 

Programa de Municipalização do 

Turismo (PNMT) e para esse caso 

específico, falta um 

amadurecimento e 

desconhecimento técnico para os 

municípios trabalharem como uma 

região. 

Além disso, existe uma 

concentração de entidades em Juiz 

de Fora que são regionais, mas 

que não atuam de forma regional e 

acabam não contribuindo para a 

formação de redes. Em muitas 

vezes há um desconhecimento 

generalizado sobre o papel da 

instância de governança para a 

região. 
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SDETTUR A SDETTUR tem alguns projetos que eu acho que não são regionais 

eles são projetos locais que repercutem regionalmente, por que o 

nosso intuito é consolidar Juiz de Fora como um destino. Só assim é 

que a região será beneficiada. Por que os municípios do entorno 

não tem grandes, uma grande atratividade turística, é Juiz de Fora 

como um indutor mesmo recebendo os turistas e podendo dividir, é 

levar esses visitantes pros municípios do entorno [...] a questão das 

cervejas artesanais que o reconhecimento da APL da cerveja 

recentemente que foi uma construção assim da cidade mesmo de uma 

união de esforços [...] circuito sempre trabalhou essa questão [...] 

SEBRAE trabalhando [...] criando uma rede das cervejas artesanais, 

visando a profissionalização do setor, a criação ai de uma entidade 

da cidade [...] tudo convergiu nisso, por que se fosse só os 

cervejeiros não teria força, se fosse só o circuito, o circuito não teria 

força[...]é quando há um trabalho em rede. 

 

tem entidades que também são regionais como a ABRASEL/ZM, o 

Convention também que é região. [...] tem o COMTUR-JF eu acho que 

nessas discussões e com a participação das principais atividades do 

setor ai sim a gente faz esse fortalecimento desse trabalho de rede 

 

Não. Não, uma rede regional solida e consolidada, não. Há uma 

vontade muito grande que a gente percebe nas pessoas, mas muitas 

vezes falta envolvimento de gestores, envolvimento de municípios 

de acreditar, principalmente no setor do turismo [...] pra municípios 

pequenos, é o que compõem nossa região é sempre uma grande 

dificuldade de ver a atividade como um vetor da economia. 

Projetos, 

regionais, 

juiz de fora, 

município, 

entorno, 

indutor, 

visitante, 

cervejas 

artesanais, 

circuito, 

SEBRAE, 

rede, 

Abrasel/zm, 

COMTUR-

JF, rede 

regional, 

vetor, 

turismo. 

A fala podem ser dividas em três 

blocos. O primeiro com relação aos 

projetos da SDETTUR que apesar 

de não serem regionais, eles são 

visualizados como potenciais para 

repercutir na região, com destaque 

para o reconhecimento pelo 

Estado da APL (arranjo produtivo 

local) da cerveja artesanal.  

O segundo bloco tem relação com 

a atuação de entidades de juiz de 

fora com atuação regional.  

E, em terceiro lugar, o discurso 

direciona para a inexistência de 

uma rede regional consolidada, por 

falta de envolvimento dos 

municípios e por desconhecimento 

dos gestores que não visualizam o 

turismo como um vetor. Por outro 

lado, reconhece que o Circuito é a 

principal entidade para região e 

que mesmo com a presença de 

outras entidades regionais, 

nenhuma delas cumpre o papel do 

circuito. 
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Acho que ninguém cumpre o papel do circuito de fazer essa 

mobilização regional, eu acho que hoje não tem ninguém trabalhando, 

mesmo as entidades que são regionais, eu não percebo uma 

atuação [...] efetivamente regional eu não consigo identificar uma que 

faça essa atividade que desempenhe plenamente. 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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Os apontamentos das instituições entrevistadas indicam uma forte 

desarticulação entre instituições públicas e privadas no envolvimento e na 

participação na formação de redes regionais, o que acaba produzindo uma 

centralidade em poucas entidades que tentam, de forma tímida, realizar ações em 

prol do turismo quase sempre centradas em apenas um município, Juiz de Fora. 

Esse aspecto de centralidade é apontado pelo CTCN quando indica que as 

entidades estão “concentradas em Juiz de Fora, e apesar delas se dizerem 

regionais, elas ainda hoje só olham para Juiz de Fora. Então, assim, eu não vejo 

uma contribuição dessa rede para a região do Caminho Novo”. Ainda na fala do 

CTCN, a entidade aponta duas questões fundamentais que contribuem para a 

deficiência na formação de redes na região. A primeira tem relação com o estágio 

atual de entendimento das políticas públicas de turismo por parte dos municípios 

que sequer ultrapassaram a fase do PNMT (1998) e tentam compor uma região 

turística. A segunda é com relação a falta de entendimento dos agentes locais e 

regionais para a necessidade de uma governança regional. O CTCN enfatiza que 

havendo repasse de recursos surge a possibilidade de realizar um trabalho junto aos 

municípios para demonstrar como se opera em uma visão regional. Em síntese, se 

observa pouco amadurecimento na formação e funcionamento básico da estrutura 

necessária para se operar o fenômeno turístico dentro de um contexto regional. 

Trabalhar o turismo em um contexto regional envolve elementos complexos, 

dinâmicos, com padrões interdependentes que podem ser simultaneamente sociais, 

de política pública, do setor privada e do Estado (FUENTE, 2002). Essa proposta 

remete a governança regional que está relacionada com a troca para um novo 

padrão de governabilidade voltado para conjunção de esforços entre poder público, 

mercados e sociedade civil mantendo um diálogo para atuar em rede (AGUILAR, 

2010). Para que isso aconteça de forma plena é primordial que os agentes sociais 

estejam preparados para atuarem em rede e que a instância de governança regional 

esteja fortalecida do ponto de vista financeiro e de gestão para que tenha plena 

capacidade de articular junto aos agentes regionais. Nessa perspectiva a fala do 

CTCN indica que por meio de repasse de recursos, do entendimento do papel do 

Circuito como instância regional, possa se produzir um trabalho junto aos municípios 

para que se atinja uma visão regional e o PRT possa se desenvolver na região. 
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3.4.4 Variável nível de capacidade gerencial de uma região turística 

 

Essa variável foi levantada a partir da estrutura de gestão compartilhada 

apontada pelo PRT (2013), trabalhada em níveis de gestão contemplando a esfera 

nacional, estadual, regional e municipal. Para a escala regional ficou estabelecido à 

instância de governança como responsável pela gestão do turismo em sua região. 

Desse ponto de partida a variável buscou identificar a percepção dos agentes 

sociais sobre a gestão desenvolvida dentro do contexto da participação ampla e 

efetiva de todas as entidades/instituições envolvidas com turismo nessa região 

turística. 

Esta variável direciona a análise para uma série de situações que, quando 

somadas, demonstram os pontos fracos que produzem as desconexões e a baixa 

interação entre os agentes sociais da região do CTCN. Ela congrega as principais 

lacunas identificadas no decorrer de toda essa pesquisa e que prejudicam 

sobremaneira o desenvolvimento de uma gestão regional de forma eficiente e com 

resultados expressivos.  

O primeiro ponto prejudicial é a inexistência de um profissional com dedicação 

exclusiva para realizar toda a gestão e a parte administrativa do CTCN, considerado 

extremamente necessário para o funcionamento da instância e para a execução de 

projetos e ações de articulação regional. A segunda lacuna está relacionada aos 

repasses financeiros por parte dos municípios para o Circuito, que não são 

suficientes para cobrir com as despesas fixas e variáveis da entidade, o que impacta 

diretamente na impossibilidade de contratação de um gestor e na estrutura do seu 

funcionamento. Somado a isso, o baixo ou nenhum entendimento dos municípios, 

com destaque para os de menor porte, que ainda não conseguiram cumprir os 

critérios básicos das políticas do setor e por consequência disso, ainda não 

atingiram maturidade administrativa para agir de forma regional. Um terceiro 

contexto tem relação com a sobreposição de entidades de cunho regional que atuam 

com turismo, as quais estão todas centradas em um único município, Juiz de Fora, e 

que acabam realizando ações sem interface com outras instituições. 
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Quadro 10 – Variável nível de capacidade gerencial de uma região turística 

Entrevistado Descrição da fala Palavras chave Observação/Temática 

SETUR-MG-

MG 

A existência do Circuito Turístico permite a criação de um 

espaço para a discussão da governança regional, porém 

ainda é necessário o desenvolvimento de ações voltadas à 

apropriação desse espaço de diálogo de grande relevância 

para o estabelecimento de ações voltadas ao 

desenvolvimento turístico regional. 

 

Percebe-se que ainda são incipientes os resultados voltados 

para a gestão e desenvolvimento do turismo regional 

ocasionada pelos agentes sociais, de fato existe uma maior 

articulação na cidade de Juiz de Fora, lugar que concentra 

uma maior variedade comércio e serviços voltados para a 

atividade turística. 

 

o Circuito Caminho Novo tem se mostrado pouco eficiente 

na implementação do Plano Estratégico Regional, de certo 

modo a falta de participação dos próprios municípios 

associados em participarem da implementação das ações 

da entidade, ocasionam a descontinuidade e ineficiência da 

entidade. 

 

Acredita-se em suma existir a falta de uma 

entidade/instituição que exerça o efetivo papel de 

Circuito turístico, 

governança regional, 

desenvolvimento, 

turismo regional, 

gestão regional, 

agentes sociais, plano 

estratégico regional, 

ineficiência, 

entidade/instituição, 

centralidade, 

Convention, 

ABRASEL, 

COMTUR’s, atividade 

turística regional, 

descontinuidade, 

ineficiência, entidade, 

instituição, 

Convention, 

centralidade, gestão 

regional, 

desenvolvimento. 

Necessidade de desenvolvimento 

de ações para fortalecer o diálogo 

regional e o desenvolvimento do 

turismo. Os resultados 

apresentados até o momento não 

apresentam grande significância 

para a gestão regional. Isso se 

reflete em deficiências na 

implementação do Plano 

Estratégico que somada a falta 

de participação dos municípios e 

a presença de outras entidades 

com atuação regional, culminam 

como somatório em uma 

ineficiência na gestão regional. 
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centralidade na gestão regional. A existência de outras 

entidades/instituições como o Juiz de Fora e Região 

Convention & Visitors Bureau, ABRASEL, COMTUR´s dos 

municípios associados, etc., se bem gerida poderia gerar 

resultados favoráveis a um maior desenvolvimento da 

atividade turística regional. 

FECITUR O processo de desenvolvimento das Políticas de Turismo 

no Brasil[...]ainda está em evolução. O próprio Programa 

vem passando por inúmeras avaliações para se corrigir 

falhas e readequar às necessidades do turismo [...] A falta 

de recursos, que é um reflexo do desconhecimento e 

comprometimento do poder público com a economia do 

turismo. 

 

[...] buscando o envolvimento direto com todos os seus 

associados e tem trabalhado integralmente para o 

fortalecimento da gestão mais técnica e eficiente de seus 

associados. [...] manter o nível de envolvimento dos 

associados Municípios e por sua vez dos circuitos com a 

Federação [...] busca constante pela qualificação dos 

circuitos trará cada vez mais resultados de um lado para os 

municípios. 

Desenvolvimento, 

políticas de turismo, 

falhas, falta, recursos, 

desconhecimento, 

poder público, 

turismo, 

envolvimento, 

associados, 

fortalecimento, gestão 

técnica, municípios, 

circuito, federação.  

Há um entendimento de 

amadurecimento das políticas de 

turismo, mas com a necessidade 

de correção e melhoramentos na 

gestão técnica. 

ABRASEL o Circuito Caminho Novo é essa entidade, mas eu acho que 

não é [...] talvez o COMTUR-JF talvez seja, na minha opinião, 

até por que ele não é uma entidade de gestão do turismo, 

então não faz sentido. [...] eu não sei [...] eu sei quem deveria 

ser [...] no caso o circuito 

Entidade, COMTUR-

JF, gestão do turismo, 

circuito. 

A entidade acredita que o CTCN 

deveria ser a principal instituição 

para a gestão do turismo 

regional, mas não consegue 

visualizar sua atuação e acredita 

que talvez o COMTUR-JF tente 
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Atualmente na minha percepção é que não há condições para 

o CTCN desenvolver um trabalho em rede na região, pois 

percebo que o circuito está desarticulado e pouco atuante, 

ao menos no município de Juiz de Fora. Houve um tempo em 

que era perceptível sua atuação, mesmo que de forma 

pontual, mas também não tenho como dimensionar o efeito 

dessa atuação nos outros municípios nem ao menos se essa 

atuação cumpria de fato o papel do circuito 

cumprir esse papel. Houve no 

passado uma atuação pontual, 

mas não consegue mensurar se 

essas ações aconteciam em 

todos os municípios do circuito. 

CONVENTION 

BUREAU 

O Circuito Caminho Novo tem total capacidade de 

desenvolver um trabalho em rede na região. Porém, o 

circuito passa por dificuldades financeiras que impedem o 

desenvolvimento de trabalho nesse sentido. Outra questão 

também é a falta de entendimento dos municípios sobre a 

importância de um trabalho em rede para o desenvolvimento 

social e econômico da região 

regional com certeza é o Circuito por que é um dos papeis 

dela trabalhar essa questão de política de regionalização, 

desenvolvimento do turismo regional, não só de uma cidade 

em específico. [...] Seria a entidade principal 

Circuito Caminho 

Novo, capacidade, 

trabalho, rede, região, 

dificuldade financeira, 

desenvolvimento, 

falta, entendimento, 

municípios, social, 

econômico. 

A fala aponta que o circuito é a 

principal entidade com 

responsabilidade de exercer a 

gestão do turismo na região, mas 

que diante das dificuldades 

financeiras ela tem sido impedida 

de desenvolver uma gestão 

eficiente para desenvolver o 

turismo nos municípios 

associados. 

CIRCUITO 

CAMINHO 

NOVO 

hoje o Caminho Novo[...] ele não tem nenhuma capacidade, 

né, por que a questão de repasse de recursos de cada 

município é quase que insignificante, pouco representativa 

[...] não tem nem condições de remunerar um gestor [...] e ai 

como é que ele sobreviveu até agora? [...] ele sempre 

contou, teve sempre seus Diretores totalmente vinculados 

as prefeituras, [...] fazia a parte dessa diretoria e acabava 

contribuindo com a estrutura existente [...] Juiz de Fora se 

destacou [...] por que era a que tinha maior estrutura, então 

Caminho novo, 

nenhuma, 

capacidade, repasse, 

recursos, município, 

insignificante, pouco, 

não, condições, 

remunerar, gestor, 

sobreviveu, diretores, 

vinculado, prefeituras, 

O ponto central da fala gira em 

torno do repasse insuficiente de 

recursos feito pelos municípios, 

da impossibilidade de 

remuneração de um gestor e a 

forma como o Circuito se 

manteve sem um gestor exclusivo 

durante todo seu período de 

existência. Além da sobreposição 
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ele sobreviveu ate aqui por que contava-se com estagiários 

da prefeitura de Juiz de Fora com a parte de telefone, enfim 

toda parte operacional administrativa contava-se com a 

prefeitura de Juiz de Fora [..] hoje você não tem tanto é essa 

ligação dos profissionais com as prefeituras aí você 

entende o quanto que é difícil você operacionalizar, 

gerenciar. 

 

Sempre foi, assim, não é que não tinha, a gente colocava 

sempre nosso diretor executivo exercendo um pouco essa 

função “gestor”. Então sempre precisou. Sempre teve 

encontro de presidentes e gestores [...] você precisa ter 

alguém que cuide exclusivamente, a gente nunca 

conseguiu uma pessoa que pudesse exclusivamente disso, 

ela só tinha outras ações [...] por conta da falta de repasses 

representativos de recursos. 

 

Além da questão do repasse financeiro eu acrescentaria no 

nosso caso aqui o pouco entendimento do papel do circuito 

dos municípios e também de outros atores por que Juiz de 

Fora sendo ai uma cidade polo [...] uma região que você tem 

várias outras entidades que também se dizem regionais. 

São tem papeis distintos, mas há uma dificuldade do 

circuito atua em virtude de você ter também outras 

entidades ligadas ao turismo[...]O circuito acaba nossa 

realidade aqui, por que já você tem Convention Bureau, 

Abrasel, Sindicato de Hoteis.  

estrutura, juiz de fora, 

estagiários, 

operacional, 

administrativa, diretor 

executivo, função, 

falta, repasse 

financeiro, municípios, 

atores, polo, turismo, 

Convention, Abrasel, 

sindicato de hotéis. 

de papeis entre as entidades 

ligadas ao turismo de cunho 

regional, mas que acabam 

exercendo ações somente 

voltadas para Juiz de Fora. 
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Tem muita ação, não regional, mas que atua pro turismo em 

Juiz de Fora é a questão da ABRASEL, seguida do 

Convention Bureau, mas quero reforçar que ambos para 

Juiz de Fora 

SDETTUR Deveria ser o Circuito, eu acho que ela é a principal 

entidade do turismo na cidade [sic] [...] mas hoje ela não 

tem desempenhado essa função, sendo a mais importante, 

por conta de todas as dificuldades que o Circuito hoje 

enfrenta, uma delas é o número baixo de municípios, 

inadimplência, não tem uma estrutura própria [...] o 

Circuito eu acho trabalha de uma forma macro pensando a 

região, acho que ela deveria ser a principal, mas 

efetivamente o que eu percebo muito próxima a 

ABRASEL/ZM, Convention trabalhando muito positivamente 

as questões da cidade, principalmente a 

ABRASEL/ZM[...]projetos pra cidade mais segmentada, pro 

segmento de Bares e restaurantes. O Convention eu acho 

que também tem ganhado força [...] também tem um 

problema na execução do seu papel [...] a gente vê que o 

Circuito tem e o Convention também tem, não tem dinheiro 

pra fazer material pra capitar, não tem dinheiro pra viajar pra 

captar, então não consegue desenvolver a sua principal 

atividade por falta de recurso. 

 

O Circuito, como instância de governança regional e 

importante órgão com essa abrangência no setor de 

turismo, deveria ser o grande articulador e propositor do 

Circuito, entidade, 

turismo, cidade, 

função, dificuldades, 

municípios, 

inadimplência, 

estrutura própria, 

região, Abrasel/zm, 

Convention, 

segmentada, dinheiro, 

instância de 

governança regional, 

Estado, terceiriza, 

inoperância, 

enfraquecimento, 

PRT, investir, 

pagamento, gestor, 

ICMS. 

O discurso indica para o 

reconhecimento do CTCN como 

entidade principal para a gestão 

do turismo regional. Por outro 

lado não tem conseguido 

desempenhar sua função, devido 

primordialmente à inadimplência 

dos municípios, a baixa 

participação da iniciativa privada, 

a lacuna deixada pelo Estado e o 

pouco ou nenhum entendimento 

dos municípios menores 

associados sobre a atividade 

turística. Tudo isso se tonifica 

com a impossibilidade de 

pagamento de um gestor. Em sua 

concepção o Estado terceiriza o 

que deveria ser de sua 

responsabilidade e repassa para 

as instâncias regionais (regionais) 

realizarem a gestão e não 

oferecem nenhuma estrutura. 

Isso se agrava com as cobranças 

por parte do Estado aos 
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desenvolvimento turístico na região que representa. 

Entretanto, o Circuito não tem a representatividade ideal 

pelo numero de municípios participantes limitado e baixa 

participação da iniciativa privada e não consegue atuar de 

forma efetiva, implementando projetos que tenha o alcance 

em todos ou pelo menos na maioria dos municípios que 

fazem parte.[...] Sabemos que o Circuito tem uma grande 

dificuldade para se estruturar enquanto associação, já que o 

Estado e os municípios também não fazem sua parte nesse 

sentido e o trabalho em rede regionalizado que poderia ser 

realizado em consonância com o setor público, privado e 

acaba sendo prejudicado. 

 

Juiz de Fora é uma cidade polo [...] é muito difícil de você 

trabalhar, os municípios do entorno são muito pequenos 

não tem a percepção da atividade como um vetor da 

economia, então não investem, não aplicam e o que eu 

percebo é que o Estado terceiriza algumas 

responsabilidades que seria dele para o Circuitos [...] não 

dá estrutura pro circuito e ai fica uma inoperância. [...] não 

tem uma produção, não tem projetos pra região 

aplicado.[...]pra você ver, o Circuito já tem anos de existência 

[.....] são conquistas pelo caminho que são pontuais [...] 

poderia ser potencializada se o Estado não terceirizasse 

sem dar estrutura [...] ai o Estado poderia cobrar e os 

próprios municípios acho que participariam de uma forma mais 

plena [...] percebo é um enfraquecimento do PRT, um 

esforço grande do Estado agora de mostrar a relevância 

dele [...].. Eu acho que o ICMS hoje é o que segura a 

municípios e ao Circuito para 

cumprir as demandas da política 

pública. A SDETTUR visualiza 

um enfraquecimento do PRT e 

acredita que o que mantêm os 

municípios ao programa é o 

ICMS. 
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prefeitura de Juiz de Fora e o que segura a regionalização 

e todos os municípios acabam aderindo ficando por conta 

disso. Mas acho que o Circuito poderia ter uma força maior 

se o Estado além de não só terceirizar que ele acreditasse 

também no Circuito e investisse nele. o pagamento de um 

gestor. [...] é só o ônus, é o Estado que cobra é os 

municípios e vocês ai tendo que patinar e se virar pra ta ai na 

atividade 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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Sobre a problemática da inexistência de um gestor remunerado, uma 

varredura nas atas das reuniões do Circuito demonstra que, desde sua criação até o 

ano de 2017, houve diversas indicações nas reuniões para a necessidade de 

contratação de um profissional para atuar como gestor. Contudo, isso nunca foi 

realizado. A entrevista com o CTCN explica como o Circuito agiu para suprir essa 

lacuna da falta desse profissional. Aqui expõe-se que o corpo de diretores do CTCN 

sempre esteve vinculado aos representantes dos municípios associados e cada um 

acabava contribuindo de alguma maneira. Já o papel de gestor era realizado de 

forma gratuita e dentro do tempo disponível pelo Diretor Executivo com apoio da 

infraestrutura e com a mão de obra de estagiários da SDETTUR, secretaria que se 

destacou dentre as demais secretarias de turismo dos municípios associados por 

congregar mais estrutura. Hoje como a composição do núcleo da Diretoria Executiva 

do CTCN já não consta em sua maioria com representantes das prefeituras torna-se 

perceptível a dificuldade de operacionalização e gestão, sobretudo, pela 

precariedade dos repasses financeiros por parte dos municípios. O fato é que em 

toda sua existência o CTCN nunca conseguiu um profissional para atuar 

exclusivamente como gestor. 

Certamente todo esse apoio e estrutura contribuíram para a manutenção e 

para a realização das demandas e dos projetos do Circuito. Por outro lado, esse 

contexto não supriu a necessidade de um profissional com exclusividade e capaz de 

dar continuidade ao planejamento e aos projetos do Circuito. Além disso,  tal  de 

dependência que durante anos o Circuito manteve com a prefeitura de Juiz de Fora 

contribuiu para seu enfraquecimento enquanto Instância de Governança Regional,  

impossibilitando que a entidade se estrutura-se por sim mesma. 

Essa ausência de um gestor também foi apontada na pesquisa realizada pelo 

Observatório do Turismo de Minas Gerais para identificar a matriz de 

posicionamento dos circuitos turísticos de Minas Gerais. Aquela pesquisa indicou 

que a ausência de um gestor impactou negativamente no desempenho do Circuito 

Caminho Novo (MINAS GERAIS, 2013b). Como forma de estabelecer um parâmetro 

de comparação sobre a necessidade primordial de um gestor, Oliveira (2014) cita a 

entrevista realizada por Silva (2011) onde comenta que os gestores dos circuitos, 

“frequentemente, estão sobrecarregados e acabam não conseguindo coordenar 

todas as ações. Além disso, percebe-se que os circuitos ainda carecem de 

mecanismos que permitam uma maior organização, principalmente quando às 
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tarefas a serem realizadas” (SILVA, 2011, apud OLIVEIRA, 2014, p. 142). Essa 

citação serve como indicador incisivo para a necessidade de um gestor, pois, se 

mesmo com sua presença a entidade passa por dificuldades, sem ele como é o caso 

do Caminho Novo, a gestão do circuito fica extremamente comprometida e com 

muitas lacunas. 

A situação financeira deficitária do Circuito é outro grande gargalo que 

impacta negativamente em diversos aspectos e fragiliza, tanto o próprio processo de 

gestão da instância quanto sua capacidade de criar uma rede regional integrada. 

Essa deficiência é também visualizada pela SDETTUR e aponta que o pequeno 

número de municípios, sua inadimplência e a falta de estrutura própria do Circuito 

acarretam muitas dificuldades. Nesse mesmo contexto, de uma maneira mais ampla, 

a FECITUR também aponta que a falta de distribuição de recursos é um reflexo do 

desconhecimento do poder público em relação a economia do turismo. Para o 

JFRC&VB, o Circuito possui capacidade para desenvolver a região, contudo, ele 

“passa por dificuldades financeiras que impedem o desenvolvimento”. Ainda dentro 

dessa temática a fala do CTCN direciona que a entidade padece com a falta e ou 

quantidade reduzida de repasses financeiros. 

Atrelado a esse contexto dos repasses financeiros pode-se acrescentar a 

pouca compreensão dos municípios com relação aos critérios das políticas públicas 

de turismo e a falta de entendimento do papel do Circuito como a principal entidade 

responsável por congregar os atributos da região e como agente interlocutor junto ao 

Estado. Além disso, no caso específico da região de estudo, a presença de outras 

entidades com representatividade regional também influenciam nas questões da 

gestão regional, sobrepondo-se às ações do Circuito que vem buscando com 

dificuldades, estabelecer sua centralidade como instância de governança regional. 

Nesse âmbito, o que se observa é uma concentração de entidades em Juiz de Fora, 

cidade polo regional que acaba se destacando e se distanciando em quesitos 

econômicos, estruturais, de serviços e também, em termos do fenômeno turístico. 

Essa questão da centralidade regional é apontada pela SETUR-MG que 

reconhece “a falta de uma entidade/instituição que exerça o efetivo papel de 

centralidade na gestão regional. A existência de outras entidades/instituições como o 

Juiz de Fora e Região Convention & Visitors Bureau, Abrasel, COMTUR’s dos 

municípios associados, se bem gerida poderia gerar resultados favoráveis a um 

maior desenvolvimento da atividade turística regional”. Essas mesmas entidades 
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também são indicadas pelo CTCN e pela SDETTUR na condição de realizadores de 

ações em prol do turismo, com a ressalva de serem realizações segmentadas e 

voltadas para o município de Juiz de Fora.   

Com relação a esta sobreposição de entidades, cabe apontar que os dados 

levantados direcionam para a falta de centralidade do Circuito que perdura por anos 

seguidos, o que parece indicar não ter havido um trabalho de fortalecimento do PRT 

junto a essa instância de governança. As outras entidades de cunho regional 

apontadas pelos entrevistados são demasiadamente importantes para o 

desenvolvimento do turismo regional, mas no caso das políticas públicas de turismo, 

as instâncias regionais assumem um nível maior de representatividade, uma vez que 

englobam o todo regional e não somente segmentos específicos dentro do 

fenômeno turístico.  

Dessa forma, pensando em níveis escalares de interação, essas instâncias 

estão diretamente interconectadas a um sistema político, aqui representado pelo 

PRT, que se conecta a outros sistemas, a metasistemas e a um ecossistema. Então, 

nessa visão sistêmica a sua manutenção é inseparável das inter-relações com seu 

ambiente de onde tira sua energia (MORIN, 2005). E, quando se analisa um sistema 

complexo sua unificação “resulta da interação dinâmica das partes, tornando o 

comportamento das partes diferente quando estudado isoladamente e quando 

tratado no todo” (BERTALANFFY, 2009, p. 55), as partes estão compostas no todo e 

interagem de forma integrada e sistêmica.  

Na visão da SDETTUR não há uma interação complementar entre os 

envolvidos nas políticas de turismo, ao passo que o Estado terceiriza a 

responsabilidade que seria dele e transfere a gestão regional para os circuitos. 

Nesse aspecto, por não oferecer a estrutura necessária, tanto física quanto 

orçamentária, acaba por deixar somente o ônus para as instâncias de governança. 

Ao mesmo tempo em que exige uma gestão eficiente do Circuito e estabelece 

cobranças ao atendimento das demandas das políticas públicas oriundas da esfera 

federal e estadual. Isso produz uma inoperância da instância que não consegue se 

estruturar para produzir projetos e ações com impacto regional, acarretando em uma 

descontinuidade da gestão. 

Com essa postura, a SDETTUR visualiza que o Estado parece não acreditar 

em sua própria política de regionalização, pois não oferece a estrutura necessária 

para que ela aconteça de forma plena e continuada. Com isso, esse agente 
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entrevistado visualiza um enfraquecimento do PRT, ao mesmo tempo o Estado tenta 

mostrar sua relevância e importância das regiões turísticas. O discurso em torno 

dessa temática de desvalorização aparece ainda aparece na fala ao dizer que o 

principal fator que ainda mantêm o PRT é o repasse de recursos por parte do ICMS-

Turístico e por conta disso o município de Juiz de Fora se mantem no programa. 

Com relação a esses pontos, o acompanhamento in loco dentro do universo 

das políticas públicas permite constatar que a falta de apoio financeiro do Estado 

impacta negativamente para que seja realizada uma gestão mais eficiente e com 

resultados duradouros. Há nesse caso uma esperança que esse gargalo seja 

suprimido com a aprovação da Lei Estadual do Turismo, que poderá dar amparo 

legal para o repasse de recursos para os circuitos. Já o trato sobre a palavra 

terceirização empregado nessa entrevista, indicamos que sejam trocadas por outras 

duas palavras que vão ao sentido da lógica do trabalho em rede e da governança 

que são a ‘descentralização’ e a ‘participação’. Com essas palavras surge o 

entendimento e a compreensão da necessidade de se atuar em rede para 

desenvolver o turismo. Para tanto, a interação entre e dentro dos diferentes níveis 

escalares (federal, estadual, regional e municipal) são fundamentais para manter os 

padrões de conexão que são propostos pelas políticas públicas do setor. Esse 

entendimento é fundamental para entender a complexidade inerente ao fenômeno 

socioespacial do turismo, que se resume em que cada um deve saber seu papel e 

que há um todo interconectado e, não partes agindo de forma isolada. 

Urge a necessidade de que todos os envolvidos nas esferas administrativas 

exerçam seu papel para que possam de forma efetiva, trabalhar em rede e 

estabelecer interconexões capazes de gerar políticas públicas com impacto social 

positivo. O modelo da descentralização demonstra-se como uma ferramenta 

interessante, pois exerce aspectos relevantes ao manter conexões entre esferas 

com o intuito de produzir a participação de todos os envolvidos. Entretanto, para 

isso, todos os participantes devem assumir para consigo e para o outro uma postura 

cooperada e participativa dentro de uma lógica de conexão interinstitucional. 
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3.5 CONVERGÊNCIA DOS DADOS: OS SOCIOGRAMAS E AS VARIÁVEIS DA 
ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A análise aqui proposta sobre a rede da instância de governança do CTCN 

objetivou articular a produção de sociogramas com a análise de conteúdo obtido 

com as entrevistas e questionários aplicados aos principais agentes sociais com 

atuação no turismo regional. A partir disso, buscou-se identificar se esse Circuito, na 

condição de principal entidade com representatividade regional para o turismo que 

estabelece interlocução entre o Estado e aos municípios da sua região turística, 

consegue executar os pressupostos do PRT e da política mineira dos Circuitos 

Turísticos.  

Na construção dos sociogramas elaborados foram identificadas três situações 

distintas da rede regional. A primeira como a ‘rede observada’, teórica, construída 

com base na observação participante desse pesquisador, diretamente envolvido no 

contexto das políticas públicas do Estado. A segunda, denominada de ‘rede 

apontada’, foi construída pelo apontamento dos próprios agentes sociais e trata-se 

da rede oriunda da visão das entidades da região. Por último, foi construída a ‘rede 

possível’ considerada a partir dos apontamentos das entidades regionais acrescida 

de seus associados e dos serviços oferecidos por eles. 

Nos três sociogramas resultantes as entidades que exerceram mais 

centralidade de conexão entre os nós da rede foram: ABRASEL/ZM, COMTUR-JF, 

CTCN, SEBRAE, JFRC&VB. Além disso, tais entidades também apareceram com 

destaque na análise de conteúdo das entrevistas com os agentes regionais com 

mais influência na rede. 

O comportamento do CTCN na rede observada apresenta uma situação mais 

confortável com relação a sua centralidade e ao número de conexão entre nós que 

ele, a princípio, mantém com agentes regionais e com entidades do Estado. Por 

isso, ele ocupa a posição de maior centralidade indicando uma boa capacidade de 

influenciar a rede, tendo em vista que mantém conexões com órgãos Estaduais e 

com instituições regionais e municipais. 

Para a rede apontada (real), indicada pelas entidades da região, o CTCN 

assume o caráter de maior centralidade com mais conexões, mas dentro do contexto 

de uma rede com pouquíssimas interconexões entre os agentes sociais e da 

inexistência de laços fracos que poderiam agregar informações novas na rede. Além 
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disso, se observa como característica marcante a presença de laços fortes, 

fechados entre si e sem conexões externas e, a inexistência de buracos estruturais 

na rede, o que a deixa reduzida às suas partes e isolada do todo que compõem a 

região e o Estado. A análise de conteúdo também identificou o CTCN como sendo a 

principal entidade regional, mas que não tem conseguido cumprir seu papel, pois, 

enfrenta dificuldades que impactam diretamente na sua capacidade de gestão. 

Diante dessas observações se considerarmos a ‘rede apontada’ como aquela que 

representa a atual realidade regional, podemos indicar que se trata de uma rede 

incipiente com baixa densidade regional. 

Quando analisamos a ‘rede possível’ o contexto inter-relacional aumenta e 

aparecem alguns buracos estruturais e a rede assume um caráter mais dinâmico e 

complexo, o que expande as possibilidades para a entrada de novas informações 

para o seu interior.  Nesse cenário, o CTCN assume uma centralidade aquém do 

que seria esperado de uma instância regional. A entidade que assume o papel 

central é a instância municipal do COMTUR-JF, fato que, quando observado pelo 

olhar dos sistemas complexos, pode-indicar que essa rede está sendo reduzida às 

suas partes, pois pelo contexto das políticas de governança quem deveria se manter 

na centralidade é a instância regional. Tal situação aparece diante de uma realidade 

regional diluída, fragmentada e centralizada em um único município, o que acaba 

enfraquecendo o processo de formação de redes regionais. 

A análise de conteúdo das entrevistas e questionários indicam discursos que 

convergem em diversos aspectos, sintetizando as dificuldades de se estabelecer 

uma gestão regional eficiente composta a partir de redes participativas. Os dados 

analisados permitem afirmar que, apesar dessa pesquisa estar sendo realizada em 

um horizonte temporal de dois anos, seus antecedentes históricos apontam para 

pontos importantes que se refletem no momento presente. Tais antecedentes 

impactaram negativamente em todo o processo de gestão regional que produziu 

padrões repetitivos de comportamentos e de pensamentos que contribuíram para 

formatar o atual quadro de não centralidade exercido hoje pelo CTCN dentro da rede 

de agentes sociais envolvidos com o fenômeno turístico. 

O primeiro deles são as indicações feitas nas reuniões da diretoria do 

Circuito, registradas em atas, sobre a necessidade de um gestor que nunca foi 

contratado, e para suprir essa lacuna, geralmente, o Diretor Executivo do Circuito 

assumia tal função, dentro de suas possibilidades e de forma não remunerada. Por 
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meio da observação participante em reuniões com a diretoria, foi apontado pelos 

diretores mais antigos que se mantiveram desde sua criação, que os repasses 

financeiros por parte dos municípios sempre foram escassos e insuficientes para 

cobrir todos os custos da instituição. 

O segundo ponto foi o vínculo estabelecido durante anos entre o Circuito e a 

SDETTUR, pois, como toda a estrutura do Circuito provinha daquela secretaria 

municipal, não houve oportunidade da entidade se desenvolver de forma autônoma 

e independente. Esta dependência foi rompida apenas recentemente. Desde 2016, a 

parte estrutural do Circuito encontra-se em uma sala da UFJF, cedida por meio de 

um Termo de Parceria assinado pelo CTCN com o Curso de Turismo daquela 

universidade. 

O terceiro ponto tem a ver com o padrão repetitivo de pouca, baixa ou 

nenhuma participação dos municípios associados, tanto do ponto de vista da 

presença física do representante nas reuniões e ações do CTCN, quanto na questão 

da gestão do ordenamento do turismo na esfera municipal. Tal ausência dos 

municípios gera um ruído e uma deficiência na execução de projetos e ações e na 

própria comunicação entre municípios s e entre eles e a instância regional, pois não 

há um alinhamento preciso capaz de concatenar para um cenário integrado e com 

formação de redes regionais.  

O discurso dos entrevistados corrobora esses pontos antecedentes do 

Circuito e indicam questões chaves para a gestão e consolidação de uma rede 

regional. Os aspectos principais que se intercruzam nas falas dos entrevistados 

estão relacionados à: (a) insuficiência de recursos financeiros, (b) falta de um gestor 

remunerado, (c) pouca infraestrutura e ao baixo entendimento dos municípios em 

relação a importância do Circuito e do trabalho em rede, (d) sobreposição e 

centralidade de entidades localizadas em um único município. Além desses 

apontamentos, os discursos das entrevistas indicam um comportamento de 

competição entre as entidades em detrimento de padrões colaborativos que devem 

caracterizar uma gestão e um comportamento em rede. 

A partir do momento em que se consideram as convergências entre as falas 

dos entrevistados e se mantêm um intercruzamento com as diretrizes do PRT para o 

desenvolvimento de uma região turística se torna claro que a realidade dessa região 

não tem demonstrado avanços consideráveis na gestão descentralizada. O critério 

fundamental é que haja municípios unidos, participativos, colaboradores e atuantes 
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em redes, realidade bem divergente da que vem sendo praticada nessa região. O 

que se tem observado são padrões governamentais que agem dentro de uma lógica 

que podemos nomear como o ‘princípio da descontinuidade na gestão pública’ que 

tende a dissecar o fenômeno complexo do turismo em suas partes, reduzindo-o às 

ações descontinuas e pontuais sem profundidade e interatividade nas suas 

propostas.  

Um exemplo dessa redução às suas partes do fenômeno turístico pode ser 

apontado quando a gestão municipal o identifica somente como uma atividade 

voltada para festividades e eventos populares sem representatividade direta para o 

fenômeno turístico, sustentado pelo discurso de que esse tipo de ação atrai turistas 

que movimentam seus municípios. Para que um município possa afirmar isso é 

necessário que haja dados qualitativos e quantitativos consistentes que comprovem 

a relação de investimento e de retorno nesse tipo de realização. Sem isso, cai-se em 

um discurso vago e inconsistente. Com esse comportamento ações mais 

importantes que deveriam ser executadas acabam sendo relegadas para um 

segundo plano e a construção das bases sólidas para o turismo acontecer de fato, 

acabam não se concretizando. 

Esse tipo de pensamento reducionista, predominante na gestão dos 

municípios da região do Caminho Novo, dificulta que ocorra a participação, a 

colaboração e o trabalho em rede, pois esse tipo de padrão não cabe dentro de uma 

realidade moldada pela formação de redes regionais. De maneira bem direcionada, 

a proposta das políticas públicas de turismo, tanto do PRT (2003) quanto da política 

dos Circuitos Turísticos (1999), requerem das gestões municipais o amadurecimento 

e o reconhecimento da importância do trabalho articulado em redes regionais.  

Pelo somatório de todas as deficiências apontadas pelos dados levantados, 

dentro desse contexto atual da região do Caminho Novo, podemos indicar que ainda 

não há a formação de uma rede regional sólida que envolva setor público, privado e 

sociedade civil na região. E também, que se observa a inexistência de uma entidade 

que consiga exercer a função de interlocutor regional em condições plenas, papel 

esse que deveria ser executado pelo CTCN, mas todas as deficiências apresentadas 

durante essa pesquisa demonstram que a instância não tem feito uma gestão efetiva 

com ações e resultados duradouros. 

Torna-se impraticável realizar, pensar e agir de forma regional dentro de um 

ambiente em que a maioria dos municípios não acompanha e não compreende os 
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conceitos básicos de governança. E ainda, como consta nas entrevistas, as próprias 

entidades/instituições de toda a região, que deveriam atuar no fortalecimento do 

turismo junto ao PRT, também não identificam a importância e a necessidade de se 

ter uma instância de governança regional fortalecida e, com isso acabam exercendo 

um papel competitivo entre elas. Além disso, esse comportamento acaba 

fortalecendo ações e projetos centrados em um único município e o raio de 

expansão das possibilidades existentes no turismo por meio do PRT se torna 

altamente limitado e reduzido.  

Mesmo diante de todo esse cenário desfavorável de falta de compreensão 

sobre a necessidade de se trabalhar em redes regionais, a observação participante 

desse autor junto ao CTCN demonstrou que sua postura deva ir ao sentido de somar 

esforços para que a região se mantenha dentro dos critérios obrigatórios exigidos 

pela SETUR-MG-MG e pelo MTur para deixa-lo legalmente reconhecida enquanto 

região turística. Essa manutenção como região proporciona aos municípios receber 

o ICMS-Turístico e a acessar recursos estaduais e federais, sem isso, suas chances 

são mais reduzidas. 

É necessário observar que a política dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais 

determina que uma região turística deva ser composta por no mínimo cinco 

municípios. No caso do CTCN sua região é composta por seis cidades, número 

reduzido e arriscado, pois em caso de desistências, pode comprometer sua própria 

existência legal enquanto instância de governança. Essa fragilidade coloca em 

xeque os municípios que cumprem com as normas do PTR e da política dos circuitos 

e que desejam de certa forma tornar o turismo como programa de governo. 

De forma mais conclusiva, podemos indicar que atualmente o Circuito não 

consegue exercer seu papel de instância de governança de maneira plena.  Todos 

os fatores impeditivos apontados por esta pesquisa sinalizam para o 

enfraquecimento dessa instância e para a dissolução do PRT nessa região caso não 

ocorram mudanças de comportamento, sobretudo por parte dos municípios. A 

análise dos dados levantados expõe ainda que a região é frágil com predominância 

de aspectos de centralização e de competição em detrimento de uma postura de 

descentralização e de formação de redes regionais. Esses aspectos ainda se 

mostram muito tímidos e incipientes quando considerado o poder de expansão e de 

conexão que a política de descentralização pode proporcionar. 
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Essa política prega a gestão coordenada, integrada, embasa na flexibilidade, 

na articulação, na mobilização e na cooperação Inter setorial e interinstitucional com 

foco na sinergia de decisões (BRASIL, 2007a). Essa postura se fundamenta no 

processo de governança com a ativação de recursos públicos, privados e da 

sociedade apoiada no diálogo, na discussão entre os atores chaves para que haja 

coordenação, colaboração e o estabelecimento de corresponsabilidade público, 

privada e social para formatar programas e projetos (AGUILAR, 2010). Esse 

processo recente de políticas públicas baseadas na governança tem sido 

desenvolvido mundialmente e empregado pelos conceitos do World Bank (1992) e 

Governança Europeia (2001). No Brasil essa forma se expressa por meio do PRT e 

das políticas dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (1999), que atingem 

diretamente as instâncias de governança regional e os municípios dentro de uma 

gestão compartilhada entre esferas administrativas (federal, estadual, regional e 

municipal) e em consonância com o poder público, privado e sociedade civil. 

Com base nesse modelo a partir do conceito de governança se estabelece 

um sistema de conexão entre esferas administrativas com o envolvimento de 

diversos agentes onde estabelecem conexões interinstitucionais e interpessoais. No 

caso específico da região de estudo desse trabalho, como apontam os dados 

coletados, há ruídos no processo de gestão regional influenciado pela 

incompreensão do papel de cada agente dentro da descentralização e no 

cumprimento das diretrizes básicas exigidas para se formatar uma região turística. A 

ponta desse sistema (município) onde as ações das políticas públicas deveriam 

acontecer de forma mais diretiva acabam sendo deficitárias derivada da própria 

ingerência municipal, pela falta de cooperação intersetorial, intermunicipal e 

interinstitucional que não produzem sinergia em suas decisões em prol de todos os 

agentes envolvidos na formação de redes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como política pública de turismo a regionalização e a descentralização da 

gestão tem sua base nas instâncias de governança regionais, que têm o papel de 

ser o fórum de discussões direcionadas para gerir, planejar e desenvolver os 

territórios turísticos a partir da aglutinação de seus municípios e dos agentes que 

compõem o sistema turístico regional. Nesse contexto, em Minas Gerais o 

fortalecimento dessas instâncias, ali denominadas de Circuitos Turísticos, compõe a 

estratégia de planejamento estadual pensada para administrar e produzir resultados 

eficazes no ordenamento turístico territorial. 

Com base nessas políticas e na observação participante do autor desta 

pesquisa no Circuito Turístico do Caminho Novo, estabeleceu-se como hipótese de 

pesquisa que, mesmo essa instância sendo o principal interlocutor regional, a 

mesma ainda apresenta dificuldades para a implementação de uma gestão eficiente 

em sua região. Tal problemática apoiou-se na proposição da necessidade de se 

trabalhar o turismo de forma complexa e sistêmica, estabelecido a partir da formação 

das redes sociais que se encontram intrínsecas ao fenômeno socioespacial do 

turismo. 

A partir dessa hipótese propôs-se como objetivo geral analisar a composição, 

a organização e o funcionamento da instância de governança do Circuito Turístico 

Caminho Novo dentro do contexto das políticas públicas de turismos atuais, 

apoiados na teoria dos sistemas complexos e na ferramenta de análise de redes 

sociais. Para tanto foram indicados quatro objetivos específicos: (a) identificar e 

qualificar os agentes sociais envolvidos no Circuito Turístico Caminho Novo; (b) 

identificar e mapear as relações estabelecidas ou não, entre todos os agentes 

envolvidos com a rede social do Circuito Turístico Caminho Novo; (c) constatar a 

existência ou não, de uma rede social de governança regional; (d) analisar a 

participação de cada agente dentro da instância de governança considerando o seu 

caráter sistêmico e complexo. 

Para cumprimento do primeiro objetivo específico de identificar e qualificar os 

agentes sociais envolvidos com o CTCN foi elaborado um questionário aplicado aos 

responsáveis pelos departamentos de turismo dos municípios da região de pesquisa 

e aos principais agentes sociais envolvidos com o turismo na região, os quais, em 

sua maioria fazem parte da composição do COMTUR-JF. O questionário buscou 
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identificar, a partir da percepção dos entrevistados, qual agente social possui maior 

nível de importância técnica para a gestão e desenvolvimento do turismo na região 

considerando uma escala de 0 a 10, onde 0 indica nenhuma importância e 10 

corresponde a importância total.  

Julgamos que tal objetivo foi cumprido mesmo tendo apresentado um baixo 

índice de respostas por parte das entidades que foram consultadas. Essa dificuldade 

se expressou dentro de um horizonte de 28 entidades que receberam o questionário 

e um retorno positivo de apenas quatro entidades, ou seja, 14% do total. Essa 

identificação inicial foi importante para a pesquisa proposta, pois demonstraram que 

todas as entidades apontadas estão centradas em um único lugar – Juiz de Fora -  

não aparecendo nenhuma ocorrência de instituições sediadas em outros municípios. 

A constatação de que nenhuma das secretarias de turismo dos municípios da região 

não respondeu ao questionário pode ser considerado um indicativo de que 

realmente inexistem instituições/entidades representativas nos outros municípios 

que compõem a região do Caminho Novo, além de apontar para um certo 

descuidado dos órgãos municipais com a gestão do turismo em seus territórios. 

O segundo objetivo específico, referente à identificação e ao mapeamento 

das relações estabelecidas ou não, entre os agentes que compõem a rede social do 

CTCN foi desenvolvido a partir dos dados dos questionários aplicados à SETUR-MG 

e à FECITUR, conjugados com o resultado dos apontamentos feitos nas entrevistas 

da terceira rodada do processo de bola de neve, realizadas junto ao CTCN, 

JFRC&VB, ABRASEL/ZM e SDETTUR. As respostas obtidas por esses 

questionários foram muito fundamentais, pois possibilitaram identificar o 

posicionamento dessas entidades com relação a sua articulação em rede e a 

proximidade de relação entre os seus agentes, o nível gerencial e a formação de 

redes regionais em prol do turismo. Além disso, o conteúdo das entrevistas 

contribuiu ainda para a visualização do papel e da participação de cada agente 

identificado dentro do contexto regional. 

O material em torno da análise de conteúdo dessas entrevistas trouxe pontos 

nefrálgicos que indicaram a configuração da rede regional com base no discurso dos 

principais agentes com poder de influencia-la. A articulação em rede nessa região se 

demonstrou deficitária com um baixo índice de poder de articulação existente entre o 

setores público, privado e a sociedade civil regional. A análise indica um diálogo com 

ruídos com poucos pontos convergentes que acabam por produzir ações 



192 
 

 

sobrepostas que, muitas vezes, parecem indicar um comportamento competitivo 

entre as diversas entidades e agentes regionais. A proposta de se articular em rede 

acaba ficando restrita ao campo das ideias e dos discursos. com pouca 

aplicabilidade prática com condições de produzir resultados efetivos. A análise dos 

discursos dos diversos entrevistados deixa claro que, na percepção daqueles 

agentes, a falta de ligação e conscientização de todos os envolvidos vem 

inviabilizando a formação de um trabalho em rede Inter setorial. 

Como reflexo disso, o grau de proximidade das relações sofre interferências 

que precisam ser ajustadas quando o foco é trabalhar com o turismo em nível 

regional a partir da formação de redes e da gestão descentralizada. Nesse aspecto, 

as entidades apontaram que estabelecem algum tipo de contato com outras 

instituições ou parceiros, mas isto ocorre quase sempre de maneira muito superficial, 

sem grandes transformações na esfera regional. No caso do Circuito a entrevista 

indicou para uma proximidade à UFJF e uma aproximação com o JFRC&VB 

entidades que apresentaram um bom índice de centralidade indicado nos 

sociogramas dessa pesquisa. No tocante, a densidade dos laços relacionais 

mantidos entre os agentes sociais incluindo o setor público, privado e sociedade civil 

não parece não ser suficiente para sustentar e formatar uma rede regional sólida 

que possa se consolidar para produzir ações sistêmicas nessa região. 

A proximidade entre os agentes influencia de forma direta a formação das 

redes regionais, porém, com uma baixa conectividade as relações tendem a ser 

reduzidas a um baixo número de interconexões. Nesse caso, embasada nos 

sociogramas produzidos e nas entrevistas realizadas, a pesquisa indica que a região 

ainda apresenta um déficit muito grande para formar redes regionais entre entidades 

públicas, privadas e da sociedade civil. A predominância é de entidades centradas 

em Juiz de Fora que possuem caráter regional, mas que representam segmentos 

específicos dentro da complexidade do fenômeno turístico limitando-se a realizar 

ações dentro de suas áreas. 

Por outro lado, o CTCN apoiado pelo convênio assinado com a SETUR-MG 

em 2013, iniciou um projeto com o intuito de fortalecer a cadeia produtiva de toda a 

região em torno da produção de cervejas artesanais. Houve, nesse caso, um maior 

envolvimento dos agentes locais de Juiz de Fora para fortalecer essa ação, com 

toda essa mobilização a contribuição da SDETTUR foi ter conseguido o 

reconhecimento do Arranjo Produtivo Local (APL) pelo Estado de Minas Gerais, com 
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base na produção da cerveja artesanal. Essa ação iniciada pelo CTCN apoiada no 

convênio com a SETUR-MG produziu alguns resultados interessantes e fortaleceu 

essa rede das cervejas artesanais. Contudo, as propostas de desenvolvimento 

regional não foram alcançadas e todo esse movimento mais uma vez se concentrou 

em Juiz de Fora, reduzindo uma proposta regional a um município. 

No patamar da gestão regional, os entraves financeiros, a baixa participação, 

a centralização excessiva, o pouco entendimento sobre os critérios das políticas de 

turismo, a imaturidade para se trabalhar em rede, a inexistência de um gestor 

executivo, as ingerências municipais, a sobreposição de entidades, são causas que 

convergem e dificultam a capacidade gerencial de uma região turística. 

Os resultados dessa pesquisa apontaram que, graças a essa série de fatores 

somados, a região turística do Caminho Novo ainda não atingiu o nível desejado 

para uma gestão eficiente capaz de produzir ações enraizadas na configuração 

regional. As especificidades dessa região requerem um trabalho diferenciado para 

produzir um nivelamento dos municípios do ponto de vista gerencial, capacitando-os 

para cumprir com os critérios essenciais para a gestão do turismo, do trabalho em 

rede e da descentralização. 

O progresso dessa instância de governança e seus municípios requerem um 

trabalho conjunto entre os níveis administrativos estadual, regional e municipal que 

envolva sensibilização, capacitação, estabelecimento e cumprimento de metas e 

repasses financeiros por parte das esferas estadual e municipal para a instância 

regional. Entendemos que a reconfiguração, remodelação e a transformação dessa 

realidade dependem da mudança do padrão de comportamento de todos os agentes 

regionais que compõem o fenômeno turístico. 

Com relação ao terceiro objetivo específico proposto, que buscava constatar a 

existência ou não, de uma rede social de governança regional, ele foi respondido a 

partir da elaboração de três sociogramas: o primeiro, da rede observada foi 

composto a partir da identificação dos principais agentes do turismo regional; o 

segundo, da rede apontada, foi construído a partir dos apontamentos dos 

questionários da segunda rodada do método bola de neve, aplicados aos municípios 

associados e às entidades da região. Já o terceiro sociograma, da rede possível, foi 

construído a partir das entidades indicadas na rede apontada acrescidas dos seus 

parceiros e associados identificados a partir da consulta aos websites daquelas 

entidades. Para se construir os três sociogramas contou-se com a utilização do 
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software Excel@ e do software Yed@, que possibilitaram a visualização dos laços 

relacionais estabelecidos entre esses agentes sociais da região de pesquisa. 

A análise produzida a partir desses sociogramas foi embasada na Teoria de 

Granovetter (1973, 1983) sobre os Laços Fracos e Laços Fortes e na Teoria dos 

Buracos Estruturais de Burt (1992), que serviram de sustentáculo para demonstrar a 

centralidade dos agentes e as interconexões mantidas entre eles. No caso da rede 

apontada (rede real) sua análise indicou tratar-se de uma rede incipiente, dado o 

baixo número de agentes identificados e os poucos laços relacionais mantidos. Essa 

característica demonstrou que a rede apontada revela-se como uma rede com laços 

fortes, fechados em si, sem influência de informações vindas do exterior, sem a 

existência de agentes sociais atuando na condição de buracos estruturais. 

Quando tomada em consideração essa rede apontada (real) para responder 

ao objetivo de constatar a existência ou não de uma rede de governança regional, 

pode-se afirmar que ainda não existe uma rede regional consolidada na região 

turística do Caminho Novo, pois os elementos que a compõem deveriam ser mais 

amplos e complexos e que, de acordo com os resultados da nossa pesquisa, ficaram 

reduzidos às suas partes.  

De forma bastante clara, tanto no sociograma da rede observada como 

naquele da rede possível, o CTCN que deveria ser o agente com maior centralidade 

por ser a instância regional, ainda aparece marginalmente e perde seu caráter de 

agente central. Tal constatação abre precedentes para que outras entidades com 

atuação regionalizada assumam a centralidade da rede, mas isto não as coloca na 

condição de interlocutores regionais junto ao Estado, pois sua representatividade se 

resume a segmentos específicos dentro do turismo e não contempla a totalidade 

dentro do sistema turístico. Diferentemente da instância de governança que, além de 

ser o interlocutor com o órgão estadual, possui em seu campo de abrangência e de 

atuação a possibilidade de congregar diversos segmentos do turismo dentro do seu 

corpo de associados e parceiros. 

O quarto e último objetivo específico proposto nessa pesquisa foi analisar a 

participação de cada agente dentro da rede do CTCN, considerando seu caráter 

sistêmico e complexo. Para responder a esse ponto foram consideradas as análises 

de conteúdo realizadas a partir dos questionários e das entrevistas realizadas com a 

SETUR-MG, FECITUR, JRC&VB, SDETTUR, CTCN e ABRASE/ZM, somada às 
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análises dos sociogramas construídos, interconectados com o referencial teórico 

sobre sistemas complexos e redes sociais.  

Essas duas análises (sociogramas e análise de conteúdo) indicaram pontos 

convergentes que traduzem a realidade da gestão do turismo pela instância de 

governança do Caminho Novo no período dessa pesquisa. Um desses pontos é a 

inexistência de uma rede regional consolidada que tanto pode ser visualizada nos 

sociogramas da rede apontada (real) e da rede possível como nos discursos das 

entidades entrevistadas, que também não visualizam uma rede na região além de 

apontarem para um ambiente competitivo, com sobreposição de papéis entre 

entidades e grande centralidade em Juiz de Fora. Essa centralidade em um único 

município é reflexo da própria falta de articulação e da participação das outras 

municipalidades dentro do processo de regionalização. 

Nesse aspecto, com base na observação participante do autor dessa 

pesquisa e no discurso da entrevista com o CTCN, fica bem possível afirmar que, 

excluindo Juiz de Fora e Santos Dumont, os demais municípios ainda não 

conseguiram cumprir os critérios propostos pelo PNMT (1998), mostrando uma total 

desarticulação com o ordenamento do fenômeno turístico em seu território. Nessas 

condições, essas cidades ainda não atingiram maturidade administrativa suficiente 

para atuar em redes regionais, indicando desconhecimento sobre as políticas de 

descentralização e de governança trabalhadas por meio do PRT e da política dos 

circuitos. 

Considerando esse cenário, a falha pode ter ocorrido na troca de padrão 

estabelecido do PNMT para o PRT, pois os envolvidos no sistema regional ainda 

não conseguiram fazer sua auto-regulação municipal de forma satisfatória para 

passar para o próximo padrão, da escala regional. O novo modelo proposto pelo 

PRT que opera dentro da lógica de formação de redes regionais, muito mais 

dinâmica e complexa, conta com o envolvimento de um grande número de variáveis 

interconectadas. Na região pesquisada, com base nos dados analisados, esse 

contexto sobre redes sistêmicas interconectadas ainda não foi bem assimilado pelos 

agentes sociais. Verificam-se ainda comportamentos reducionistas que 

impossibilitam a interação em redes municipais e regionais. Essa inadequação a 

esse novo modelo de gestão proposto pelas políticas nacional e estadual, apresenta 

ruídos no seu processamento que produzem ações descontinuas e pouco assertivas 

no desenvolvimento do turismo regional.  
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Nesse contexto, o turismo como um sistema complexo opera dentro de 

padrões que influenciam todo o sistema e, qualquer mudança promovida pela 

implementação de novas políticas públicas produzem uma necessidade natural de 

auto adaptação, auto regulação, de forma que o sistema precisa se moldar. Sobre 

essa necessidade Capra (2006) aponta que o padrão é de extrema importância 

dentro do comportamento sistêmico, contribuindo para compreender a auto-eco-

organização, devido estar ligado à dinâmica da informação que se realimenta e se 

autorregula dentro do sistema.  

Tal constatação de falta de entendimento das políticas de turismo por parte 

dos municípios e dos agentes envolvidos com turismo da região pesquisada traz 

consigo um padrão de comportamento repetitivo que gera o enfraquecimento da 

própria instância de governança (CTCN) que, somado ao aumento da centralidade 

exercida pelo município polo regional, produz a diluição dos propósitos da 

descentralização. A junção desses fatores acarreta em uma centralização cada vez 

mais latente que se retroalimenta de forma continua produzindo um distanciamento 

regional, mantendo municípios e entidades à margem ou totalmente fora da rede 

regional.  

Nesse comportamento sistêmico retroagente, o desenvolvimento das políticas 

públicas nos níveis regional e municipal, segundo apontam os resultados, 

demonstra-se insuficientes uma vez que ainda não atingem em plenitude a proposta 

de gestão compartilhada e de tomada de decisões com sinergia de esforços 

propostas pelas políticas de turismo. As análises dos dados ainda apontam para a 

ingerência municipal e regional que se reproduz dentro de um princípio da 

descontinuidade da gestão pública, ou seja, há uma constante interrupção de 

programas e projetos que muitas vezes são substituídos por outros a cada troca de 

gestão dos poderes executivos locais. Essa prática produz uma descontinuidade que 

altera o padrão anterior que vinha sendo executado e, de forma conjunta, acaba 

favorecendo o enfraquecimento das conexões e inter-relações regionais.   

Todo esse comportamento de descontinuidade repercute na inoperância 

gerencial do CTCN que não vem conseguindo agir regionalmente para formatar a 

rede regional capaz de integrar os diversos agentes regionais envolvidos com o 

turismo. Toda a parte gerencial e operacional do CTCN também sofre com esse 

processo de descontinuação devido à inexistência de um gestor com dedicação 

exclusiva. Como sua função é exercida pelo Diretor Executivo, com as trocas 



197 
 

 

bianuais na diretoria do CTCN há uma descontinuidade na execução do 

planejamento e das ações que acabam se dissolvendo não gerando resultados 

efetivos em longo prazo com impacto regional e duradouro. 

Pelo o que demonstram os resultados da pesquisa, toda essa dificuldade foi 

gerada em primeiro lugar pelo corpo de diretores do CTCN ter sido composto, em 

sua maioria, por pessoas ligadas às prefeituras municipais que não se dedicavam 

exclusivamente ao fortalecimento da instância de governança. Com isso, toda sua 

estrutura administrativa, executiva e de gestão ficou centrada em um único 

município, fato que empobreceu a dinâmica de participação necessária para produzir 

um ambiente sistêmico e complexo em torno das políticas de turismo e da formação 

de redes regionais. 

Uma das características que identifica essa região é a disparidade entre os 

municípios: de um lado encontra-se uma cidade polo regional que centraliza uma 

diversidade de aspectos, e de outro lado há um conjunto de municípios pequenos, 

desprovidos de estrutura e com uma previsão orçamentária anual extremamente 

reduzida, muitas vezes insuficiente para investimentos e custeio em mão de obra 

especializada. Mesmo com elementos culturais e históricos que aglutinam a região, 

criar condições para a integração regional tem se tornado um grande desafio. Além 

disso, esbarra-se na incompreensão dos municípios sobre políticas públicas de 

turismo, na ausência ou pouca participação desses agentes para formatar redes 

regionais, aspectos que têm dificultado a gestão integrada do turismo com base na 

regionalização. 

Estudos futuros poderão indicar se a região turística do CTCN conseguiu 

romper com suas dificuldades para que possa fortalecer seus aspectos gerenciais 

para formar uma rede regional solida com a participação efetiva de todos os agentes 

sociais envolvidos com turismo na região. Algumas questões deixaram lacunas que, 

consideradas as expectativas desse momento, apontam para outros estudos e 

novas perspectivas, sobretudo após a reunião de alinhamento técnico realizada com 

os agentes sociais envolvidos com o turismo na região do CTCN junto a 

representação estadual. Foi feita a pedido do CTCN uma reunião na Cidade 

Administrativa em Belo Horizonte com o Superintendente de políticas públicas de 

turismo da SETUR-MG, o presidente da CTCN, os representantes dos municípios 

associados e o presidente da FECITUR para que o CTCN pudesse expor as 
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principais deficiências e dificuldades enfrentadas para se exercer uma gestão 

regional plena. 

Desse ponto, todos os envolvidos desde a escala estadual passando pela 

regional e municipal podem enxergar com clareza a importância da sua participação 

e do seu papel como corresponsável no processo de formação de redes e da gestão 

descentralizada. Os pontos fracos e a necessidade de mudança no padrão repetitivo 

de comportamento foram apresentados; a partir disso a expectativa é que ocorram 

mudanças nesse padrão no sentido de fortalecer a colaboração, a cooperação e a 

participação de todos os agentes envolvidos com o CTCN.  

Há ainda os desdobramentos da Lei Estadual do Turismo Mineiro. Tendo em 

vista o suporte e amparo legal proporcionado por esse instrumento jurídico que 

poderá proporcionar para a SETUR-MG a inserção de novas rubricas na sua LOA e 

na sua LDO para o custeio e manutenção dos Circuitos Turísticos de Minas. 

Na esfera municipal novos estudos direcionados para cada município poderão 

demonstrar se eles conseguiram se estruturar internamente para estabelecer uma 

relação regional em redes e com execução efetiva de projetos e ações em prol do 

turismo em seus municípios e na sua região. Já no nível regional novas pesquisas 

serão capazes de apontar se a instância de governança conseguiu exercer sua 

gestão formatando redes regionais com a integração de agentes regionais. 

 

  



199 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUILAR, Luis F. Gobernanza: El nuevo processo de governar. Fundación 
Friedrich Naumann para la Libertad. Proyecto México. 2010 
 
AGUIRRE, J. L. Introducción al Análisis de Redes Sociales. Buenos Aires: 
Documentos de Trabjo, 82, Centro Interdisciplinario para elEstudio de Políticas 
Públicas. 2011. 
 
ARNOLD, Marcelo; OSORIO, Francisco. Introducción a los conceptos básicos de 
la teoria general de sistemas. Cintamoebio 3: p.40-49, 1998. 
 
AZEVEDO, Tatiana Barbosa; RODRIGUEZ, Martius Vicente. Softwares para 
análise de Redes Sociais – ARS. VI Congresso Nacional de excelência em gestão: 
Energia, Inovação, Tecnologia e Complexidade para a Gestão Sustentável. Niterói, 
RJ, Brasil, 5 e 7 de agosto. 2010. 
 
BAGGIO, R. Complex systems, information technologies and tourism: a network 
point of view. Information Technology and Tourismo, vol. 8. p. 15-29. 2006 
 
BAGGIO, R. Symptoms of complexity in a tourism system.Tourism Analysis. Vol. 
13, p. 1-20. 2008. 
 
BAGGIO, Rodolfo; SCOTT, Noel; COOPER, Chris. Improving tourism destination 
governance: a complexity science approach. Tourism Review. Vol. 65, nº 4. p. 
51-60. Emerald Group Publishing Limiet. 2010. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Tradução; Luís Antero Reto, Augusto 
Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011. 
 
BENI, Mario C. Análise Estrutural do Turismo. (Ed). São Paulo: Senac. 1998. 
 
BENI, Mario C. Sistema de Turismo – SISTUR: Estudo o Turismo face à Moderna 
Teoria de Sistemas. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/rta/article/viewFile/63854/66610. Acesso 27/11/2006. 
PDF_66610. 
 
BENI, Mario Carlos; MOESCH, Marutschka Martini. A teoria da complexidade e o 
ecossistema do turismo. Turismo - Visão e Ação, Balneário Camboriú, v. 19, n. 3, 
p. 430-457, 2017. Disponível em: < https://dx.doi.org/10.14210/rtva.v19n3.p430-457 
> DOI: 10.14210/rtva.v19n3.p430-457. 
 
BERTALANFFY, Ludwig Von. Teoria Geral dos sistemas: Fundamentos, 
desenvolvimento, aplicações. Petrópolis: Vozes, 2009. 
 
BLASENHEIM, Peter L. As ferrovias de Minas Gerais no século dezenove. 
LOCUS: Revista de História Juiz de Fora, vol. 2, nº 2. p. 81-110. 1994. 
 

http://www.revistas.usp.br/rta/article/viewFile/63854/66610.%20Acesso%2027/11/2006.%20PDF_66610
http://www.revistas.usp.br/rta/article/viewFile/63854/66610.%20Acesso%2027/11/2006.%20PDF_66610


200 
 

 

BOLSON, Jaisa Gontijo. Políticas publicas e planejamento turístico-a 
experiência mineira na implantação dos circuitos turísticos. III Seminário de 
Pesquisa em Turismo do Mercosul 2005. Disponível em 
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/gt2-politicas-publicas.pdf. Acesso em 
25/06/2017. 2005 
 
BÖRZEL, Tanja A. Organizando Babel: redes de políticas públicas. In: SOUZA, 
Queila; DUARTE, Fábio (org.). O Tempo das redes. São Paulo: Perspectiva. p. 217 
a 256. 2008 
 
BOULLÓN, R. C. Planificación del espacio turístico. 2ª ed. México: Trilhas. 1990. 
 
BRASIL, Lei Federal nº 11.771, de 17 de setembro de 2008. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/599831.pdf. Acesso em: 21/06/2017. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Avaliação do Programa de Regionalização do 
Turismo – Roteiros do Brasil – Resumo Executivo. Brasília: Ministério do 
Turismo, 2010. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Categorização dos municípios das regiões 
turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro. Brasília: Ministério do Turismo. 2015b. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Coordenação Geral de Regionalização. Programa 
de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil: Formação de Redes. 
Departamento de Estruturação, articulação e ordenamento turístico. Brasília. 2007c. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Coordenação Geral de Regionalização. Módulo 
Operacional 3 – Institucionalização de Instância de Governança Regional. 
Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil. Brasília. 2005. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Governo Federal anuncia o Brasil + Turismo, 
pacote de medidas para desenvolver o setor no país. Brasília: Ministério do 
Turismo. 2017. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Mapa da Regionalização do Turismo – 2004.  
Brasilia: 2004. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/publicacoes/item/83-mapa-
do-turismo-brasileiro-2013.html. Acesso em: 07/07/2017 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Mapa da Regionalização do Turismo – 2006. 
Brasilia: 2006. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/publicacoes/item/83-mapa-
do-turismo-brasileiro-2013.html. Acesso em: 07/07/2017 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Plano Nacional do Turismo– 2013-2016. Brasília: 
Ministério do Turismo. 2013b. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Plano Nacional do Turismo. Diretrizes, metas e 
programas. 2003-2007. Brasília, 2003. www.embratur.gov.br/0-catalogo-
documentos/Anuario/Plano_Nacional_do_Turismo.pdf. acesso em 07/04/2017 
 

https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/gt2-politicas-publicas.pdf
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/599831.pdf
http://www.turismo.gov.br/publicacoes/item/83-mapa-do-turismo-brasileiro-2013.html
http://www.turismo.gov.br/publicacoes/item/83-mapa-do-turismo-brasileiro-2013.html
http://www.turismo.gov.br/publicacoes/item/83-mapa-do-turismo-brasileiro-2013.html
http://www.turismo.gov.br/publicacoes/item/83-mapa-do-turismo-brasileiro-2013.html
http://www.embratur.gov.br/0-catalogo-documentos/Anuario/Plano_Nacional_do_Turismo.pdf.%20acesso%20em%2007/04/2017
http://www.embratur.gov.br/0-catalogo-documentos/Anuario/Plano_Nacional_do_Turismo.pdf.%20acesso%20em%2007/04/2017


201 
 

 

BRASIL, Ministério do Turismo. Plano Nacional do Turismo. Uma viagem de 
inclusão. 2007-2010. Brasília, 
2007a.http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downl
oads_publicacoes/plano_nacional_turismo_2007_2010.pdf acesso em 07/04/2017 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Portaria nº 105, de 16 de maio de 2013 – Institui o 
Programa de Regionalização do Turismo e dá outras providências. Brasília: 
Ministério do Turismo. 2013c. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Portaria nº 144, de 27 de agosto de 2015 – 
Estabelece a categorização dos municípios pertencentes às regiões turísticas 
do Mapa do Turismo Brasileiro, definido por meio da Portaria MTur nº 313, de 3 
de dezembro de 2013, e dá outras providências. Brasília: Ministério do Turismo. 
2015a. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Portaria nº 313, de 03 de dezembro de 2013 – 
Define o Mapa do Turismo Brasileiro e dá outras providências. Brasília: 
Ministério do Turismo. 2013d. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo– 
Roteiros do Brasil. Cadernos de Turismo.Introdução à Regionalização do 
Turismo. Brasília:Ministério do Turismo, 2007b. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo – 
Roteiros do Brasil. Diretrizes Operacionais. Brasília: Ministério do Turismo, 
2013a. 
 
CAPRA, F. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 
Tradução: Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix. 2006. 
 
CAPRA, F. Vivendo Redes. In: SOUZA, Queila; DUARTE, Fábio (org.). O Tempo 
das redes. São Paulo: Perspectiva. p. 17 a 30. 2008 
 
CHAVES, Souza Telma. Estudo de caso – A cidade de Juiz de Fora, MG – sua 
centralidade e problemas sócio-econômicos. Revista GEOMAE, Campo Mourão, 
PR. v. 2, nº 1. p. 155-170. 2011 
 
CRUZ, R. Política de turismo e território. Contexto, São Paulo. 2000 
 
CTCN. ATA de reunião, 03 de março de 2005 no auditório da Faculdade de 
Turismo de Santos Dumont. Livro de ATAS do Circuito. 2005a. 
 
CTCN. ATA de reunião, 12 de abril de 2005 na sede da Prefeitura de Juiz de 
Fora. Livro de ATAS do Circuito. 2005b. 
 
CTCN. ATA de reunião, 28 de junho de 2005 na sede da Prefeitura de Juiz de 
Fora. Livro de ATAS do Circuito. Cartório do 1º ofício de títulos e documentos de 
Matias Barbosa. Livro A nº 02 folha 146. 08/11/2005. Matias Barbosa, MG. 2005c. 
 

http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/plano_nacional_turismo_2007_2010.pdf%20acesso%20em%2007/04/2017
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/plano_nacional_turismo_2007_2010.pdf%20acesso%20em%2007/04/2017


202 
 

 

CTCN. ATA de reunião, 30 de maio de 2007 na sala de reuniões na sede da 
Prefeitura de Juiz de Fora. Livro de ATAS do Circuito. 2007. 
 
CTCN. Convênio SDETTUR 2015 – Um brinde especial aos Negócios. Plano de 
Trabalho do convênio. Vigência de 04/2015 a 04/2016. Circuito Turístico Caminho 
Novo. 2015a. 
 
CTCN. Convênio SDETTUR 2015 – Um brinde especial aos Negócios. Plano de 
Trabalho do convênio. Vigência de 11/2016 a 11/2017. Circuito Turístico Caminho 
Novo. 2016. 
 
CTCN. Convênio SETUR-MG nº 672451/2013 – Encontro de Cervejas Artesanais 
– História, Cultura e Arte. Plano de Trabalho do convênio. Vigência de 10/10/2013 
a 31/05/2014. Circuito Turístico Caminho Novo. 2013. 
 
CTCN. Entrevista com Circuito Turístico Caminho Novo – 23/06/2017. Pesquisa 
de campo. Circuito Turístico Caminho Novo. 2017. 
 
CTCN. Estatuto Social da Associação dos municípios do Circuito Turístico 
Caminho Novo. Cartório de Registro de Títulos e Documentos – Comarca de Matias 
Barbosa – Estado de Minas Gerais. Livro: A-07. fls. 049-056. 2013. 
 
DURAN, C. Governance for the Tourism Sector and its Measurement, UNWTO 
Statistics and TSAIssue. Paper Series STSA/2013/01 (Online). 2013. Disponível em: 
http://statistics.unwto.org/en/content/papers. Acesso em: 29/07/2017. 
 
EMBRATUR. Diretrizes do Programa Nacional de Municipalização do Turismo. 
Elaborado pela Gerência de Programas Nacionais. Supervisão de Projetos de 
Descentralização. Brasília: EMBRATUR. 1998 
 
EMMENDOERFER, Magnus L; SILVA, Fernanda Cristina da; LIMA, Afonso Augusto 
T. F. de Carvalho. Inovação social na gestão pública do turismo: uma análise 
dos circuitos turísticos em Minas Gerais. In: Gestão pública do turismo no Brasil: 
teorias, metodologias e aplicações / org. Thiago Duarte Pimentel, Magnus Luiz 
Emmendoerfer, EdegarLuisTomazzoni. Caxias do Sul, RS: Educs, 2014. 
 
FONSECA, Luiz Mauro Andrade da. O arraial e o distrito de João Gomes: história 
antiga de Santos Dumont (MG). Barbacena: Centro Gráfico e Editora, 2013. 
 
FRATUCCI, Aguinaldo C. A dimensão espacial nas políticas públicas brasileiras de 
turismo: as possibilidades das redes regionais de turismo. Niterói-RJ: UFF. 308 f, 
Tese (doutorado), Programa de Pós-graduação em Geografia, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói-RJ. 2008 
 
FUENTE, José Manuel Ruano de La. La gobernanza como forma de acción 
pública y como concepto analítico. VII Congresso Internacional Del CLAD sobre 
La Reforma del Estado y de La Admnistración Pública, Lisboa, Portugal, 8-
11/10/2002. Disponível em: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0043411.pdf. 
Acesso em:25/07/2017. 2002. 

http://statistics.unwto.org/en/content/papers
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0043411.pdf


203 
 

 

FUENTES, M. A. Métodos e metodologias em Sistemas complexos. In: FURTADO, 
B. A., Sakowski, P. A. M; Tóvolli, M. H., Modelagem de sistemas complexos para 
políticas públicas. pp. 65-84. Brasília: IPEA. 2015. 
 
FURTADO, Bernardo Alves., SAKOWSKI, Patrícia Alessandra Morita. 
Complexidade: uma revisão dos clássicos. Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada. Brasilia: Rio de Janeiro: Ipea. 2014. 
 
FURTADO, Bernardo Alves., SAKOWSKI, Patrícia Alessandra Morita., TÓVOLLI, 
Mariana Haddad. Abordagem de Sistemas complexos para políticas públicas. In:  
 
FURTADO, Bernardo Alves, [et al...], Modelagem de sistemas complexos para 
políticas públicas. pp. 21-42. Brasília: IPEA. 2015 
 
GARCIA, Rolando. Sistemas complejos: Conceptos, método y fundamentación 
epistemológica de la investigación interdisciplinaria. Barcelona: Gedisa, 2006. 
 
GENTILE, J. E., GLAZNER, Cs;  KOEHLER, M. Modelos de simulação para políticas 
públicas. In Furtado, B. A; Sakowski, P. A. M [et al...], Modelagem de sistemas 
complexos para políticas públicas (pp. 85-96). Brasília: IPEA. 2015. 
 
GRANOVETTER, M. The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 
Chicago, v. 78, n. 6, p. 1360-1380, may. 1973. 
 
GRANOVETTER, M. The strength of weak ties: a network theory revisited. 
SociologicalTheory, San Francisco, v. 1,n. 1, p. 201-233. 1983. 
 
GUILARDUCCI, Bruno Campos; FRATUCCI, Aguinaldo Cesar. Teoria dos 
sistemas complexos e possíveis aplicações nos estudos sobre as políticas 
públicas de turismo. 2016. Artigo apresentando no XV Seminário da ANPTUR, São 
Paulo, 2016. (Inédito) 
 
KNUPP, Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves. Análise de políticas públicas de 
turismo: uma abordagem metodológica baseada em redes sociais. In: PIMENTEL, 
Thiago Duarte...[et.al] (org.).Gestão pública do turismo no Brasil: teorias, 
metodologias e aplicações. Caxias do Sul, RS: Educs, 2014. 528 p.il.; 23 cm. 
 
LEIPER, N. The framework of tourism: towards a definition of tourism, tourist and the 
tourist industry. Annals of Tourism research, 6(4), 390-407. 1979. 
 
LEMIEUX, Vicent; OUIMET, Mathieu. Análise Estrutural das redes sociais. Instituto 
Piaget: Trad. Sérgio Pereira. 2ª ed. 2012 
 
LIMA, Fabio Jose Martins. Urbanismo em Minas Gerais: pela memória da Rede 
Ferroviária Federal S.A., Itinerários e paradas de trem no trecho de Mathias 
Barbosa/MG a Barbacena/MG. Interagir: pensando a extensão, Rio de Janeiro, n. 
10, p. 13-24, ago/dez. 2006. 
 



204 
 

 

MARQUES, Eduardo Cesar. Redes sociais e poder no Estado brasileiro: 
aprendizados a partir das políticas urbanas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 
vol. 21, nº 60, 2006. 
 
MINAS GERAIS. Decreto Estadual nº 43.321, de 08/05/2003. Dispõe sobre o 
reconhecimento dos Circuitos Turísticos e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num
=43321&ano=2003. Acesso em: 25 de junho de 2017. 
 
MINAS GERAIS. Decreto Estadual nº 45.403, de 18 de junho de 
2010a.Regulamenta o critério ‘turismo’ estabelecido na Lei nº 18.030, de 12 de 
janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da 
arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. Disponível 
em:www.turismo.mg.gov.br Acesso em: 08 de julho de 2017. 
 

MINAS GERAIS. Decreto n.⁰ 45.625 de 28 de junho de 2011. Altera o Decreto nº 
45.403, de 18 de junho de 2010, que regulamenta o critério “turismo” estabelecido 
na Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da 
parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.  
 
MINAS GERAIS. Lei Estadual nº 13.341, de 28/10/1999. Dispõe sobre a 
organização da governadoria do Estado e da Secretaria de Estado da casa civil e 
comunicação social, cria a Secretaria de Estado de Turismo, extingue a Secretaria 
de Estado de assuntos municipais, cria unidades administrativa nas Secretarias de 
Estado da segurança pública e da justiça e de Direitos Humanos e da outras 
providências. Disponível em: 
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=Lei&num=
13341&comp=&ano=1999. Acesso em: 24 de junho de 2017 
 
MINAS GERAIS. Lei nº 18.030 de 12 de janeiro de 2009. Dispõe sobre a 
distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente 
aos municípios. Disponível: 
http://www.turismo.mg.gov.br/images/stories/icmsturistico/lei-18030-2009.pdf. 
Acesso em: 25 de junho de 2017 
 
MINAS GERAIS. Projeto de Lei nº 2.378/2015. Altera o índice do ICMS-Turístico, 
previsto na Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição 
da parcela da receita da arrecadação do ICMS que cabe aos municípios. Disponível 
em: 
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/texto.html?a=20
15&n=2378&t=PL . Acesso em 12/07/2017 
 
MINAS GERAIS. Projeto de Lei nº 3.844/2016 – Institui a Política de Turismo de 
Minas Gerais e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/texto.html?a=20
16&n=3844&t=PL. Acesso em: 05 de julho de 2017. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Turismo e Esporte. Orientações para o 
planejamento e gestão municipal do turismo em Minas Gerais. 2014a. 
Disponível em: http://turismo.mg.gov.br/images/stories/editais_licitacoes/orientacoes-

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=43321&ano=2003
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=43321&ano=2003
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=Lei&num=13341&comp=&ano=1999
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=Lei&num=13341&comp=&ano=1999
http://www.turismo.mg.gov.br/images/stories/icmsturistico/lei-18030-2009.pdf
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/texto.html?a=2016&n=3844&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/texto.html?a=2016&n=3844&t=PL


205 
 

 

para-o-planejamento-e-gestao-municipal-do-turismo-em-minas-gerais.pdf. Acesso 
em: 07/07/2017. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Turismo e Esporte. Resolução SETES n.º 
45/2014b. Estabelece os critérios necessários para o reconhecimento e exercício 
dos Circuitos Turísticos a que se refere o Decreto Estadual nº 43.321/2003. 
Disponível em: www.turismo.mg.gov.br. Acesso em: 07/07/2017. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Turismo. Apostila do Encontro de 
Presidentes e Gestores dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais – 2015. Hotel 
Canto da Siriema, Jaboticatubas, MG. SETUR/MG. Dezembro. 2015. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Turismo. Diretrizes da Política Pública 
de Minas Gerais. Secretaria do Estado de Turismo. Belo Horizonte, 2010b.  
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Turismo. Listagem dos municípios 
participantes da Política de Regionalização do Turismo em Minas Gerais – 
Matéria website oficial da SETUR – 2017b. Disponível em: 
http://www.turismo.mg.gov.br/noticias/2103-setur-publica-listagem-dos-municipios-
participantes-da-politica-de-regionalizacao-do-turismo-em-minas-gerais. Acesso em: 
29/08/2017 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Turismo. Política Estadual de Turismo – 
PL 3.844/16 – Matéria website oficial da SETUR 2017a. Disponível em: 
http://www.turismo.mg.gov.br/noticias/2114-setur-comemora-aprovacao-do-pl-que-
beneficia-o-turismo-mineiro. Acesso em: 27/08/2017. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Turismo. Resolução nº 007/2003. Instituir 
o Certificado de Reconhecimento dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais. 
Disponível em: http://www.descubraminas.com.br/Upload/Biblioteca/0000094.pdf. 
Acesso em: 25 de junho de 2017. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Turismo. Resolução nº 008/2008. 
Estabelece normas relativas ao Certificado de Reconhecimento dos Circuitos 
Turísticos do Estado de Minas Gerais. Disponível em: http://www.turismo.mg.gov.br/ 
Acesso em: 30 de junho de 2012. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Turismo. Resolução SETUR n.º 06/2010. 
Padroniza a forma de apresentação dos documentos exigidos pelo Decreto Estadual 
45.403/2010, para fins de habilitação e pontuação na distribuição da parcela de 
ICMS pertencente aos municípios pelo critério turismo 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Turismo. Resolução SETUR n.º 41/2016. 
Padroniza a forma de entrega e apresentação dos documentos exigidos pelo 
Decreto Estadual nº 45.403/2010. Disponível em: 
http://www.turismo.mg.gov.br/institucional/legislacao. Acesso em: 07/07/2017. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Turismo. Resultado Geral da Pesquisa 
Matriz de Posicionamento dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais. Elaborado 
pelo Instituto Olhar Pesquisa e Informação Estratégica Ltda.SETUR/MG. 2013a. 

http://www.turismo.mg.gov.br/noticias/2103-setur-publica-listagem-dos-municipios-participantes-da-politica-de-regionalizacao-do-turismo-em-minas-gerais
http://www.turismo.mg.gov.br/noticias/2103-setur-publica-listagem-dos-municipios-participantes-da-politica-de-regionalizacao-do-turismo-em-minas-gerais
http://www.turismo.mg.gov.br/noticias/2114-setur-comemora-aprovacao-do-pl-que-beneficia-o-turismo-mineiro
http://www.turismo.mg.gov.br/noticias/2114-setur-comemora-aprovacao-do-pl-que-beneficia-o-turismo-mineiro
http://www.descubraminas.com.br/Upload/Biblioteca/0000094.pdf
http://www.turismo.mg.gov.br/


206 
 

 

Disponível em: https://www.observatorioturismo.mg.gov.br/matriz-de-
posicionamentos-dos-cts. Acesso em: 12/07/2017. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Turismo. Resultados Individuais da 
Pesquisa Matriz de Posicionamento dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais. 
Elaborado pelo Instituto Olhar Pesquisa e Informação Estratégica Ltda.SETUR/MG. 
2013b. Disponível em: https://www.observatorioturismo.mg.gov.br/matriz-de-
posicionamentos-dos-cts. Acesso em: 12/07/2017. 
 
MITCHELL, M. Complexity: a guided tour. New York: Oxford University Press, 2009. 
 
MOESCH, Marutschka. A Origem do Conhecimento, o Lugar da Experiência e da 
Razão na Gênese do Conhecimento do Turismo. Universidade de Brasília. 
Disponível em: http://www.cet.unb. 
br/portal/images/stories/divulgacao/maruska.pdf.v. 20, n. 1, 2013. 
 
MOESCH, Marutscka; BENI, M. C. Do discurso da Ciência do Turismo para a 
Ciência do Turismo. 2015. Artigo apresentando no XIV Seminário da ANPTUR, 
Natal, 2015. Anais. Pdf. 48. 
 
MORIN, E. Ciência com Consciência. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 
 
_______. O Método 5: a humanidade da humanidade: a identidade humana. Porto 
Alegre: Sulina, 2002c. 
 
_______. O Método 6: Ética. Porto Alegre: Sulina, 2011. 
 
_______. O Método I: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2002a. 
 
_______. O Método IV: as ideias. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2002b. 
 
_______.Introdução ao pensamento complexo. Tradução Eliane Lisboa. (5. Ed.). 
Porto Alegre: Sulina. 2015. 
 
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Governança, governabilidade e accountability: 
qualidade na Administração Pública. 2014. Disponível em: 
https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/pluginfile.php/128358/mod_resource/content
/1/governa%C3%A7a_governabilidade_accountability_qualidade_na_adm_p%C3%B
Ablica.pdf. Acesso em: 01/08/2017 
 
OLIVEIRA, Rafael Almeida de. Descentralização: um paralelo entre os circuitos 
turísticos de Minas Gerais e o modelo francês de regionalização do turismo. In: 
Gestão pública do turismo no Brasil: teorias, metodologias e aplicações / org. Thiago 
Duarte Pimentel, Magnus Luiz Emmendoerfer, EdegarLuisTomazzoni. Caxias do 
Sul, RS: Educs, 2014. 
 
PANOSSO NETTO, Alexandre. Filosofia do turismo: teoria e epistemologia. São 
Paulo: Aleph, 2005. 
 

https://www.observatorioturismo.mg.gov.br/matriz-de-posicionamentos-dos-cts
https://www.observatorioturismo.mg.gov.br/matriz-de-posicionamentos-dos-cts
https://www.observatorioturismo.mg.gov.br/matriz-de-posicionamentos-dos-cts
https://www.observatorioturismo.mg.gov.br/matriz-de-posicionamentos-dos-cts
https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/pluginfile.php/128358/mod_resource/content/1/governa%C3%A7a_governabilidade_accountability_qualidade_na_adm_p%C3%BAblica.pdf
https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/pluginfile.php/128358/mod_resource/content/1/governa%C3%A7a_governabilidade_accountability_qualidade_na_adm_p%C3%BAblica.pdf
https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/pluginfile.php/128358/mod_resource/content/1/governa%C3%A7a_governabilidade_accountability_qualidade_na_adm_p%C3%BAblica.pdf


207 
 

 

PANOSSO NETTO, Alexandre; LOHMANN, Guilherme. Teoria do turismo: 
conceitos, modelos e sistemas. São Paulo: Aleph, 2008. 
 
RAND, William. Sistemas complexos: conceitos, literatura, possibilidades e 
limitações. In: FURTADO, Bernardo Alves Furtado.,SAKOWSKI,Patrícia A. M., 
Tóvolli,Mariana H. Modelagem de sistemas complexos para políticas públicas. 
Brasília: IPEA, 2015. 436p.  
 
RECUERO, Raquel; BASTOS, Marco; ZAGO, Gabriela. Análise de redes para 
mídia social. Porto Alegre: Sulina, 182p, 2015. 
Regimento Interno da Associação dos municípios do Circuito Turístico Caminho 
Novo. Documentação oficial do Circuito. Arquivo interno da entidade. 2013 
 
RHODES, R. A. W.. The new governance: governing without government. 
Political Studies XLIV, 652-667. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/227979762. Acesso em: 30/07/2017. 1996 
 
SETTE, Isabela Rosa. Regionalization Program of Minas Gerais, Brazil: 
historical aspects, fragilities and perspectives. Revista Turismo em Análise – 
RTA – ECA-USP. v. 28, n. 1, p. 112-133, jan./apr. 2017. 
 
SETUR-MG. Mapa de Regionalização do Turismo do Estado de Minas Gerais. 
Secretaria de Estado de Turismo/MG. 2017. Disponível em; 
http://www.turismo.mg.gov.br/images/stories/circuitos/1-mapa-de-regionalizacao-do-
turismo-de-minas-gerais-mar-2017.jpg. Acesso em: 15/09/2017. 2017 
 
SOCIAL NETWORK ANALYSIS – Theory and Applications. Disponível em: 
http://code.pediapress.com/ for more information. PDF generated at: Mon, 03 Jan 
2011 18:54:52 UTC. 2011 
 
SOUZA, Q; QUANDT, C. Metodologia de análise de redes sociais. In Duarte, F.; 
Quandt. C. & Souza, Q. O tempo das redes. São Paulo: Perspectivas. p. 31-63. 
2008. 
 
TESSONE, Claudio J. A natureza complexa dos sistemas sociais. In: FURTADO, 
Bernardo Alves Furtado.,SAKOWSKI,Patrícia A. M., Tóvolli,Mariana H. Modelagem 
de sistemas complexos para políticas públicas. Brasília: IPEA, 2015. 436p.  
 
TRENTIN, Fábia. Governança turística em destinos brasileiros: comparação 
entre Armação dos Búzios/RJ, Paraty/RJ e Bonito/MS. In: Pasos. Revista de 
Turismo y Patrimônio Cultural. Vol. 14, nº 03. Special Issue. Pag. 645-658. 2016 
 
TRENTIN, Fábia; FRATUCCI, Aguinaldo C. Política Nacional e Turismo no Brasil: 
da municipalização à regionalização. Book of proceedings.Vol. I. International 
Conference on Tourismo&ManagementStuies. Algarve 2011 
 
URRY, John. The Complexity Turn. Downloaded from tcs.sagepub.com by guest on 
July 31, 2016. 
 

https://www.researchgate.net/publication/227979762
http://www.turismo.mg.gov.br/images/stories/circuitos/1-mapa-de-regionalizacao-do-turismo-de-minas-gerais-mar-2017.jpg
http://www.turismo.mg.gov.br/images/stories/circuitos/1-mapa-de-regionalizacao-do-turismo-de-minas-gerais-mar-2017.jpg


208 
 

 

URRY, John.The Global Complexities of September 11h.Downloaded from 
tcs.sagepub.com by guest on July 31, 2016.  
 
VALE, Cláudia Câmara. Teoria Geral do Sistema: Histórico e correlações com a 
Geografia e com o estudo da paisagem. Entre–lugar, Dourados, MS. Ano 3, n.6, p. 
85-198, 2. Semestre de 2012. 
 
VÁZQUEZ RAMÍREZ, Diana; OSORIO GARCÍA, Maribel; ARELLANO 
HERNANDÉZ, Antonio; TORRES NAFARRATE, Javier. El turismo desde el 
pensamiento sistémico. Investigaciones Turísticas, [S.l.], n. 5, p. 1-28, enero - jun. 
2013. Disponible en: <http://www.investigacionesturisticas.es/iuit/article/view/80>. 
Fecha de acceso: 17 jun. 2015 doi: http://dx.doi.org/10.14198/INTURI2013.5.01. 
 
VELASQUEZ, Guilherme García. Teoria Geral dos Sistemas e Turismo: reflexão 
e trajetória. Investigaciones turísticas nº 11, enero-junio. p. 165-195. 2016. 
 
WARREN, Ilse Scherer. Redes sociais: trajetórias e fronteiras. In: DIAS, Leila 
Christina, SILVEIRA, Leandro Lima da (org.).Redes sociedades e territórios.2.ed.- 
Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2007. 260p. 
 
WITTEK, Rafael. Structural Holes. University of Groningen. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/281206574. 2014. 
WORLD BANK. Governance and Development. Washington DC: World Bank. 
1992. 
 
YED. Disponível em http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html. Acesso 
em 02/06/2010. 
 
ZAPATA, T. A importância da nova governança para construir uma outra 
cultura política no Brasil. In: ZAPATA, T. Desenvolvimento local e a nova 
governança. p. 9-29. Recife: IADH. 2009. 
 

http://www.investigacionesturisticas.es/iuit/article/view/80
http://dx.doi.org/10.14198/INTURI2013.5.01
https://www.researchgate.net/publication/281206574


209 
 

 

APÊNDICE A – MÉTODO BOLA DE NEVE 

Ação realizada 
 

Data da 
ação 

realizada 

Tipo 
ação 

realizada 

Nome da entidade Pesquisada Entidade que 
respondeu 

Qtd. 
respondidas 

Qtd. 
Sem 

respostas  

Qtd. 
Total de 
ações 

realizadas 

1ª rodada        

Levantamento das 
principais 
entidades 
relacionadas com 
o turismo na região 
do Circuito 
Turístico Caminho 
Novo 

01 Levantamento 
no site das 
entidades 
para levantar 
seus 
associados e 
parceiros 

-SEBRAE 
-ABRASEL/ZM 
-CTCN 
-JFRC&VB 
-FIEMG 
-UFJF 
-ADJFR 
-ABAV 
-ABRAPE  
-ABRALTUR  
-ACAST 
-ACEJF 
-Associação Cultural e recreativa 
Brasil Alemanha 
-CATUR 
-CDL 
-CES/JF 
-Sindicato dos taxistas de JF 
SINDCOMÉRCIO-JF 
-SINART 
-SENAC 
-SHRBSJF 
-SMA 
-COMTUR-SD  

 
- 

 
- 

 
- 

 
01 

2ª rodada        

Aplicação de 
questionário via 
correio eletrônico 

30 e 
31/01/17 
02 e 

Questionário 
por correio 
eletrônico 

-SEBRAE 
-ABRASEL/ZM 
-CTCN 

-SEBRAE 
-ABRASEL/ZM 
-CTCN 

 
04 

 
18 

 
05 
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buscando 
identificar qual das 
entidades possui 
maior 
representatividade 
para a gestão do 
turismo em nível 
regional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/02/17 -JFRC&VB 
-FIEMG 
-UFJF 
-ADJFR 
-ABAV 
-ABRAPE  
-ABRALTUR  
-ACAST 
-ACEJF 
-Associação Cultural e recreativa 
Brasil Alemanha) 
-CATUR 
-CDL 
-CES/JF 
-Sindicato dos taxistas de JF 
SINDCOMÉRCIO-JF 
-SINART 
-SENAC 
-SHRBSJF 
-SMA 
-Secretarias de turismo dos 
municípios associados 

-JFRC&VB 

11/04/2017 Questionário 
estruturado 
por correio 
eletrônico 

Idem ao anterior 
-SECTUR/MUNICÍPIOS: 
(Simão Pereira, Santana do 
Deserto, Matias Barbosa, Juiz de 
Fora, Santos Dumont, Mercês) 
 

 
Nenhuma 

 
00 

 
22 

 

30/05/2017 Questionário 
estruturado 
por correio 
eletrônico 

-FIEMG 
-UFJF 
-ADJFR 

 
Nenhuma 

 
00 

 
04 
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30/05/2017 Questionário 
estruturado 
por correio 
eletrônico 

-SECTUR/MUNICÍPIOS: 
(Simão Pereira, Santana do 
Deserto, Matias Barbosa, Juiz de 
Fora, Santos Dumont, Mercês) 
 

 
Nenhuma 

 
00 

 
06 

3ª rodada        

Aplicação de 
questionário e 
entrevista 
estruturada com o 
intuito de 
responder as 
variáveis indicadas 
na matriz de 
pesquisa. 

29/05/17 Questionário 
estruturado 
por correio 
eletrônico 

-SETUR 
-FECITUR 

-SETUR 
-FECITUR 

 
02 

 
00 

 
02 

06/2017 
07/2017 

Entrevista 
estruturada 

-CTCN 
-CONVENTION 
-ABRASEL 
-SDETTUR 

-CTCN 
-
CONVENTION 
-ABRASEL 
-SDETTUR 

 
04 

 
00 
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APÊNDICE B – MATRIZ DE PESQUISA 

MATRIZ DE PESQUISA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

AÇÃO REALIZADA AGENTE SOCIAL 
ENVOLVIDO 

PERGUNTAS CRÍTICAS INSTRUMENTO 
DE COLETA 

VARIAVÉIS 
OBSERVADAS 

FONTE DE 
INFORMAÇÃO 

Identificar e 
qualificar os 
agentes 
sociais 
envolvidos 
na Instância 
de 
Governança 
do Circuito 
Turístico 
Caminho 
Novo 

-Levantamento dos 
agentes sociais 
envolvidos com o 
turismo a partir do 
levantamento dos 
membros do 
COMTUR-JF que 
congrega as principais 
entidades/instituições 
que estão envolvidas 
diretamente com o 
turismo na região do 
CTCN; 
 
-Questionário 
enviado por e-mail 
eletrônico a 
entidades/instituições 
ligadas ao COMTUR-
JF; 
 
-Questionário 
enviado por e-mail 
eletrônico as 
secretarias de 
turismo dos 
municípios associados 
ao CTCN. 

-SECRETARIAS DE 
TURISMO DOS 
MUNICÍPIOS 
ASSOCIADOS; 
-COMTUR-JF; 
-SEBRAE; 
-ABAV; 
-ABRAPE; 
-ABRALTUR; 
-ABRASEL/ZM; 
-ACAST (Associação 
dos Condutores 
autônomos do 
serviço de taxi de 
juiz de fora; 
-ACEJF 
(Ass.comercial e 
empresarial de jf); 
-ADJFR (agencia de 
desenvolvimento de 
jf e região); 
-Associação Cultural 
e recreativa Brasil 
Alemanha); 
-CATUR (Centro 
acadêmico de 
turismo); 
-CDL (Câmara de 
dirigentes lojistas); 

1) Em sua opinião, qual(s) 
instituição(s)/empresa(s) 
ligada(s) ao setor turístico 
possui maior nível de 
importância técnica para a 
gestão e o desenvolvimento 
do turismo na microrregião de 
Juiz de Fora?; 

2) Classifique o nível de 
participação de cada membro 
associado ou parceiro da sua 
entidade/instituição em uma 
escala de zero a 10, onde zero 
é nenhuma participação e 10 
participação mais efetiva; 

 
 

-Questionário 
por correio 
eletrônico; 
 
-Consulta a 
fonte de 
informação 
virtual. 
 

-Identificação 
das 
instituições 
do setor 
turístico mais 
importantes 
para o 
turismo 
regional 
 
 

- PNT (2003-
2007); 
 
-PNT (2007-
2010); 
 
-Secretaria de 
Estado de 
Turismo de 
Minas Gerais; 
 
-Membros do 
COMTUR-JF; 
 
-Secretarias 
de turismo 
dos 
municípios 
associados; 
 
 



213 
 

 

-CES/JF (Centro de 
ensino superior de 
juiz de fora); 
-CTCN (Circuito 
Turístico Caminho 
Novo); 
-FIEMG (Federação 
das Indústrias do 
estado de MG); 
-JFRC&VB ( JF e 
região 
Convention&Visitors 
Bureau de); 
-Sindicato dos 
taxistas de JF; 
SINDCOMÉRCIO-JF; 
-SINART (Sociedade 
Nacional de apoio 
rodoviário e 
turístico); 
-UFJF (univ. federal 
de juiz de fora) 

Identificar e 
mapear as 
relações 
estabelecidas 
ou não entre 
todos os 
agentes 
envolvidos 
dentro da 
rede social 
do Circuito 

-Elaboração de  
entrevistados e 
questionários para 
serem aplicados a 
SETUR, FECITUR,  
JFRC&VB, SDETTUR, 
CTCN, ABRASEL/ZM. 

SETUR-MG 1) Qual a importância do 
Programa de Regionalização 
do Turismo? 

2) Qual a importância da 
FECITUR para o Programa de 
Regionalização do Turismo em 
Minas Gerais? 

3) Para a SETUR qual o nível de 
capacidade que o Circuito 
Caminho Novo têm para 
desenvolver um trabalho 

-Questionário 
por correio 
eletrônico; 
 
-Entrevista 
estruturada; 
 
-Análise do 
acervo 
documental do 
CTCN, 

-Capacidade 
dos agentes 
sociais de se 
articularem 
em rede; 
 
-Grau de 
proximidade 
de relação 
entre os 
agentes 

-Equipe 
técnica da 
SETUR; 
(bacharéis em 
turismo) 
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Turístico 
Caminho 
Novo 

articulado em rede junto ao 
Poder Público, iniciativa 
Privada e sociedade civil na 
sua região? 

4) Na visão da SETUR como o 
Circuito Turístico Caminho 
Novo age em âmbito regional 
para a formação de redes e 
parcerias entre os agentes 
sociais da sua região? 

5) Na perspectiva da SETUR 
como o Circuito Turístico 
Caminho Novo contribui para 
a criação e fortalecimento da 
governança público/privada 
regional? 

6) Na visão da SETUR como tem 
sido a capacidade de 
implementação do plano 
estratégico regional por parte 
do Circuito Caminho Novo? 

7) Os processos e mecanismos 
de comunicação entre o 
Circuito Caminho Novo e a 
SETUR são adequados e geram 
ações efetivas? 

8) Qual a pertinência e efetiva 
contribuição da rede de 
agentes sociais para o 
desenvolvimento do turismo 
na região do Circuito Turístico 
Caminho Novo? 

9) Como a SETUR avalia a 

 
-Consulta a 
fonte de 
informação 
virtual 
 

sociais; 
 
-Nível de 
capacidade 
gerencial de 
uma região 
turística; 
 
-Formação de 
redes 
regionais 
entre agentes 
sociais. 
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participação dos municípios 
associados ao Circuito 
Caminho Novodiante da 
política de regionalização do 
turismo? 

10) Na visão da SETUR, háem 
âmbito regional uma 
sobreposição de papeis entre 
as entidades/instituições 
existentes região do Circuito 
Caminho Novo no que diz 
respeito à centralidade da 
gestão ede desenvolvimento 
do turismo? 

 FECITUR 1) Qual a importância do 
Programa de Regionalização 
do Turismo? 

2) Qual a importância da 
FECITUR para o Programa de 
Regionalização do Turismo em 
Minas Gerais? 

3) Como a FECITUR se posiciona 
para desenvolver um trabalho 
articulado e em rede junto ao 
Poder Público, iniciativa 
Privada e sociedade civil? 

4) Quais são as maiores 
dificuldades que a FECITUR 
enfrenta em termos da gestão 
e de ações junto aos Circuitos 
Turísticos? 

5) Como se dá a atuação da 
FECITUR junto aos Circuitos 

-Questionário 
por correio 
eletrônico, 
 
-Consulta a 
fonte de 
informação 
virtual. 
a 

-Capacidade 
dos agentes 
sociais de se  
articularem 
em rede; 
 
-Grau de 
proximidade 
de relação 
entre os 
agentes 
sociais; 
 
-Nível de 
capacidade 
gerencial de 
uma região 
turística; 
 

-Diretor da 
FECITUR. 
(Bacharel em 
Turismo). 
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associados? 
6) Como a FECITUR age em 

âmbito estadual para a 
formação de redes e parcerias 
entre os agentes sociais 
envolvidos no fenômeno 
turístico? 

7) Os processos e mecanismos 
de comunicação entre a 
FECITUR e os Circuitos 
Turísticos são adequados e 
geram ações efetivas? 
 

-Formação de 
redes 
regionais 
entre agentes 
sociais. 

 CTCN 1) Qual o nível de capacidade 
que o Circuito Turístico 
Caminho Novo têm para 
desenvolver um trabalho 
articulado em rede junto ao 
Poder Público, iniciativa 
Privada e sociedade civil? 

2) Quais são as maiores 
dificuldades que o CTCN 
enfrenta em termos da gestão 
para administrar sua região 
turística? 

3) Como o CTCN age em âmbito 
regional para a formação de 
redes e parcerias entre os 
agentes sociais envolvidos no 
fenômeno turístico? 

4) Como o CTCN contribui para a 
criação e fortalecimento da 
governança público/privada 

-Observação in 
situ, 
 
-Entrevista 
estruturada 
em  com 
membro da 
Diretoria 
Executiva do 
CTCN, 
 

-Capacidade 
dos agentes 
sociais de se  
articularem 
em rede; 
 
-Grau de 
proximidade 
de relação 
entre os 
agentes 
sociais; 
 
-Nível de 
capacidade 
gerencial de 
uma região 
turística; 
 
-Formação de 

-Gestora 
voluntária do 
CTCN que 
também foi 
Presidente do 
circuito por 10 
anos. 
(Bacharel em 
Turismo) 
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regional? 
5)  Qual a pertinência e efetiva 

contribuição da rede de 
agentes sociais para o 
desenvolvimento do turismo 
na região do Circuito Turístico 
Caminho Novo? 

6) Há em âmbito regional uma 
sobreposição de papeis entre 
as entidades/instituições 
existentes na região do CTCN 
no que diz respeito à 
centralidade de gestão e 
desenvolvimento do turismo? 

7) Qual é hoje a principal 
entidade/instituição que 
exerce maior influência na 
gestão do turismo na região 
de abrangência do CTCN? Por 
quê? 

8) Você poderia indicar qual(s) 
instituição/entidade(s) possui 
maior grau de proximidade de 
relações com o CTCN? Por 
quê? 

9) Atualmente podemos dizer 
que há em prol do turismo 
uma rede regional solida e 
consolidada? Justifique. 

redes 
regionais 
entre agentes 
sociais. 

 JFRC&VB 
(JF e região 
Convention 
&Visitors Bureau de 

1) Qual o nível de capacidade 
que o Convention têm para 
desenvolver um trabalho 
articulado em rede junto ao 

-Entrevista 
estruturada 
em 
profundidade, 

-Capacidade 
dos agentes 
sociais de se  
articularem 

-Secretaria 
Executiva do 
CONVENTION 
(Bacharel em 
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Poder Público, iniciativa 
Privada e sociedade civil? 

2) Qual o nível de capacidade 
que o Circuito Caminho Novo 
tem para desenvolver um 
trabalho em rede na região? 

3) Como o Convention age em 
âmbito regional para a 
formação de redes e parcerias 
entre os agentes sociais 
envolvidos no fenômeno 
turístico? 

4) Qual a pertinência e efetiva 
contribuição da rede de 
agentes sociais para o 
desenvolvimento do turismo 
na região? 

5) Para você qual é hoje a 
principal entidade/instituição 
que exerce maior influência na 
gestão do turismo na região? 
Por quê? 

6) Você poderia indicar qual(s) 
instituição/entidade(s) possui 
maior grau de proximidade de 
relações com o Convention? 
Por quê? 

7) Dentro da rede do turismo 
regional, para você, qual 
entidade/instituição ocupa a 
posição central? 

8) Atualmente podemos dizer 
que há em prol do turismo 

 
-Consulta a 
fonte de 
informação 
virtual. 
 

em rede; 
 
-Grau de 
proximidade 
de relação 
entre os 
agentes 
sociais; 
 
-Nível de 
capacidade 
gerencial de 
uma região 
turística; 
 
-Formação de 
redes 
regionais 
entre agentes 
sociais. 

Turismo) 
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uma rede regional solida e 
consolidada? Justifique. 

9) Como se dá a relação entre o 
CONVENTION e o CTCN? 

 ABRASEL/ZM 1) Qual o nível de capacidade 
que o circuito caminho novo 
tem para desenvolver um 
trabalho em rede na região ?  

2) O Circuito Turístico Caminho 
Novo desenvolve um trabalho 
em rede na sua região, 
envolvendo o poder público, a 
iniciativa privada e sociedade 
civil? 

3) Na sua opinião há em âmbito 
regional uma sobreposição de 
papeis entre as 
entidades/instituições no que 
diz respeito à centralidade de 
gestão e desenvolvimento do 
turismo? 

4) Para você qual é hoje a 
principal entidade/instituição 
que exerce maior influência na 
gestão do turismo na região? 
Essa entidade ocupa a posição 
central na rede? 

5) Atualmente podemos dizer 
que há em prol do turismo 
uma rede regional solida e 
consolidada? Justifique 
 

-Entrevista 
estruturada 
em 
profundidade, 
 
-Consulta a 
fonte de 
informação 
virtual. 
 

-Capacidade 
dos agentes 
sociais de se  
articularem 
em rede; 
 
-Grau de 
proximidade 
de relação 
entre os 
agentes 
sociais; 
 
-Nível de 
capacidade 
gerencial de 
uma região 
turística; 
 
-Formação de 
redes 
regionais 
entre agentes 
sociais. 

-Secretária 
Executiva da 
ABRASEL/ZM 
(Bacharel em 
Turismo) 

 SDETTUR 1) Como o Departamento de -Entrevista -Capacidade Chefe de 



220 
 

 

(Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico, 
Trabalho e Turismo 

Turismo avalia o Programa de 
Regionalização do Turismo e 
seu desenvolvimento na 
região?  

2) O Departamento de Turismo 
da SDETTUR possui 
programas/projetos/ações 
para contribuir com o 
desenvolvimento regional no 
sentido de criar interconexões 
municipais para fortalecer o 
turismo? 

3) Como o Departamento de 
Turismo da SDETTUR contribui 
para a formação de redes e 
parcerias entre os agentes 
sociais envolvidos no 
fenômeno turístico em Juiz de 
Fora e região? 

4) Para você qual é hoje a 
principal entidade/instituição 
que exerce maior influência na 
gestão do turismo regional? 
Por quê? 

5) Atualmente podemos dizer 
que há em prol do turismo 
uma rede regional solida e 
consolidada? Justifique. 

6) Como se dá a relação entre o 
SDETTUR e o CTCN? 

7) Qual o nível de capacidade 
que o circuito caminho novo 
tem para desenvolver um 

estruturada 
em 
profundidade, 
 
-Consulta a 
fonte de 
informação 
virtual. 

dos agentes 
sociais de se  
articularem 
em rede; 
 
-Grau de 
proximidade 
de relação 
entre os 
agentes 
sociais; 
 
-Nível de 
capacidade 
gerencial de 
uma região 
turística; 
 
-Formação de 
redes 
regionais 
entre agentes 
sociais. 

Departamento 
da SDETTUR 
(Bacharel em 
Turismo) 
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trabalho em rede na região? 
Constatar a 
existência ou 
não, de uma 
rede social 
de 
governança 
regional no 
contexto do 
Circuito 
Caminho 
Novo 

-Elaboração do 
sociograma da ‘rede 
observada’ ou a rede 
teórica levantada a 
partir da visualização 
dos principais agentes 
do turismo regional; 
 
-Elaboração do 
sociograma da ‘rede 
apontada’ construída 
a partir da indicação 
dos agentes sociais 
que responderam ao 
questionário; 
 
-Elaboração do 
sociograma da ‘rede 
possível’  formata 
pelos agentes 
indicados nas 
entrevistas e 
acrescidos dos seus 
parceiros, associados. 

-Agentes sociais 
envolvidos na rede 
regional do CTCN 

-Análise do Sociograma da rede 
observada, da rede apontada e rede 
possível. 

-Aplicação do 
Software Yed 
para análise de 
redes sociais; 
 
-Aplicação do 
Software Excel 
para 
construção de 
tabela; 
 
 
 

-Teoria dos 
Laços Fracos 
e Laços 
Fortes de 
Granovetter 
(1973, 1983); 
 
-Teoria dos 
Buracos 
Estruturais de 
Burt (1992). 
 
- 
Centralidade 
de 
intercessão 
entre nós 
(Node 
Betweenness 
Centrality) 

-Sociograma 
da rede 
observada, 
rede apontada 
e rede 
possível; 
 
-Burt (1992); 
 
-Recuero 
(2015); 
 
-Lemieux 
(2012); 
 
-Wittek 
(2014); 
 
-Azevedo e 
Rodriguez 
(2010); 
 
-Granovetter 
(1973, 1983); 
 
-Social 
Network 
Analysis 
(2011). 

Analisar a 
participação 
de cada 

-Análise das 
entrevistas e dos 
questionários 

-SETUR; 
-FECITUR; 
-CTCN; 

-Análise de conteúdo das entrevistas e 
questionários aplicados aos agentes 
do turismo regional. 

-Entrevistas 
estruturadas 
com os 

-Capacidade 
dos agentes 
sociais de se 

-
Questionários 
e entrevistas 
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agente 
dentro da 
rede da 
instância de 
governança, 
considerando 
o seu caráter 
sistêmico e 
complexo 

aplicados a SETUR, 
FECITUR, JRC&VB, 
SDETTUR, CTCN, 
ABRASEL/ZM; 
 
-Análise do 
sociograma das redes 
construídas. 
 
 

-ABRASEL; 
-CONVENTION; 
-SHRBSJF; 
-COMTUR-JF; 
-COMTUR-SD; 
-SEBRAE; 
-SENAC; 
-PJF; 
-GDI-MATA; 
-SDETTUR; 
-FECITUR; 
-SETUR; 
-UFJF 
 

 
-Análise do Sociograma da rede 
observada, da rede apontada e rede 
possível. 

principais 
agentes do 
turismo 
regional; 
 
-Questionário 
aplicado a 
FECITUR e 
SETUR; 
 
 

articularem 
em rede; 
-Grau de 
proximidade 
de relação 
entre os 
agentes 
sociais; 
 
-Nível de 
capacidade 
gerencial de 
uma região 
turística; 
 
-Formação de 
redes 
regionais 
entre agentes 
sociais. 

aplicados aos 
agentes 
sociais; 
 
-Referências 
bibliográficas 
sobre o tema 
de redes; 
 
- Referências 
bibliográficas 
sobre o tema 
de sistemas 
complexos; 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO NA SEGUNDA RODADA 

 

Universidade Federal Fluminense 
Programa de Pós-graduação em Turismo 

(Mestrado em Turismo) 

Questão 1: Em sua opinião, qual(s) instituição(s) ligada(s) ao setor turístico possui maior 
nível de importância técnica para a gestão e o desenvolvimento do turismo na 
microrregião de Juiz de Fora? Classifique a instituição(s) citada(s) numa escala 
de 0 a 10, onde zero é nenhuma importância e 10 importância total? 

Resposta: 
 

 
 
 

 

Questão 2: - Classifique o nível de participação de cada membro associado ou parceiro do 
Circuito Turístico Caminho Novo em uma escala de zero a 10, onde zero é 
nenhuma participação e 10 participação mais efetiva.  
- Assinale na coluna Retirar aqueles membros que não fazem mais parte do 
Circuito Turístico Caminho Novo. 
- Acrescente novos associados que não constam na relação ao final da tabela. 

Membro Associado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Retirar 
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ANEXOS – QUESTIONÁRIOS APLICADOS NA TERCEIRA RODADA 

 

Entrevista aplicado a ABRASEL-ZM em agosto de 2017 
 

Universidade Federal Fluminense 
Programa de Pós-graduação em Turismo 

(Mestrado em Turismo) 

Questão 1: Qual o nível de capacidade que o circuito caminho novo tem para desenvolver 
um trabalho em rede na região?  

 Atualmente na minha percepção é que não há condições para o CTCN 
desenvolver um trabalho em rede na região, pois percebo que o circuito está 
desarticulado e pouco atuante, ao menos no município de Juiz de Fora. Houve 
um tempo em que era perceptível sua atuação, mesmo que de forma pontual, 
mas também não tenho como dimensionar o efeito dessa atuação nos outros 
municípios nem ao menos se essa atuação cumpria de fato o papel do circuito. 

Questão 2: O Circuito Turístico Caminho Novo desenvolve um trabalho em rede na sua 
região, envolvendo o poder público, a iniciativa privada e sociedade civil? 

 Atualmente não. Já houveram tentativas anteriormente de envolver os entes 
públicos e privados, mas ao meu ver sem sucesso e incipiente. Junto a sociedade 
civil desconheço a atuação do circuito. 

Questão 3: Na sua opinião há em âmbito regional uma sobreposição de papeis entre as 
entidades/instituições no que diz respeito à centralidade de gestão e 
desenvolvimento do turismo? 

 Eu acho que sim. Muitas entidades, associações, não sei exatamente[...]eles 
acabam não dialogando, por isso, acabando exercendo os mesmos papeis, as 
mesmas funções. É eu acho que as vezes deixa de desenvolver alguma 
competência que seria dele e acabam envolvendo de um outro, ou então 
alguma coisa que não tá acontecendo[...]duas entidades acham que deve fazer e 
acabam fazendo ao mesmo tempo sem uma saber que a outra ta fazendo[...]eu 
acho que não tem um diálogo e eu acho que as entidades elas não sabem quais 
são os papeis das outras entidades e as vezes dentro de uma entidade tem 
funcionários que não sabem o papel da própria entidade[...]risos. É eu acho isso, 
é a minha percepção. Diante disso [...]falta diálogo que as vezes impede a 
interação, acho que a gente podia ta realizando coisas mais integradas se a 
gente tivesse esse dialogo, esse espaço 

Questão 4: Para você qual é hoje a principal entidade/instituição que exerce maior 
influência na gestão do turismo na região? Essa entidade ocupa a posição 
central na rede? 

 Não sei sinceramente. Eu acho que o CTCN é essa entidade, mas eu acho que 
não é[...]eu acho que talvez o COMTUR-JF talvez seja, na minha opinião, até por 
que[...]mas ele não é uma entidade de gestão do turismo, então não faz 
sentido.[...] eu não sei[...]eu sei quem deveria ser[...]no caso o circuito 

Questão 5: Atualmente podemos dizer que há em prol do turismo uma rede regional solida 
e consolidada? Justifique 

 Não. Não há uma rede consolidada.[risos]por que não tem. Por que eu acho que 
falta muito pra gente caminhar, pra gente. A que a gente poderia estar fazendo 
coisas, mais é[...] Dentro do circuito por exemplo as cidades que compõem o 
circuito, a gente não tem proximidade, a gente não sabe o que ta acontecendo, 
talvez eles tão emitindo pessoas pra juiz de fora, mas o que juiz de fora[...]eu 
acho que não tem uma conexão. Então eu acho que a gente ainda não tem uma 
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rede. Eu acho que não é difícil fazer essa rede, mas alguém tem que começar 

 

Entrevista aplicado ao Juiz de Fora e Região Convention & Visitors Bureau (JFRC&VB) em junho 
de 2017 

 
Universidade Federal Fluminense 

Programa de Pós-graduação em Turismo 
(Mestrado em Turismo) 

Questão 1: Qual o nível de capacidade que o Convention tem para desenvolver um trabalho 
articulado em rede junto ao Poder Público, iniciativa Privada e sociedade civil? 

 É muito complicado trabalhar em rede no brasil, eu sinceramente não sei te 
citar uma região que trabalhe de uma maneira correta e articulada com poder 
público, sociedade civil e entidade privada. Aqui em juiz de fora é mais 
complicado ainda. Por que o Convention passou por uma fase de 
enfraquecimento muito grande, nós temos 15 anos de Convention, ele passou 
por uma fase que ele estava muito político e pouco prático. Então a partir do 
momento que a instituição ela enfraquece é muito difícil você voltar com ela pro 
num de trabalho legal, um nível de confiabilidade também legal. Então assim, a 
capacidade do Convention trabalhar em rede hoje ela seria até melhor se ela 
tivesse um pouco de confiança[...]se as tivessem mais confiança no seu trabalho 
e se o poder público tivesse junto e a iniciativa privada tivesse junto. Mas o 
problema é que não ocorre essa ligação principalmente entre iniciativa privada 
e poder público. Tem um hiato nisso ai[...]não opera muito bem[...]falta uma 
conscientização da cidade como um todo pra trabalhar, não adiante o 
Convention querer e os outro não 

Questão 2: Qual o nível de capacidade que o Circuito Caminho Novo tem para desenvolver 
um trabalho em rede na região? 

 O Circuito Caminho Novo tem total capacidade de desenvolver um trabalho em 
rede na região. Porém, o circuito passa por dificuldades financeiras que 
impedem o desenvolvimento de trabalho nesse sentido. Outra questão também 
é a falta de entendimento dos municípios sobre a importância de um trabalho 
em rede para o desenvolvimento social e econômico da região 

Questão 3: Como o Convention age em âmbito regional para a formação de redes e 
parcerias entre os agentes sociais envolvidos no fenômeno turístico? 

 Não agimos em âmbito regional, agora a gente (Convention) esta criando uma 
parceria com a CDL que a gente vai tentar fazer uma captação de associados 
que não sejam de juiz de fora que sejam regionais. Por exemplo a gente vai 
tentar captar hotel que é de ibitipoca, que é na verdade uma venda que a gente 
faz de ibitipoca. Quando a gente vai oferecer a cidade..ha..nós temos atrativos 
regionais e apresentamos todos os possíveis que são próximas que podem 
receber turistas, por exemplo que vem a evento. Então a gente faz essa 
divulgação e nesse sentido a gente vai tentando captar associado la pra poder 
tentar trabalhar essa região e agora com a parceria do Circuito a gente vai 
tentar fazer algum trabalho em conjunto em prol disso, mas agora não estamos 
agindo mas estamos a procura de fazer jus ao nome juiz de fora região e 
convention 

Questão 4: Qual a pertinência e efetiva contribuição da rede de agentes sociais para o 
desenvolvimento do turismo na região? 

 Minha opinião real, não existe uma rede de turismo de agentes sociais 
trabalhando em conjunto aqui em juiz de fora. Cada um por si[...]olho por olho, 
dente por dente[...]falta muito o que pra juiz de fora se tornar uma rede de 
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turismo.  

Questão 5: Para você qual é hoje a principal entidade/instituição que exerce maior 
influência na gestão do turismo na região? Por quê? 

 Bom regional com certeza é o Circuito por que é um dos papeis dela trabalhar 
essa questão de política de regionalização, desenvolvimento do turismo 
regional, não só de uma cidade em específico.[...] Seria a entidade principal 

Questão 6: Você poderia indicar qual(s) instituição/entidade(s) possui maior grau de 
proximidade de relações com o Convention? Por quê? 

 A gente tem uma relação muito bom com todos os sindicatos do comercio daqui 
de juiz de fora. Sindicato do comercio, sindicato dos hotéis é muito próximo. 
Nós tem proximidade com o conselho municipal de turismo também, a gente 
esta presente em todas as reuniões. Agora o circuito que ta entrando de 
parceiro. A gente uma boa relação[...]agora a CDL que entrou de parceiro 
nosso[...]é são mais essas 

Questão 7: Dentro da rede do turismo regional, para você, qual entidade/instituição ocupa 
a posição central? 

 Dentro da rede do turismo regional é difícil por que as vezes responder uma 
pergunta se eu não considero ela o turismo regional como um turismo em rede, 
mas se fosse uma instituição que ocuparia esse local seria também o 
circuito[...]que tem esse papel[...] 
Entrevistador pergunta: Você acha que ocupa hoje o seu papel?  
eu acho que ele não ocupa, eu acho que o trabalho ta sendo feito, mas é muito 
complicado, igual eu te falei, vc quer fazer um trabalho em rede só que você não 
tem seus agentes juntos..próximos. Você não tem o poder privado junto, a 
política pública junto, é então fica bem fazer esse trabalho em rede 

Questão 8: Atualmente podemos dizer que há em prol do turismo uma rede regional solida 
e consolidada? Justifique 

 Não.(risos). Não existe uma rede. Não existe por que essa dificuldade que a 
região tem de trabalhar um polo que tem até um turismo, tem entidades de 
turismo, tem prefeitura trabalhando. Seria o polo juiz de fora sendo que uma 
região não ta desenvolvida. Então como é que você trabalha uma rede regional 
se você não tem todo mundo num mesmo nível e esquema de trabalho, né. E 
essa questão dessa diferença de características de municípios. É bem 
complicado você trabalhar uma rede dessa forma 

Questão 9: Como se dá a relação entre o CONVENTION e o CTCN? 

 Eu tenho 2 anos de Convention, então não sei te dizer como que era o 
relacionamento antes disso. De dois anos pra cá eu vejo que o circuito ele ta 
criando uma independência e ta fazendo um trabalho[...] ta fazendo um 
trabalho diferente do que já havia visto assim. Eu acho que ainda falta um 
pouco de clareza no que tange ações práticas do circuito, mas essa relação já ta 
ficando muito mais próxima com o Convention. Agora a gente ta firmando 
contrato, agora a gente tá tentando, vai tentar trabalhar junto em alguma ação 
efetiva em prol da região. Mas é isso, antigamente eu não via nada a respeito 
disso.[...]era informal mas também não ação efetiva, assim por exemplo, o 
circuito e o Convention fizeram isso juntos, não teve, não tem ainda. 
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Entrevista aplicada ao Circuito Turístico Caminho Novo (CTCN) em junho de 2017 
 

Universidade Federal Fluminense 
Programa de Pós-graduação em Turismo 

(Mestrado em Turismo) 

Questão 1: Qual o nível de capacidade que o Circuito Turístico Caminho Novo têm para 
desenvolver um trabalho articulado em rede junto ao Poder Público, iniciativa 
Privada e sociedade civil? 

 É hoje o caminho novo, é hoje, vou te falar de trás pra frente, hoje ele não tem 
nenhuma capacidade, né, por que a questão de repasse de recursos de cada 
município é quase que insignificante, pouco representativa, a gente observa 
que, até é exigência na resolução de que você tem uma sede que você tenha um 
Turismólogo, tenha um gestor e hoje assim, a gente não tem nem condições de 
remunerar um gestor[...]e ai como é que ele sobreviveu até agora, por que ele 
foi criado em 2002 e até hoje ele existe. Então ele sempre contou, teve sempre 
seus Diretores totalmente vinculados as prefeituras, então o secretário, o chefe 
de departamento de turismo de um município fazia a parte dessa diretoria e 
acabava contribuindo com a estrutura existente. Mas a juiz de fora se destaca, 
destacou ao longo desses anos desse processo por que era a que tinha maior 
estrutura, então ele sobreviveu ate aqui por que contava-se com estagiários da 
prefeitura de juiz de fora com a parte de telefone, enfim toda parte operacional 
administrativa contava-se com a prefeitura de juiz de fora. Quando a gente 
chega nesse momento de que hoje você não tem tanto é essa ligação dos 
profissionais com as prefeituras aí você entende o quanto que é difícil você 
operacionalizar, gerenciar 
Entrevistar interrompe perguntando se antes não era obrigado a ter um gestor? 
[...]não sempre foi. Sempre foi, assim, não é que não tinha, a gente colocava 
sempre nosso diretor executivo exercendo um pouco essa função. Então 
sempre precisou. Sempre teve encontro de presidentes e gestores. 
Entrevistador interrompe perguntando se esse nome era indicado para a SETUR 
como o gestor do circuito? 
Isso, mas assim até hoje não é que eu não to enganada, não é que você seja 
obrigado, por que a SETUR ela não pode onerar a questão dos circuitos, mas 
você precisa ter alguém que cuide exclusivamente, a gente nunca conseguiu 
uma pessoa que pudesse exclusivamente disso, ela só tinha outras ações[...]por 
conta da falta de repasses representativos de recursos 

Questão 2: Quais são as maiores dificuldades que o CTCN enfrenta em termos da gestão 
para administrar sua região turística? 

 Eu acrescentaria além da questão do repasse financeiro eu acrescentaria no 
nosso caso aqui o pouco entendimento do papel do circuito dos municípios e 
também de outros atores por que juiz de fora sendo ai uma cidade polo, você é 
uma região que você tem várias outras entidades que também se dizem 
regionais. São tem papeis distintos, mas há uma dificuldade do circuito atua em 
virtude de você ter também outras entidades ligadas ao turismo, o que é uma 
exceção, por que se você for considerar o estado inteiro, as outras, agora 48 
regiões. O circuito acaba sendo a única entidade do turismo, o que também não 
é a nossa realidade aqui, por que já você tem Convention Bureau, Abrasel, 
Sindicato de Hoteis. Você tem todos os demais setores representados 

Questão 3: Como o CTCN age em âmbito regional para a formação de redes e parcerias 
entre os agentes sociais envolvidos no fenômeno turístico? 

 Olha o que ta me vindo a cabeça aqui dentro dessa tentativa e sempre 
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reforçando que era o tempo disponível a se dedicar a atividade. Então, o circuito 
ele sempre buscou entender o que que cada cidade tinha a oferecer pra tentar 
criar uma entidade regional um produto regionalizado. Mas nos últimos[...]a 
oito anos atrás é juiz de fora ela começou a se posicionar muito pra questão do 
turismo de negócios. A prefeitura de juiz de fora e nesse sentido quando você 
tem a mesma pessoa envolvida nas duas áreas acabou precisando ter que 
encontrar uma ação que de fato representasse as demais cidades, então o 
projeto “um brinde especial” que é desenvolver a produção associada aliada a 
história da cultura, a história das cervejas artesanais de juiz de fora, foi uma 
tentativa de tentar trazer um pouco essa, esse trabalho ai de articulação 
regional, mas com bastante dificuldade devido, a dificuldade também de você se 
dedicar exclusivamente as ações 

Questão 4: Como o CTCN contribui para a criação e fortalecimento da governança 
público/privada regional? 

 Olha eu acho que hoje é estando próximo assim do que que a SETUR diz pra 
gente articular em termos assim, auxiliando os municípios, o que ele precisa 
fazer. No nosso caso aqui a gente tem até que explicar a municipalização pra ele 
enteder dele ta organizado localmente pra que ai sim ele se entenda num 
contexto regional e no nosso caso especial, e assim, especialmente minha 
participação dentro desse contexto que eu sempre busquei foi é não me ater 
somente a juiz de fora, mas ta sempre fazendo com que as cidade ela também 
entendesse a importância dos demais municípios. Ela precisa induzir o 
desenvolvimento regional e também nós tivemos participando é do conselho 
estadual de turismo ajudando a elaboração da lei da política estadual do 
turismo justamente pra você organizar melhor, por que já que é um caminho 
sem volta, vamos dizer assim no bom sentido, mas que a regionalização ela não 
pretende ser, acabar, pelo contrario a gente ta vendo um movimento tanto do 
Ministério quanto da secretaria de estado pra fortalecer ela cada vez mais. 
Então, nossa contribuição enquanto caminho novo foi mostrar nessa 
participação a nível estadual é o quê que era a realidade na ponta e tentar 
organizar ai de uma maneira melhor, inclusive propondo você rever a própria 
política de regionalização. Por que da forma como ela vinha sendo 
implementada ela não estava atendendo aos seus propósitos. 

Questão 5: Qual a pertinência e efetiva contribuição da rede de agentes sociais para o 
desenvolvimento do turismo na região do Circuito Turístico Caminho Novo? 

 Hoje igual eu te falei, hoje as demais entidades elas tão concentradas em juiz de 
fora, né, e apesar delas se dizerem regionais, elas ainda hoje só olham pra juiz 
de fora. Então assim, eu não vejo uma contribuição dessa rede para a região do 
caminho novo. Igual eu te falei as vezes até por uma falta de entendimento do 
papel e otimiza essa participação nessa atuação, mas pro caminho novo eu vejo 
é como se assim, eu vou fazer por juiz de fora[...]até no caso na construção aqui 
no resgate do COMTUR-JF eu propus que o circuito tivesse um assento pra 
melhorar esse diálogo, mas realmente assim, as pessoas não conseguem 
compreender é por quê que o circuito deve ser a governança regional. 

Questão 6: Há em âmbito regional uma sobreposição de papeis entre as 
entidades/instituições existentes na região do CTCN no que diz respeito à 
centralidade de gestão e desenvolvimento do turismo? 

 Sim. Mas aqui é assim, até sairia um pouco por que eu até fui presidente do 
COMTUR-JF e eu percebi que assim as próprias entidades não sabem o seu 
papel. Há um conflito, não é só com relação ao caminho novo, mas entre elas 
também.[...]ai a gente tentou da inicio a um trabalho até em parceria com o 
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SEBRAE, mas ai a outra gestão não deu continuidade a isso era de começar de 
você montar um mapa estratégico mesmo do quê que é o papel de cada 
entidade e ai até pra você, fortalecer, fazer com que o turismo avance, por que 
nessa que cada um assume pra si todo o papel do turismo, então você acaba 
fazendo mais do mesmo e não avança é um ponto que poderia ter uma 
complementariedade 

Questão 7: Qual é hoje a principal entidade/instituição que exerce maior influência na 
gestão do turismo na região de abrangência do CTCN? Por quê? 

 É hoje, hoje eu citaria em termos de entidade, assim, eu colocaria não sei se é o 
caso da prefeitura isso teria uma força, eu acho que pelas próprias 
características, o porte de juiz de fora, acaba que com relação com as outras 
prefeituras é até a que tem mais estrutura, enfim, então deixando sendo 
prefeitura um pouco de lado, mas o que eu vejo hoje tendo ações se 
movimentando é ao meu ver em primeiro lugar que eu vejo que tem muita 
ação, não regional, mas que atua pro turismo em juiz de fora é a questão da 
ABRASEL, seguida do Convention Bureau, mas quero reforçar que ambos para 
juiz de fora 

Questão 8: Você poderia indicar qual(s) instituição/entidade(s) possui maior grau de 
proximidade de relações com o CTCN? Por quê? 

 Olha de uma forma ainda não que a gente deseja, mas considerando os últimos 
anos acho que nós nos aproximamos muito da UFJF, chegamos a ter um pouco 
de acesso ao SEBRAE, mas não é o caso. O Convention tem uma intenção, sabe, 
eu acho que sempre ficou mais no discurso, mas a gente não foi pra prática. 
Entrevistador interrompe afirmando que o mais próximo é a UFJF? 
É até mesmo por que nossa sede ta la, agora em potencial ai eu acho que a 
universidade ta afastando e o conventio se aproximando. 

Questão 9: Atualmente podemos dizer que há em prol do turismo uma rede regional solida 
e consolidada? Justifique. 

 Claro que não. Não mesmo. Mas assim o que eu acredito, não eu não acho, acho 
que assim tudo que eu já falei até agora vem complementar isso, agora eu 
acredito que você tendo repasse de recurso, você tendo o entendimento de 
qual que é a atuação disso, o papel do circuito, você chegando realizando um 
trabalho nós municípios cheguem nesse entendimento de uma visão regional, 
numa identidade regional ai eu acredito que o PRT possa atender, mas ele ta ai 
em reformulação e a gente, então, não acho, não falaria pra você olha exclui o 
circuito. 
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Entrevista aplicada ao Departamento de Turismo da Prefeitura de Juiz de Fora em 06 de julho 
de 2017 

 
Universidade Federal Fluminense 

Programa de Pós-graduação em Turismo 
(Mestrado em Turismo) 

Questão 1: Como o Departamento de Turismo avalia o Programa de Regionalização do 
Turismo e seu desenvolvimento na região?  

 Então, é eu acho o seguinte é um projeto, é um projeto de nível federal que 
realmente teve que pensar o Brasil que é muito extenso com muitos municípios 
e ai pensar nessa integração para que trabalhe esse setor, que é o setor de 
turismo que é um setor especial pro país, mas que na maioria dos municípios 
não tem grandes potenciais. Na verdade a gente alguns destinos ai que tem o 
turismo como a principal fonte econômica, a matriz econômica do município, 
mas a grande maioria não tem nenhum tipo de atividade que seja relevante pro 
turismo. Então e é pensado muito de uma forma engessada, assim não é 
pensado de acordo com as realidades, o que dificulta um pouco a sua aplicação. 
Então a questão da nossa região eu percebo que juiz de fora é uma cidade polo, 
a maior cidade do seu entorno, já tem uma atividade que acontece na cidade 
não da melhor forma possível, a gente sabe que ela pode ser melhorada, 
maximizada, potencializada, mas ela já acontece é uma atividade importante do 
município. Mas essa questão é muito difícil de você trabalhar, os municípios do 
em torno são muito pequenos não tem a percepção da atividade como um vetor 
da economia, então não investem, não aplicam e o que eu percebo é que o 
Estado terceiriza algumas responsabilidades que seria dele para o Circuitos, não 
dá estrutura pro circuito e ai fica uma inoperância. Então fica o circuito como 
inoperante, o circuito é que não tem uma produção, não tem projetos pra 
região aplicado.[...]pra você ver, o circuito já tem anos de existência e você pega 
efetivamente o que foi feito em termos de região, quais foram as conquistas 
para a região? Né, são conquistas pelo caminho que são pontuais, né assim, que 
eu percebo. Ela poderia ser bem mais abrangente, ela poderia ser 
potencializada se o Estado não terceirizasse sem dar estrutura, acho que o 
Estado deveria é realmente é terceirizar, mas estruturando que tivesse recurso 
do Estado pro município. Olha quero que você trabalhe a regionalização, mas eu 
vou te dar estrutura, você vai ter um espaço, você vai ter um computador, você 
vai ter um pagamento de um gestor. Beleza, ai o Estado poderia cobrar e os 
próprios municípios acho que participariam de uma forma mais plena, mais 
atuante, aportando recurso que eu acho que ele teria mais possibilidade de ver 
resultado. Então, efetivamente o que eu percebo é um enfraquecimento do 
PRT, um esforço grande do Estado agora de mostrar a relevância dele, a gente 
viu que o Secretario Adjunto teve aqui na cidade pra mostrar a importância dos 
circuitos pro Estado, é mas efetivamente os municípios não percebem grandes 
resultados. Por que você vê municípios pequenos que agora podem ta ai tendo 
o ICMS, mas eu acho que hoje é o beneficio[...]é essa condição pra ele receber o 
ICMS ele tem que tar no circuito ele recebe o ICMS[...]hoje eu acredito que o 
município em termos de gestão de sensibilizar o prefeito[...]olha a gente tem 
que ta no circuito por que a gente precisa pra receber o ICMS se não ele não 
teria o que apresentar. Por mais que ele fale, eu como Turismóloga sei que é 
importante a gente trabalhar a região efetivamente com projetos, produção 
produtiva um projeto que deu certo, que foi aplicado e que a região foi 
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beneficiada a gente não consegue apresentar. Eu acho que o ICMS hoje é o que 
segura a prefeitura de juiz de fora e o que segura a regionalização e todos os 
municípios acabam aderindo ficando por conta disso. Mas acho que o circuito 
poderia ter uma força maior se o Estado além de não só terceirizar que ele 
acreditasse também no circuito e investisse nele. Eu acho que o Estado tinha 
que dar estrutura e ai o Estado poderia cobrar do circuito, que o circuito tivesse 
uma resposta melhor, se desse estrutura, um espaço pra que ele tivesse e 
executasse suas atividades e o pagamento de um gestor.[...]é só o ônus, é o 
Estado que cobra é os municípios e vocês ai tendo que patinar e se virar pra ta 
ai na atividade 

Questão 2: O Departamento de Turismo da SDEER possui programas/projetos/ações para 
contribuir com o desenvolvimento regional no sentido de criar interconexões 
municipais para fortalecer o turismo? 

 A SDETTUR tem alguns projetos que eu acho que não são regionais eles são 
projetos locais que repercutem regionalmente, por que o nosso intuito é 
consolidar juiz de fora como um destino. Só assim é que a região será 
beneficiada. Por que os municípios do entorno não tem grandes, uma grande 
atratividade turística, é juiz de fora como um indutor mesmo recebendo os 
turistas e podendo dividir, é levar esses visitantes pros municípios do entorno 
pra ai sim ver a questão da produção associada, visitar santos dumont que é a 
terra do pai da aviação e etc. Então por exemplo a gente tem nosso portal do 
turismo que é uma fonte de informação de todos os atrativos da cidade, então 
ali a gente ta com a agenda cultural a parte gastronômica a questão das cervejas 
artesanais que o reconhecimento da APL da cerveja recentemente que foi uma 
construção assim da cidade mesmo de uma união de esforços[...]circuito 
sempre trabalhou essa questão, SEBRAE trabalhando essa questão discutindo 
isso dentro da rede, criando uma rede das cervejas artesanais, visando a 
profissionalização do setor, a criação ai de uma entidade da cidade. Então, juiz 
de fora teve esse reconhecimento e não é por que uma pessoa acreditou é por 
que os cervejeiros acreditaram é por que as entidade da cidade acreditaram a 
prefeitura acreditou[...]tudo convergiu nisso, por que se fosse só os cervejeiros 
não teria força, se fosse só o circuito, o circuito não teria força[...]é quando há 
um trabalho em rede 

Questão 3: Como o Departamento de Turismo da SDETTUR contribui para a formação de 
redes e parcerias entre os agentes sociais envolvidos no fenômeno turístico em 
Juiz de Fora e região? 

 08:01. A questão das redes o COMTUR-JF ele é atuante desde 2011 a gente 
percebe altos e baixos, os momentos que a gente tem umas baixas, ai a gente 
tem entidades que também são regionais como a ABRASEL/ZM, o Convention 
também que é região, então são entidades que representam não só juiz de fora 
mas outros municípios também. Então trazem pra cá discussões lógico voltadas 
pra juiz de fora por que o conselho é de jf, mas que vão se fortalecendo o 
turismo aqui a região é automaticamente beneficiada, pode colher frutos. Então 
a gente tem o COMTUR-JF eu acho que nessas discussões e com a participação 
das principais atividades do setor ai sim a gente faz esse fortalecimento desse 
trabalho de rede 

Questão 4: Para você qual é hoje a principal entidade/instituição que exerce maior 
influência na gestão do turismo regional? Por quê? 

 Qual entidade que exerce mais importância[...]eu acho que a que mais deveria 
exercer deveria ser o circuito, eu acho que ela é a principal entidade do turismo 
na cidade. É na sua concepção, mas hoje ela não tem desempenhado essa 
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função, sendo a mais importante, por conta de todas as dificuldades que o 
circuito hoje enfrenta, uma delas é o número baixo de municípios, 
inadimplência, não tem uma estrutura própria. Então eu acho que é na 
concepção de entidades do que cada uma trabalharia um segmento específico e 
o circuito eu acho trabalha de uma forma macro pensando a região, acho que 
ela deveria ser a principal, mas efetivamente o que eu percebo muito próxima a 
ABRASEL/ZM, Convention trabalhando muito positivamente as questões da 
cidade, principalmente a ABRASEL/ZM que eu percebo que hoje pro seus 
associados ai falando mais local desenvolve muitos projetos pra cidade[...]mais 
segmentada, pro seguimente de Bares e restaurantes. O Convention eu acho 
que também tem ganhado força e tem conseguido novos associados eu acho 
que ele também tem um problema na execução do seu papel que o de 
prospectar eventos pra cidade, eu acho que hoje ele tem feito algumas ações 
mas pra trazer eventos pra cidade que eu acho que é uma das ações principais 
do Convention a gente ainda não percebe, até por essa dificuldade que a gente 
vê que o circuito tem e o Convention também tem, não tem dinheiro pra fazer 
material pra capitar, não tem dinheiro pra viajar pra captar, então não consegue 
desenvolver a sua principal atividade por falta de recurso[...]essa questão da 
adesão a pessoa quer ver a entidade ta forte pra ela entrar e ela não vai ficar 
forte ela não vai acontecer se as pessoas não acreditarem 

Questão 5: Atualmente podemos dizer que há em prol do turismo uma rede regional solida 
e consolidada? Justifique. 

 Não. Não, uma rede regional solida e consolidada, não. Há uma vontade muito 
grande que a gente percebe nas pessoas, mas muitas vezes falta envolvimento 
de gestores, envolvimento de municípios de acreditar, principalmente no setor 
do turismo que é uma atividade que tem ganhado relevância hoje no momento 
de crise as pessoas tem visto o turismo como uma saída pra crise, mas que pra 
municípios pequenos é o que compõem nossa região é sempre uma grande 
dificuldade de ver a atividade como um vetor da economia. Entrevistador 
interrompe e pergunta qual a entidade mais importante da rede? 
Acho que ninguém cumpre o papel do circuito de fazer essa mobilização 
regional, eu acho que hoje não tem ninguém trabalhando, mesmo as entidades 
que são regionais, eu não percebo uma atuação muito é por conta da estrutura 
mesmo, mas de atuação efetivamente regional eu não consigo identificar uma 
que faça essa atividade que desempenhe plenamente. 

Questão 6: Como se dá a relação entre o SDEER e o CTCN? 

 Olha eu acho que a gente ta sempre junto, assim a gente percebe que ao longo 
do tempo pelo circuito ta muito aqui dentro as coisas sempre muito 
naturalmente fluindo. Algumas coisas acontecendo e a gente mais próximo do 
que estava sendo desenvolvido, mas eu acho que hoje ela pode ser fortalecida, 
mas eu acho  que depende muito de uma estrutura que venha do Estado, o 
Estado fortalecendo efetivamente o circuito, mas não na teoria, não 
ná[pausa]...vocês são forte, municípios vocês tem que aderir. Eu acho que o 
Estado tem que investir, o Estado ta terceirizando uma responsabilidade, ele 
tem que investir no circuito, ele tem que destinar um recurso pros circuitos pra 
ele se estruturar e ai o Estado vai poder cobrar do circuito e ai os municípios vao 
poder cobrar, vão poder ta junto por que vão ter projetos efetivos, projetos de 
desenvolvimento para a região que seja ai de criar uma rota, criar um roteiro, de 
ter um material, de ter um site bacana[...]de ter um canal de informação e que 
as pessoas tenham um feedback. Olha aqui nós estamos promovendo nosso 
site, a gente ta divulgando, a gente criou um mailing, a gente acompanhamento 
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de quantos acessos, então a gente tem como acompanhar a efetividade da 
nossa atividade do nosso serviço[...]por que acho que é uma fonte de 
informação, pra municípios pequenos a informação é imprescindível. Por que a 
própria população não sabe o que o município tem[...]que a gente visualiza em 
juiz de fora, imagina a realidade dos municípios pequenos[...]por que até 
mesmo muitas vezes as pessoas não conhecem[...]uma coisa que eu 
pensei[...]os municípios pequenos tem que ter criatividade[...]a gente acredita 
no circuito, mas a gente espera mais, como entidade[...]eu acho de pensar 
alternativas[...]vamos buscar soluções[...]mas a gente precisa que as cidades do 
entorno estejam com um mínimo de estrutura pra ta recebendo um possível 
visitante 

Questão 7: Qual o nível de capacidade que o circuito caminho novo tem para desenvolver 
um trabalho em rede na região? 

 O Circuito, como instância de governança regional e importante órgão com essa 
abrangência no setor de turismo, deveria ser o grande articulador e propositor 
do desenvolvimento turístico na região que representa. Entretanto, o Circuito 
não tem a representatividade ideal pelo numero de municípios participantes 
limitado e baixa participação da iniciativa privada e não consegue atuar de 
forma efetiva, implementando projetos que tenha o alcance em todos ou pelo 
menos na maioria dos municípios que fazem parte.[...] Sabemos que o Circuito 
tem uma grande dificuldade para se estruturar enquanto associação, já que o 
Estado e os municípios também não fazem sua parte nesse sentido e o trabalho 
em rede regionalizado que poderia ser realizado em consonância com o setor 
público, privado e acaba sendo prejudicado. 

 

Questionário aplicado a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR/MG) em maio de 2017 
 

Universidade Federal Fluminense 
Programa de Pós-graduação em Turismo 

(Mestrado em Turismo) 

Questão 1: Qual a importância do Programa de Regionalização do Turismo? 

Resposta: 
 

A regionalização é um modelo de gestão pública que tem sido difundida 
internacionalmente como forma de se obter um maior aproveitamento de 
recursos financeiros, técnicos e humanos. O governo ao optar por um trabalho 
regionalizado busca cada vez mais a descentralização de gestão e recursos., 
Regionalizar no turismo significa criar condições e oportunidades para revelar e 
estruturar destinos, tornando-os mais competitivos e qualificados. 
Destaca-se que o Programa de Regionalização é o modelo de ordenamento 
político-territorial referência para todas as ações desenvolvidas pelo Ministério 
do Turismo, como também para a Secretaria de Estado de Turismo de Minas 
Gerais, configurando-se como o principal instrumento de execução da política 
de turismo em todo o país. Além disso, a regionalização deve ser considerada 
como uma iniciativa de fomento ao modelo de gestão participativa, passando a 
conferir ao território a capacidade de se tornar mais democrático, dinâmico e 
integrado. Nesse sentido, a regionalização cria condições para a formatação de 
políticas públicas que auxiliem e se voltem para as especificidades locais. 

Questão 2: Qual a importância da FECITUR para o Programa de Regionalização do Turismo 
em Minas Gerais? 

Resposta: A FECITUR – Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais possui o 
importante papel de representar os Circuitos Turísticos do Estado de Minas 
Gerais, fortalecendo sua participação na política pública do Estado e permitindo 
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uma atuação no planejamento da atividade turística. A FECITUR devido a sua 
representatividade é o principal órgão não governamental a ser consultado no 
que tange ao desenvolvimento de ações voltadas para o Programa de 
Regionalização do Turismo. 

Questão 3: Para a SETUR qual o nível de capacidade que o Circuito Caminho Novo têm para 
desenvolver um trabalho articulado em rede junto ao Poder Público, iniciativa 
Privada e sociedade civil na sua região? 

Resposta: Realidade muito persistente em Minas Gerais existe uma grande dificuldade na 
articulação do trabalho entre o Poder Público, Iniciativa Privada e sociedade 
civil, situação não diferente no Circuito Turístico do Caminho Novo. De certo 
modo a região possui uma baixa capacidade de articulação entre os setores: 
publico, privado e sociedade civil organizada. 

Questão 4: Na visão da SETUR como o Circuito Turístico Caminho Novo age em âmbito 
regional para a formação de redes e parcerias entre os agentes sociais da sua 
região? 

Resposta: O acompanhamento dos últimos anos permite afirmar que as ações tem se 
mostrado incipientes na formação de redes e parcerias com agentes locais, 
mesmo com os incentivos financeiros realizados pela SETUR, por meio de 
repasse de recursos, como o realizado no ano de 2013, para a formatação de 
um roteiro cervejeiro, com interface da produção associada regional, o qual 
envolvia e necessitava de forte participação dos agentes locais/regionais. 

Questão 5: Na perspectiva da SETUR como o Circuito Turístico Caminho Novo contribui para 
a criação e fortalecimento da governança público/privada regional? 

Resposta: A existência do Circuito Turistico permite a criação de um espaço para a 
discussão da governança regional, porém ainda é necessário o desenvolvimento 
de ações voltadas à apropriação desse espaço de diálogo de grande relevância 
para o estabelecimento de ações voltadas ao desenvolvimento turístico 
regional. 

Questão 6: Na visão da SETUR como tem sido a capacidade de implementação do plano 
estratégico regional por parte do Circuito Caminho Novo? 

Resposta: Como nos demais aspectos, o Circuito Caminho Novo tem se mostrado pouco 
eficiente na implementação do Plano Estratégico Regional, de certo modo a 
falta de participação dos próprios municípios associados em participarem da 
implementação das ações da entidade, ocasionam a descontinuidade e 
ineficiência da entidade. 

Questão 7: Os processos e mecanismos de comunicação entre o Circuito Caminho Novo e a 
SETUR são adequados e geram ações efetivas? 

Resposta: O processo de comunicação ainda precisa de ajustes para que gere resultados 
efetivos das ações executadas, por vezes as ações ocorrem, mas devido à 
ausência de alinhamento acaba ocasionando pouca publicidade da ação. 

Questão 8: Qual a pertinência e efetiva contribuição da rede de agentes sociais para o 
desenvolvimento do turismo na região do Circuito Turístico Caminho Novo? 

Resposta: Percebe-se que ainda são incipientes os resultados voltados para a gestão e 
desenvolvimento do turismo regional ocasionada pelos agentes sociais, de fato 
existe uma maior articulação na cidade de Juiz de Fora, lugar que concentra uma 
maior variedade comércio e serviços voltados para a atividade turística. 

Questão 9: Como a SETUR avalia a participação dos municípios associados ao Circuito 
Caminho Novo diante da política de regionalização do turismo? 

Resposta: Apesar de ser uma região de importante relevância para o turismo mineiro, com 
destaque para aspectos histórico-culturais no cenário do turismo, ainda persiste 
no Circuito Caminho Novo a falta de participação e trabalho em conjunto dos 
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municípios associados, uma vez a gestões municípios não entendem a 
importância da regionalização para o desenvolvimento socioeconômico do 
turismo regional. 

Questão 10: Na visão da SETUR, há em âmbito regional uma sobreposição de papeis entre as 
entidades/instituições existentes região do Circuito Caminho Novo no que diz 
respeito à centralidade da gestão e de desenvolvimento do turismo? 

Resposta: Acredita-se em suma existir a falta de uma entidade/instituição que exerça o 
efetivo papel de centralidade na gestão regional. A existência de outras 
entidades/instituições como o Juiz de Fora e Região Convention & Visitors 
Bureau, ABRASEL, COMTUR´s dos municípios associados, etc., se bem gerida 
poderia gerar resultados favoráveis a um maior desenvolvimento da atividade 
turística regional. 

 

 

Questionário aplicado a Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (FECITUR) em maio 
de 2017 

 
Universidade Federal Fluminense 

Programa de Pós-graduação em Turismo 
(Mestrado em Turismo) 

Questão 1: Qual a importância do Programa de Regionalização do Turismo? 

Resposta: 
 

Por se tratar de um Estado com o número de municípios que Minas possui, bem 
como a extensão territorial, seria impossível desenvolver novos destinos 
turísticos, novas regiões e ações de promoção do Estado se não houvesse a 
atual regional dos Circuitos Turísticos. Através das Instâncias de Governança 
Regional do Turismo, a Secretaria de Estado de Turismo consegue uma 
capilaridade de suas ações e diretrizes para o Turismo de forma rápida e prática, 
alinhando com todos esses circuitos e municípios vinculados pela 
Regionalização. 

Questão 2: Qual a importância da FECITUR para o Programa de Regionalização do Turismo 
em Minas Gerais? 

Resposta: A Federação tem papel importante em discutir o desenvolvimento de ações e 
do próprio Programa de Regionalização, pois reuni as expertises de todos os 
circuitos, trata todas as informações vindas da ponta que são os circuitos e seus 
municípios para junto com a Secretaria de Estado de Turismo, propor 
adequações no programa e promover a evolução do processo de construção do 
turismo no estado. É a entidade que provoca as mudanças necessárias para o 
melhor funcionamento dos Circuitos Turísticos em todo o estado e defende 
tanto os interesses e necessidades da Regionalização como principalmente de 
seus associados, os Circuitos. 

Questão 3: Como a FECITUR se posiciona para desenvolver um trabalho articulado junto ao 
Poder Público, iniciativa Privada e sociedade civil? 

Resposta: Diante das discussões acerca do desenvolvimento do turismo no Estado, a 
Federação busca os parceiros, os atores envolvidos em todos os setores que 
interagem e impactam no setor em nível estadual e propõe ações no sentido de 
atender e ou corrigir as necessidades de melhoria do Programa de 
Regionalização e do turismo como atividade econômica. A busca constante pelo 
envolvimento de todos que de forma direta ou indireta atuam na 
operacionalização do turismo no âmbito do Estado de Minas Gerais. 

Questão 4: Quais são as maiores dificuldades que a FECITUR enfrenta em termos da gestão 
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e de ações junto aos Circuitos Turísticos? 

Resposta: O processo de desenvolvimento das Políticas de Turismo no Brasil e em seus 
estados e municípios ainda está em evolução. O próprio Programa vem 
passando por inúmeras avaliações para se corrigir falhas e readequar às 
necessidades do turismo e de um setor que precisa de envolvimento de muitos 
setores, cada um com necessidades e desejos distintos. Gerir toda essa 
informação e tratar com seus associados, fazendo com que eles entendam seu 
papel, bem como o próprio estado é um grande desafio. A falta de recursos, que 
é um reflexo do desconhecimento e comprometimento do poder público com a 
economia do turismo também é outro fator que impacta nos resultados. 

Questão 5: Como se dá a atuação da FECITUR junto aos Circuitos associados? 

Resposta: A Federação vem buscando o envolvimento direto com todos os seus associados 
e tem trabalhado integralmente para o fortalecimento da gestão mais técnica e 
eficiente de seus associados. A demonstração de resultados dos Circuitos para 
com os municípios deve ser uma constante para se manter o nível de 
envolvimento dos associados Municípios e por sua vez dos circuitos com a 
Federação. A busca constante pela qualificação dos circuitos trará cada vez mais 
resultados de um lado para os municípios e de outro para o estado no 
desenvolvimento de Minas Gerais como destino turístico. 

Questão 6: Como a FECITUR age em âmbito estadual para a formação de redes e parcerias 
entre os agentes sociais envolvidos no fenômeno turístico? 

Resposta: A Federação busca estabelecer diálogo com as representatividades em nível 
estadual, como o Sistema S como um todo, outras federações ligadas ao trade, 
autarquias e órgãos podem trazer algum resultado prático para o envolvimento 
dos circuitos e por consequência dos municípios e suas comunidades. O turismo 
deve ser pensado desde o pequeno produtor rural e suas tradições, o artesão ao 
hoteleiro e demais empreendedores que fazem a máquina da atividade ser 
operacionalizada para quando o turista chegar para consumir ter o produto e 
serviços disponíveis e com qualidade.  

Questão 7: Os processos e mecanismos de comunicação entre a FECITUR e os Circuitos 
Turísticos são adequados e geram ações efetivas? 

Resposta: A Federação vem se adequando ano a ano às novas tecnologias e ferramentas 
de comunicação, utilizando sites, e-mails, grupo de Whatsapp, documentos 
oficiais. Entretanto entende que para o melhor resultado precisa do 
envolvimento de todos, de um lado o emissor e de outro o receptor e vice e 
versa. É uma evolução constante desses mecanismos para aprimorar e buscar 
melhores resultados a cada dia. O termômetro é dado pela taxa de resposta e 
envolvimento dos associados. 

 

 


