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RESUMO 
 

O presente trabalho se propõe a descrever e analisar a trajetória do planejamento e 
gestão públicos da atividade turística na cidade do Rio de Janeiro e seu grau de 
articulação com as Políticas Nacionais que a dispõem, no período compreendido 
pelas décadas de 1990 e 2000. Ao longo deste interstício, cresce a importância 
relativa do turismo na organização pública do Estado brasileiro, conduzindo à 
elaboração das primeiras diretrizes que o abordam com algum grau de 
sistematização. Esta mudança reflete-se principalmente na Política Nacional de 
Turismo 1996-1999 e, posteriormente, nos Planos Nacionais de Turismo 2003-2007 
e 2007-2010. Paralelamente, na arquitetura político-institucional mais ampla, 
modificam-se as atribuições dos governos municipais, os quais ascendem no novo 
sistema democrático como instâncias primárias de produção e implementação de 
políticas públicas. A transferência de funções político-administrativas do governo 
federal para os municípios e a emergência de novas formas de articulação 
intergovernamental constituem a epígrafe deste processo. No caso do turismo, este 
elemento transparece nas diretivas do Programa Nacional de Municipalização do 
Turismo – PNMT e no subsequente Programa de Regionalização do Turismo – PRT. 
Entretanto, o movimento geral de descentralização gera novos desafios para a 
condução das políticas públicas locais aos quais se somam, por um lado, as 
crescentes restrições, notadamente fiscais, do Estado central, e por outro, o 
acirramento da competição interurbana em escala global, este último reverberando 
especialmente nos grandes centros. No caso da cidade do Rio de Janeiro, uma nova 
concepção de planejamento público é inaugurada com seu primeiro Plano 
Estratégico – Rio Sempre Rio, em 1995, a partir do qual é confeccionado o Plano de 
Turismo da cidade – Plano Maravilha, em 1997. Sugere-se que, na tentativa de 
reverter um quadro de decadência e de dependência financeira do governo federal, 
o poder público municipal passou a se pautar por rotinas político-administrativas que, 
por seu turno, se revelaram incapazes de sustentar propostas de planejamento de 
longo prazo. Além disso, o duradouro isolamento político da cidade parece ter 
conduzido a uma trajetória relativamente autônoma na formatação do conteúdo 
também das políticas locais de turismo, obstando sua inserção no PNMT e 
posteriormente no PRT. Considerando a vastidão de variáveis que se entrecruzam 
na conformação da atividade turística, opta-se por centrar a investigação a partir das 
diretrizes de articulação intergovernamental expressas nos planos oficiais de turismo 
– nacionais e municipais –, complementadas por informações obtidas diretamente 
mediante entrevistas com agentes públicos e privados que compõem a 
superestrutura turística do município. Os resultados são discutidos qualitativamente. 
 
 
Palavras-chave: Políticas públicas. Turismo. Rio de Janeiro; RJ. 
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ABSTRACT 
 

This paper aims to describe and analyze the trajectory of public planning and 
management of tourism in the city of Rio de Janeiro and its degree of articulation with 
National Policies which deal with through the decades of 1990 to 2000. Throughout 
this interstitium, the relative importance of tourism in the public organization of the 
Brazilian state increases, leading to the development of the first guidelines that cope 
with systematically in some degree. This change is primarily reflected in the National 
Tourism Policy 1996-1999, and later in the National Tourism Plan 2003-2007 and 
2007-2010. Meanwhile, in the wider institutional architecture, the powers of municipal 
governments change and they ascend in the new democratic system as primary 
instances of production and implementation of public policies. The transfer of political 
and administrative functions from the federal government to the municipalities and 
the emergence of new forms of intergovernmental coordination is the heading of this 
process. In the case of tourism, this element is apparent in the policies of the 
National Municipalization Tourism Program – PNMT and in the subsequent Tourism 
Regionalization Program – PRT. However, the general movement of decentralization 
creates new challenges for the conduction of local public policies to which are added, 
on the one hand, increasing restrictions, notably the fiscal ones of the central 
government, and secondly, the increased competition in a global scale, the latter 
reverberating especially in large cities. In the case of the city of Rio de Janeiro, a new 
conception of public planning is inaugurated with its first Strategic Plan – Rio Sempre 
Rio, in 1995, from which is made the city Tourism Plan – Plano Maravilha, in 1997. It 
is suggested that, in an attempt to reverse a context of decadence and financial 
dependence on the federal government, the municipal government has been guided 
by political and administrative routines, which, in turn, turned out to be unable to 
support proposals for a long-term planning. Moreover, the enduring political isolation 
of the city seems to have led also to a relatively autonomous path in formatting of the 
content of local tourism policies, hindering the city integration into the PNMT and 
later into the PRT. Considering the vastness of variables that intersect in the shaping 
of tourism, it is opted to focus this research based on the guidelines of 
intergovernmental articulation expressed in the official tourism plans – the national 
and local ones –, what is complemented by informations obtained directly through 
interviews with government officials and private sector agents which compose the city 
tourism superstructure. The results are discussed qualitatively. 
 
 
Key-words: Public policies. Tourism. Rio de Janeiro; RJ. 
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1  INTRODUÇÃO 
  
 

A extensão dos impactos de processos políticos nem sempre é autoevidente 

e de simples compreensão. No caso do turismo, tal complexidade é reforçada 

significativamente devido às peculiaridades que esta atividade apresenta, 

permeando, e sendo permeada, por uma miríade de interdependências horizontais e 

verticais, que se conjugam e imprimem traços próprios em cada destino. 

Apesar das dificuldades inerentes a uma investigação que se proponha 

integral, o entendimento holístico da articulação política que reverbera sobre a 

atividade turística é vital para a compreensão lógica de tendências, de hiatos e, 

consequentemente, de potencialidades para o aprimoramento e êxito de sua 

condução, especialmente por parte dos agentes públicos. 

Neste sentido, as últimas décadas assistiram, em nível mundial, a 

transformações significativas nas formas dos Estados e nas estruturas de governos, 

bem como no conteúdo de suas políticas internas e externas.  

Elementos chave deste decurso são os processos em escala planetária de 

padronização institucional, desregulamentação dos mercados, sobretudo financeiros, 

concorrência interurbana e o aprofundamento da interdependência dos arranjos 

produtivos sob a égide ideológica (neo)liberal, algumas das faces mais expressivas 

do que se convencionou denominar globalização.  

Neste panorama, evidencia-se a incapacidade dos governos nacionais em 

manter-se ou desenvolver-se em moldes keynesianos a fim de atender amplamente 

às demandas sociais contemporâneas. Assim, com o propósito de contornar a 

insuficiência de recursos, mormente fiscais, muitos dos quais estão comprometidos 

na manutenção do sistema econômico financeiro global, exige-se, cada vez mais, a 

reformulação de suas atribuições. 

A nova arquitetura político-administrativa que neste panorama se constrói, é 

estabelecida num perfil descentralizador, de crescente valorização das esferas 

municipais de governo como entes primários no atendimento das demandas diretas 

da população. À esta transferência de responsabilidades, contudo, nem sempre se 

soma a necessária articulação intergovernamental, o que pode comprometer os 

resultados de ações políticas mais amplas e de longo prazo. 

As instâncias locais, por sua vez, encontram-se duplamente pressionadas, 

notadamente nos grandes centros urbanos. Se por um lado manifestam-se os 



13 
 

tradicionais interesses coletivos de provisão de bens e serviços públicos, por outro, 

apresentam-se os interesses do capital globalizado e a lógica de (re)estruturação 

produtiva como alternativa ao posicionamento competitivo das cidades no mercado 

de concorrência interurbana. 

O caso brasileiro nas duas últimas décadas – recorte temporal do presente 

trabalho – é ilustrativo desta conjuntura. Ao longo desse período o país passa por 

intensas mudanças na sua condução macroeconômica, progressivamente em via de 

financeirização, assim como em sua engenharia institucional, sendo a Constituição 

de 1988 um novo marco jurídico da dimensão política, em especial da redefinição de 

atribuições dos municípios.  

Esta combinação de elementos reflete-se inequivocamente nas políticas de 

turismo, tanto nacionais quanto municipais. Neste panorama, o presente projeto 

estabelece como objetivo principal descrever e fornecer uma análise crítica do 

modus operandi das políticas de turismo desenvolvidas pela administração pública 

da cidade do Rio de Janeiro e sua correlação com as diretrizes de descentralização 

do planejamento e gestão da atividade desenhadas em nível federal. 

A iniciativa surge da escassez de estudos que investiguem as políticas 

públicas de turismo sob o prisma do processo político mais amplo. Além disso, 

emerge da necessidade de análises que, sob esta perspectiva, descrevam a 

trajetória da condução pública do turismo na cidade do Rio de Janeiro, um dos 

principais centros receptivos nacionais e importante pólo em nível mundial. 

Em razão da sedimentação das propostas federais de formatação de novos 

arranjos de governança descentralizada e compartilhada de políticas de turismo, 

tem-se como problema de pesquisa identificar de que modo, nas duas últimas 

décadas, estas diretrizes repercutiram na atuação, referente à atividade, do poder 

público da cidade do Rio de Janeiro. 

A hipótese desenvolvida e que norteia o trabalho é que a reorientação 

estratégica gradualmente incorporada pelas Políticas Nacionais de Turismo é 

indissociável da dinâmica macro política que marca o Estado brasileiro. Entretanto, 

na cidade do Rio de Janeiro, a trajetória da gestão pública da atividade tornou-se um 

elemento distintivo que afetou diretamente os novos modelos de descentralização e 

articulação propostos em nível federal.  

A pesquisa é de natureza qualitativa, tendo caráter exploratório e descritivo. 

São utilizadas fontes bibliográficas variadas, com o intuito de estabelecer a 
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fundamentação teórica do tema, além de correlacionar as validações empíricas 

pertinentes. Simultaneamente, conta-se com informações obtidas por meio de 

entrevistas diretas com agentes públicos e privados que participam da 

superestrutura turística da cidade do Rio de Janeiro. Os resultados são discutidos e 

analisados do ponto de vista qualitativo. 

No capítulo 2 – Aspectos macroeconômicos e políticos do Estado brasileiro 

contemporâneo –, faz-se uma revisão do movimento de readequação 

macroeconômica atravessado pelo país nas últimas décadas. Este novo modelo de 

ajuste e inserção internacional da economia nacional tem no regime monetário-

financeiro inaugurado com o Plano Real suas bases de instrumentalização.  

Contudo, se por um lado se apresentava como alternativa de retomada do 

crescimento econômico a um Estado recém saído de uma crise inflacionária, 

herdada do regime precedente, por outro, engendrou novos limites estruturais ao 

desenvolvimento nacional, não apenas do ponto da estabilidade econômica como, 

sobretudo, do equacionamento de desequilíbrios sociais históricos. 

Ademais, a crise supracitada, catalisa a mobilização política em prol da 

redemocratização. A constelação de forças reunida em torno desta proposta, 

aglutinadora de diversos movimentos sociais, é exitosa em conferir à nova 

Constituição de 1988 um caráter marcadamente universalista quanto ao acesso e 

controle da res publica. Para tanto, a descentralização política, administrativa e fiscal, 

emergiu como uma das principais estratégias desenhadas a fim de pôr em prática os 

novos preceitos republicanos, federativos e democráticos.  

Em seguida, e focando-se cada vez mais na importância atual da escala 

municipal na conformação das políticas públicas, são analisadas algumas das 

influências exercidas pela globalização neste nível de governo. Especialmente nos 

grandes centros urbanos, a pressão por especializações vocativas e o 

desenvolvimento de programas economicistas de estímulo à competitividade 

interurbana surgem como imperativos a serem solucionados. 

O capítulo é encerrado com a apresentação de algumas das características 

de duas vertentes antagônicas de planejamento e gestão urbanos, categorias base 

das demais políticas setoriais: a empresarialista e a (hipotética) autonomista. 

Argumenta-se que, de acordo com a metodologia empregada, disfunções orgânicas 

que permeiam as cidades podem ser abrandadas ou potencializadas. Deste modo, 
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defende-se que o envolvimento societal amplo é uma possibilidade na resolução de 

conflitos e acomodação coerente de interesses. 

Ao longo do capítulo 3 – O papel do poder público no desenvolvimento de 

destinos turísticos –, propõe-se primeiramente, um reexame teórico das principais 

funções atribuídas à administração pública com o intuito de ordenar os sistemas 

turísticos dos destinos. Destaca-se a interpenetrabilidade de fatores estruturais em 

diferentes escalas de poder e seu potencial de influir nesses sistemas, o que é 

especialmente crítico tendo em vista a complexa transversalidade que lhes é 

inerente já no nível local. 

Logo após, são descritas e contextualizadas as características centrais das 

políticas arquitetadas em nível federal, destacando-se as estratégias de 

descentralização das políticas de turismo e de rearticulação intergovernamental, 

primeiramente numa concepção localista por meio do Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo – PNMT e, em seguida, regionalista, via Programa de 

Regionalização do Turismo – PRT, a fim atingir os objetivos da Política Nacional de 

Turismo expressos nos Planos Nacionais de Turismo. 

Por fim, no capítulo 4 – Políticas públicas municipais de turismo: referenciais 

da cidade do Rio de Janeiro –, realiza-se uma investigação sobre a cidade que é 

objeto de estudo deste trabalho, cobrindo-se as administrações de César Maia 

(1992-1995, 2001-2004, 2005-2008), Luiz Paulo Conde (1996-2000) e Eduardo Paes 

(2009-    ). 

Primeiramente, propõe-se um exame das principais iniciativas do Executivo 

municipal no que tange ao planejamento da cidade como um todo, com ênfase nos 

Planos Estratégicos da cidade do Rio de Janeiro – Rio, Sempre Rio (1995) e As 

Cidades da Cidade (2001) – e no atual Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de 

Janeiro 2009-2012. Em maior ou menor grau, indicam traços fundamentais do 

processo político local que incidem sobre os planos turísticos do município – Plano 

Maravilha (1997) e Rio Mais (2007). 

Estes últimos serão analisados na segunda parte do capítulo, na qual se 

averigua conjuntamente o grau de reverberação no município das diretivas federais, 

particularmente quanto aos novos paradigmas de descentralização e rearticulação 

governativas. 

Assume-se que este trabalho é apenas o ponto de partida de um extenso 

corpo de pesquisas que urge ser desenvolvido. Em vista das contenções 
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metodológicas deste tipo de exame, é inevitável que elementos igualmente 

determinantes, como a coordenação intra governamental em ambos os níveis 

investigados, tenham sido abordados apenas parcialmente neste primeiro momento. 

A ausência de um sistema de informações turísticas municipal também 

desponta como fator restritivo, tendo tornado sua coleta e apuração extremamente 

dependente da solicitude pessoal de agentes do poder público e do trade partícipes 

da superestrutura municipal, a qual ainda apresenta elevado grau de dispersão 

interna. 

Tal justifica faz-se necessária, sobretudo, como advertência de que a linha de 

pesquisa aqui iniciada não visa a preestabelecer conclusões, as quais demandam 

para sua coerência, um exame muito mais extenso. Busca-se, no entanto, ligar os 

primeiros pontos, transmutando do discurso para a prática a concepção sistêmica 

dos processos políticos.  
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2  ASPECTOS MACROECONÔMICOS E POLÍTICOS DO ESTADO BRASILEIRO 
CONTEMPORÂNEO 

 
 

Ao término da década de 1980, a República brasileira emergia envolta numa 

crise econômica perene herdada do antigo regime. Tal conjuntura, um dos 

elementos catalisadores do voluntarismo democrático e da nova arquitetura político-

institucional, viria a expor cabalmente a degeneração do tradicional modelo 

desenvolvimentista, substitutivo de importações atrelado a um forte endividamento 

externo, adotado desde os anos de 1930.  

Nas duas décadas subsequentes novos paradigmas foram assumidos na 

concepção de um Estado que implementasse as reformas internas necessárias, 

aprimorando suas articulações inter e intra governamentais e ampliando o acesso e 

a eficácia das políticas públicas, ao mesmo tempo em que inseria o país no cenário 

globalizado em plena maturação.  

Submeter tal interstício a um exame crítico possibilita visualizar as principais 

características da agenda política nos diferentes níveis de governo no período pós-

redemocratização e identificar alguns dos elementos que moldam o complexo 

sistema político nacional. 

No decurso deste capítulo propõe-se uma revisão introdutória da condução 

macroeconômica do país no período 1990-2010, componente basilar para o 

entendimento das limitações que o Estado brasileiro apresenta na gestão dos seus 

recursos e no seu ritmo de desenvolvimento econômico. 

Prossegue-se com a análise do simultâneo processo de descentralização de 

atribuições políticas, administrativas e fiscais engendrando pelo arranjo institucional 

inaugurado com a Constituição de 1988. A partir de então, foca-se a investigação 

cada vez mais na esfera dos municípios e nos rebatimentos que tal formatação 

promove nas articulações entre as esferas local e municipal. 

Para a análise do ambiente externo dos municípios também abre-se um 

parênteses para expor brevemente pontos de interseção que se estabelecem entre o 

ambiente urbano e os fluxos mundiais globalizantes, em especial a reiterada ênfase 

sobre a especialização vocativa e posicionamento estratégico das cidades e suas 

repercussões na agenda política local. 
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Ao final do capítulo, tenta-se esclarecer de que modos o planejamento, em 

seu sentido mais amplo, pode contribuir para a superação de desafios urbanos que 

despontam no panorama atual.  

 
 
2.1 LIMITES MACROECONÔMICOS AO CRESCIMENTO E AO 

DESENVOLVIMENTO NACIONAIS 
 
 

No fim do século XX, a ascensão do pensamento liberal mantinha-se 

indissociável do chamado fundamentalismo do capital. De acordo com Evans (2003), 

os pressupostos básicos do modelo clássico de Harrod-Domar justificavam o 

desenvolvimento econômico em axiomas simples e de fácil assimilação intuitiva. 

Tratava-se basicamente da indução constante da poupança interna para que esta, 

por sua vez, pudesse ser canalizada para investimentos, promovendo o crescimento 

de rendas futuras (BRESSER-PEREIRA, 1975).  

Quanto aos países endividados e de reduzido Produto Interno Bruto (PIB), por 

estes supostamente não contarem com níveis satisfatórios de economia/poupança 

doméstica, a solução seria o crescimento baseado em poupança externa. Neste 

processo, com os mercados desregulados, o capital se deslocaria das nações 

desenvolvidas em direção aos países onde fosse mais escasso – obtendo assim 

maiores níveis de acumulação –, o que promoveria gradativamente sua 

homogeneização na economia global (EVANS, 2003). 

Nos anos 1990, por meio deste raciocínio hipotético-dedutivo, tornou-se lugar-

comum a defesa da manutenção de taxas de câmbio reduzidas, elevadas taxas de 

juros, controle do déficit fiscal e liberalização dos fluxos internacionais do capital. 

Deste modo, os países que ainda sofriam os efeitos da crise da dívida da década 

anterior, obteriam o aporte de investimentos externos necessários à retomada do 

seu crescimento econômico.  

Tal receituário, também conhecido como Segundo Consenso de Washington1, 

patrocinado por organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional 

                                                 
1  De acordo Bresser-Pereira e Nakano, o Segundo Consenso deve ser analisado de forma 
diferenciada em relação ao precedente. Citando Williamson, esclarecem que o Primeiro Consenso se 
caracterizou por um conjunto de reformas políticas necessárias sintetizadas nas seguintes medidas: 
disciplina fiscal, reforma dos gastos públicos, reforma fiscal, liberalização financeira interna, taxas de 
câmbio competitivas, liberalização do comércio, atitude receptiva ao investimento externo direto, 
privatização e desregulamentação (WILLIAMSON, apud BRESSER-PEREIRA e NAKANO, 2003, p.8). 
Williamson, dentre outros, defendia a manutenção de restrições aos fluxos internacionais de capital. 



19 
 

(FMI) e o Banco Mundial e fortemente amparadas pelo governo norte-americano – 

além de uma multifacetada comunidade epistêmica empenhada em sua difusão –, 

converteu-se em fator condicionante dos empréstimos concedidos a esses países 

para suas políticas de recuperação econômica, constituindo um dos fundamentos 

neoliberais da globalização presenciada desde então (BRESSER-PEREIRA; 

NAKANO, 2003). 

Este modelo capitalista neoliberal, baseado na financeirização da economia 

global, tem como eixos a expansão dos ativos financeiros (títulos e derivativos 

negociados e renegociados por meio de operações financeiras complexas e nem 

sempre transparentes), a dissociação entre a economia real e a riqueza fictícia da 

economia financeira, e o aumento expressivo da taxa de lucros de instituições 

financeiras, num sistema altamente especulativo o qual, na prática, regula as 

economias nacionais reais, intensificando o processo de acumulação e 

concentração de capital (BRESSER-PEREIRA, 2010). 

A despeito dos potenciais benefícios propagados pelos defensores do novo 

receituário, a comprovação empírica dos ajustes macroeconômicos baseados no 

Segundo Consenso de Washington tem apresentado frequentes resultados adversos 

para as economias que o adotaram de modo irrestrito.  

Em um teste econométrico envolvendo 51 países, no período de 1979-1998, 

Bresser-Pereira e Nakano (2003), constataram que para cada 1% de incremento da 

poupança externa em relação ao PIB, obteve-se apenas 0,005% de crescimento no 

PIB per capita no longo prazo - e 0,001% no caso dos países latinos americanos em 

específico. Por outro lado, os efeitos colaterais do novo endividamento são bem 

conhecidos, visto que os países que adotaram o programa liberalizante sem maiores 

restrições sofreram prolongados períodos de baixo crescimento econômico, redução 

na proporção de investimentos em relação ao PIB e aumento do desemprego, em 

função dos crescentes déficits em conta corrente, culminando em uma série de 

crises consecutivas: México (1994), Ásia (1997), Rússia (1998), Argentina (2001) e 

Brasil (1999 e 2002) (BRESSER-PEREIRA; NAKANO, 2003).  

No caso brasileiro, esta abertura financeira resiliente validou o que Bruno 

denomina “transição de um regime monetário-financeiro inflacionista para um regime 

monetário à elevada restrição”, no qual as finanças públicas tornaram-se 

dependentes da “renda real de juros, que deve ser paga ao sistema financeiro e aos 

detentores de capital para o financiamento não inflacionário da dívida pública interna” 
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(BRUNO, 2010, p.83). Trata-se de um novo arranjo macroeconômico 

hierarquicamente superior 2 , baseado na premência do capitalismo financeiro 

internacional. Para o autor, desde a segunda metade do século passado, o Brasil 

atravessou três momentos de redefinição de sua estrutura macro política e 

econômica, como se pode visualizar na Figura 1. 

 
                      
          Tipos de 
           Regime 
 
 
 
 
Hierarquia  
e 
complementa-
ridade 

 
Regime de crescimento 
comandado pelos lucros 
industriais (1966-1980) 
• “Milagre econômico 

brasileiro” 
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subordinadas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

  

FE = Forma institucional do Estado; FII = Forma institucional de inserção internacional; FC = 
Forma da concorrência; RMF = Regime monetário-financeiro; RS = Relação salarial ou forma da 
relação capital-trabalho 
                   Hierarquia das formas institucionais 
Figura 1 – Hierarquia das formas institucionais em três diferentes regimes de crescimento da 

economia brasileira (1966-2009) 
Fonte: Bruno (2010) 

 

Por meio do Plano Real, embora a estabilidade de preços tivesse sido 

alcançada o mesmo não se pode dizer da estabilidade macroeconômica. Sob a 

gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), após um tímido progresso nas 

reformas orçamentárias e administrativas, associado a um programa de 

                                                 
2 O autor argumenta que uma forma é hierarquicamente superior quando: “(1) é capaz de impor 
restrições estruturais quanto à configuração de outra forma institucional e (2) sua evolução implica 
uma transformação de outra forma institucional, seja em sua configuração, seja em sua lógica de 
funcionamento” (BRUNO, 2010, pp. 76-77). 
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privatizações e abertura comercial, validou-se o uso da taxa de câmbio baixa (Real 

valorizado) e fixa, como método de controle inflacionário.  

Os defensores da rigidez cambial argumentavam que o compromisso exigido 

na manutenção do câmbio é um exercício disciplinador das autoridades monetárias 

para a prevenção do crescimento desmedido da oferta de moeda, o que teria 

consequências inflacionárias. Por outro lado, um dos efeitos colaterais mais visíveis 

da sobrevalorização cambial se dá com o aumento simultâneo do consumo, 

tendendo a reduzir os níveis de poupança interna. O influxo das importações, 

juntamente com a queda nas exportações, progressivamente tende a deteriorar a 

balança comercial. Assim, no longo prazo, ficam cada vez mais evidentes os déficits 

em conta corrente, gerando crises constantes no balanço de pagamentos (MANKIW, 

2010).  

Outro aspecto do Plano, conjugado ao câmbio valorizado, são as altas taxas 

básicas de juros overnight (Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC), um 

método complementar de esterilização monetária para combate inflacionário. Para 

Bresser-Pereira, os juros praticados no Brasil desde então são mantidos num 

patamar excepcionalmente elevado por três razões principais: (1) o Banco Central 

(BC) busca através destes, financiar os títulos do governo, ou seja, eleva a taxa 

básica buscando alongar o perfil da dívida; (2) além do controle da inflação, as taxas 

elevadas promovem a atração de capitais externos; (3) a condução macroeconômica 

do BC se encontra “capturada” por “rentistas ou capitalistas inativos e pelo sistema 

financeiro”. (BRESSER-PEREIRA, 2005, p.14)  

Por meio dessa ortodoxia macroeconômica, estabeleceu-se um ciclo vicioso 

no qual “para manter a taxa de câmbio e para financiar seu déficit, era preciso fazer 

empréstimos com taxa de juros maiores, o que por sua vez piorava a situação fiscal 

e, por conseguinte, solapava ainda mais a confiança dos investidores.” (AMANN; 

BAER, 2010, p.148).  

Mankiw destaca ainda que a taxa de juros pode influenciar o padrão de 

investimentos, pois, no lugar de alocarem recursos em projetos produtivos, os 

detentores de capital tendem a optar por redirecioná-los para o mercado financeiro 

tendo em vista que o retorno da aplicação financeira mostra-se mais lucrativo que 

aquele em ativos reais (MANKIW, 2010, p.49). 
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Após as crises mexicana (1994), asiática (1997) e russa (1998) – que 

ampliariam a desconfiança em “mercados de risco” – a diminuição da liquidez 

internacional afetou fortemente a economia brasileira.  

Com o fracasso em estancar a fuga de capitais por meio de sucessivos 

aumentos nas taxas de juros, além de novas incursões em empréstimos externos 

com o intuito de fortalecer a moeda, o governo adotou em 1999 o regime de câmbio 

flutuante e, como parte dos acordos com FMI para a obtenção de crédito, incorporou 

um conjunto de regras para assegurar algum equilíbrio fiscal, especialmente através 

de metas de superávit primário. Isto foi conseguido com aumento progressivo da 

carga tributária e se tornou uma estratégia macroeconômica permanente e central 

mesmo após a resolução imediata da instabilidade financeira (AMANN; BAER, 2010).  

Em 2002, durante a campanha presidencial, quando o Brasil sofria os 

impactos de uma nova onda especulativa, a Carta ao povo brasileiro assinada pelo 

então candidato Luís Inácio Lula da Silva, anunciava a postura do potencial novo 

governo na condução da política econômica, particularmente, diante de um receoso 

mercado financeiro. A indicação era clara é apontava para a manutenção da 

forma/hierarquia macroeconômica comandada pelo mercado financeiro internacional. 
 
 
Será necessária uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos hoje e 
aquilo que a sociedade reivindica. [...] Premissa dessa transição será 
naturalmente o respeito aos contratos e obrigações do país. [...] À parte 
manobras puramente especulativas, que sem dúvida existem, o que há é 
uma forte preocupação do mercado financeiro com o mau desempenho da 
economia e com sua fragilidade atual, gerando temores relativos à 
capacidade de o país administrar sua dívida interna e externa. É o enorme 
endividamento público acumulado no governo Fernando Henrique Cardoso 
que preocupa os investidores. (LULA DA SILVA, 2002, p. 2) [grifo nosso] 
 
 

 De fato, como se pode observar na Tabela 1, durante a gestão FHC, a dívida 

líquida do setor público havia crescido mais de 400% em termos absolutos, saltando 

de 30,5% do PIB para 55,5%. No interstício 1995-2002, a política cambial e os 

sucessivos empréstimos tomados empurraram a dívida externa de um patamar de 

5,6% do PIB para 14,3%, com uma expansão de 594% em valores absolutos. 

 Por sua vez, o novo ciclo cambial, a defesa do multilateralismo e da 

integração regionalista – temas marcantes da política externa do novo governo 

(VELASCO e CRUZ, 2010) –, associados à expansão de grandes mercados 

consumidores das commodities brasileiras, inverteram a situação deficitária da 
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balança comercial brasileira, possibilitando a quitação da dívida externa (Tabela 1), 

o acúmulo de reservas internacionais e uma menor vulnerabilidade externa, situação 

parcialmente arrefecida apenas com o advento da crise financeira internacional de 

2008-2009.  

 
Ano Dívida interna Dívida externa Dívida total 

Valor 
absoluto 

% do 
PIB 

Valor absoluto % do 
PIB 

Valor absoluto % do 
PIB 

1994 108.806 
170.328 
237.600 
269.968 
328.693 
407.810 
451.841 
530.022 
654.312 
726.688 
818.062 
952.185 

1.130.902 
1.393.139 
1.482.193 
1.633.255 

20,8 
24,9 
29,4 
30,2 
35,5 
38,8 
39,7 
42,8 
41,2 
46,7 
44,2 
49,0 
47,4 
51,8 
49,3 
52,0 

44.357 
38.132 
31.593 
38.580 
57.177 
108.769 
111.322 
130.845 
226.796 
186.458 
138.931 
50.300 

- 63.538 
- 242.782 
- 328.561 
- 287.930 

8,5 
5,6 
3,9 
4,3 
6,2 
10,4 
9,8 
10,6 
14,3 
12,0 
7,5 
2,6 

- 2,7 
- 9,0 
- 10,9 
- 9,2 

153.163 
208.460 
269.193 
307.555 
385.870 
516.579 
563.163 
660.867 
881.108 
913.145 
956.994 

1.002.485 
1.067.363 
1.150.357 
1.153.631 
1.345.325 

29,2 
30,5 
33,3 
34,4 
41,7 
49,2 
49,4 
53,4 
55,5 
58,7 
51,7 
51,6 
44,7 
42,8 
38,4 
42,8 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

Tabela 1 – Dívida Líquida do Setor Público - DSLP (1994-2010) – Em R$ bilhões 
Fonte: Banco Central do Brasil, 2011 

  

Tornou-se, contudo, cada vez mais explícito o papel do endividamento público 

interno como lastro da financeirização econômica brasileira. De 20,8% do PIB em 

1994, a dívida interna saltou para 52,0% em 2009, sem sinais sólidos de regressão 

nessa tendência. Bruno ressalta que se a dívida se expandisse tendo como 

contrapartida o aumento do investimento público, o crescimento do PIB e da 

arrecadação fiscal manteriam a razão dívida/PIB estável ou em queda, sem maiores 

prejuízos para as finanças públicas (BRUNO 2010).  

No entanto, não é isso o que se tem observado na dinâmica macroeconômica 

recente uma vez que, ao longo do período analisado, as taxas reais de juros se 

situam ininterruptamente num patamar mais elevado que as taxas de crescimento da 

economia, reforçando que não se trata de um fenômeno conjuntural, todavia, 

estrutural. 

A emissão de novos títulos e o refinanciamento ou rolagem da dívida 

traduzem-se em encargos elevadíssimos que comprometem parte expressiva do 

orçamento da União e, consequentemente, sua capacidade de investimentos e 

manutenção eficaz de bens e serviços públicos essenciais. Conforme exposto por 
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Ferreira, emblematizam um reordenamento estrutural da ação do Estado, antes 

pautada por um viés desenvolvimentista inflacionário para um modelo contracionista, 

disciplinado pelo esforço de obtenção de superávits primários (FERREIRA, 2008).   

Como se pode verificar na Tabela 2, o Projeto de Lei Orçamentária Anual 

(PLOA) de 2011 estima um aporte de R$ 953,8 bilhões (49% do orçamento) com 

juros e encargos da dívida pública e sua amortização. Para efeitos de comparação, 

de acordo com dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, esse 

valor representará mais que o dobro dos repasses neste ano para a Previdência 

Social (R$ 351,1 bilhões), Educação (R$ 56,7 bilhões), Saúde (R$ 34,1 bilhões) e 

Segurança Pública (R$ 7,9 bilhões) agregados.  

 
Categoria Econômica 
Grupo de Natureza da 

Despesa 

Orçamento Executado PLOA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CORRENTE 634,5 677,2 730,7 815,2 874,2 1.039,6 
1 – Pessoal e Encargos 
Sociais 115,0 126,9 144,5 167,1 183,1 199,6 

2 – Juros e Encargos da 
Dívida 151,2 140,3 110,2 124,6 110,4 169,9 

3 – Outras Despesas 
Correntes 368,3 410,0 476,1 523,5 580,7 670,1 

CAPITAL 536,3 514,2 505,9 587,4 843,1 879,8 
4 – Investimentos 11,9 13,8 28,3 35,3 44,5 51,4 
5 – Inversão Financeira 26,6 28,5 28,6 34,2 41,4 44,4 
6 – Amortização da Dívida 497,8 471,9 449,0 517,9 757,2 783,9 
RESERVA 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2 21,2 
TOTAL 1.170,7 1.191,4 1.236,6 1.402,6 1.738,4 1.940,6 
Tabela 2 – Evolução da Despesa Total por categoria econômica e grupo de despesas (2006-2011) 
– Em R$ bilhões 
* Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Não inclui os investimentos das estatais. 
Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2011 

 

Este novo padrão também pode ser visto na Figura 2, a qual ilustra a 

evolução histórica da participação de atividades ligadas ao desenvolvimento 

(investimentos referentes à criação e manutenção de bens e serviços públicos) no 

total de despesas da União.  

Contra argumenta-se assim o discurso que advoga que a retomada da 

expansão sustentada econômica brasileira depende (internamente) basicamente da 

redução dos gastos públicos, a qual por si só restringiria fortemente a pressão 

inflacionária, possibilitando a contenção gradual dos juros, com consequente 

intensificação da atividade econômica. 
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Figura 2 – Participação das atividades ligadas ao desenvolvimento no total de despesas 

da União (1980-2005) 
Fonte: Ferreira (2008) 

 

Com efeito, se por um lado as despesas públicas se encontram num nível 

elevado que perpetua o ciclo de endividamento, por outro deve-se destacar que a 

parcela destes gastos referente à promoção de bens e serviços públicos apresenta 

um déficit histórico (FERREIRA, 2008). 

Nota-se então que a inserção internacional econômica do país é 

instrumentalizada por um regime monetário financeiro altamente restritivo (ver Figura 

1). O Estado brasileiro assegura seu equilíbrio macroeconômico por meio de forte 

sujeição ao capital financeiro especulativo. Tal estratégia, consubstanciada no alto 

endividamento público tende a induzir à reprodução de limites estruturais ao 

desenvolvimento econômico brasileiro, em vez de tornar mais exequível sua 

superação (BRUNO, 2010).  

 
 
2.2 O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E 

FISCAL 
 
 

Como apresentado anteriormente, a partir da segunda metade dos anos 1980 

um novo conjunto de orientações econômicas e institucionais foi incorporado na 

agenda política brasileira. Se por um lado, emergiram sinais claros de esgotamento 
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do tradicional modelo econômico nacional-desenvolvimentista e sua inadequação na 

nova ordem mundial globalizante, por outro, igualmente corroído se apresentava o 

substrato político que o legitimara por mais de duas décadas (DINIZ, 1996). 

Neste ambiente de convulsão e reordenação políticas, emblematizado nos 

trabalhos redemocratizantes da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), a 

Constituição Federal (CF) de 1988 sedimentou novas estratégias para a construção 

de uma organização federativa distinta da precedente, que salvaguardasse “uma 

concepção universalista quanto aos direitos sociais, redistributiva quanto à renda e 

democrática quanto à gestão pública” (SANTOS JUNIOR, 2001, p. 13). O caráter 

reformista, fundamentado no incremento da participação de diversos segmentos da 

sociedade civil, associava-se a medidas de cunho descentralizador, tanto da 

elaboração de políticas públicas quanto de seu financiamento e gestão (SOUZA, 

2001).  

A amplitude do envolvimento da sociedade e sua real efetividade nos regimes 

democráticos representativos é quase sempre controversa, entretanto, é necessário 

registrar que já no advento dos trabalhos da ANC visualiza-se uma expressiva 

afluência de projetos de iniciativa popular, associada ao atendimento de demandas 

de minorias e grupos sociais até então negligenciados, contribuindo decisivamente 

para a formação da chamada Constituição cidadã. Uma das inovações do regimento 

da ANC era, por exemplo, a admissão de propostas de fora do Congresso Nacional. 

Os cidadãos comuns podiam encaminhar emendas populares desde que fossem 

assinadas por, pelo menos, 30.000 eleitores e suportadas por três entidades da 

sociedade civil (SOUZA, 2001). 

Muito embora, muitos desses projetos e solicitações públicos fossem tolhidos 

ao longo do processo, tratou-se de um momento singular na construção política do 

Estado brasileiro contemporâneo, com inúmeras implicações para a ressignificação 

do papel dos municípios. Estes, aos poucos, passaram a adquirir maior 

protagonismo como entes do sistema federativo.  

Definidos como pessoas jurídicas de direito público interno, foram dotados de 

instrumentos legais de auto-organização, autogoverno, auto administração e 

autolegislação, que passaram a lhes conferir maior autonomia política formal (CF 

arts. 29 e 30) para a compleição de políticas públicas locais. Esse novo modus 

operandi político seria, ao menos em tese, mais eficaz e democrático na resolução 
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de questões – especialmente urbanas – que se avolumavam com a crise econômica 

interna e o reposicionamento macroeconômico.  

Assim, para Santos Junior, no bojo desta ambiência 
 
 

[...] constituiu-se a agenda da reforma urbana, que já defendia a 
necessidade da descentralização política e da democratização das cidades, 
cujo centro tinha por base uma nova concepção de planejamento urbano, 
fundado, por um lado, em princípios políticos ligados à democracia e à 
justiça social e, por outro, na compreensão da dinâmica urbana como 
reprodutora das desigualdades sociais constitutivas da dinâmica do nosso 
modelo de desenvolvimento econômico (SANTOS JUNIOR, 1995; apud 
SANTOS JUNIOR, 2001, p.13). 
 
 

O processo de municipalização de políticas públicas e descentralização 

administrativa visava a promover então, maior conformidade das ações do Estado 

no atendimento das demandas sociais. Tendo em vista o caráter marcadamente 

urbano que o país assumia e, a partir do entendimento do município como lócus 

primário de articulação política, tal postura revelou-se indissociável da instituição de 

mecanismos jurídicos legais de transferência da gestão direta de políticas públicas 

da União para os municípios, e de maior responsabilização política dos governos 

locais em particular no que tange ao planejamento urbano (SANTOS JUNIOR, 2001). 

Paralelamente ao processo de descentralização político-administrativa, 

seguiu-se, inicialmente, uma trajetória orientada pelo redirecionamento de recursos 

tributários do governo nacional para as esferas subnacionais (estados e municípios). 

Apoiada no pressuposto da descentralização fiscal, a reforma do novo sistema 

federativo, contudo, descuidara-se de alinhá-lo em todas as suas vertentes, o que só 

seria retomado de forma esparsa e incompleta anos mais tarde 3  (SANTOS; 

RIBEIRO, 2004). 

De fato, conforme argumenta Souza:  
 
 
A engenharia constitucional brasileira foi marcada por esforços para 
legitimar o retorno à democracia mediante a promulgação de uma 
Constituição aberta à participação popular e societal e não por 
preocupações com resultados ou em construir um consenso social sobre o 
que deveria ser atingido pela descentralização e pelo novo federalismo. [...] 
não havia dúvida sobre a decisão de restringir o poder do governo federal e 

                                                 
3 Um dos maiores exemplos neste campo foi a Reforma Gerencial esboçada a partir de 1995, pelo 
então Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). Baseada em princípios de 
redesenho da estrutura e gestão das atividades públicas do New Public Management (Nova Gestão 
Pública) teve, porém, alcance inicial limitado, especialmente em função de restrições derivadas da 
política macroeconômica do governo federal (BRESSER-PEREIRA, 2010). 
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do Executivo federal, o que foi feito pela via da descentralização tributária, 
mas poucos constituintes se debruçaram sobre suas conseqüências e 
desdobramentos (2001, p. 548). 
 

 
Souza (2007) atenta para a escassez de mecanismos intergovernamentais de 

articulação e cooperação, que preenchessem determinadas lacunas institucionais e 

reordenassem as sobreposições entre os diferentes níveis políticos na condução de 

políticas para os planos local e macrolocal (regiões metropolitanas). 

A fragilidade política do governo central à época, encarado como entulho do 

regime ditatorial, e sua debilidade em articular os vetores reformistas contribuíram 

ainda mais para que a descentralização fiscal não fosse acompanhada de novas 

configurações administrativas que subsidiassem integralmente as necessidades de 

gestão dos novos e antigos encargos sociais, os quais passaram a ser assumidos, 

sobretudo, pelos municípios (SOUZA, 2007).  

Antes de prosseguir cabe, porém, um esclarecimento quanto ao que se 

entende efetivamente por descentralização fiscal. 

Em matéria tributária e fiscal, Arretche evidencia a distinção entre a 

autoridade de arrecadação tributária e a autoridade para legislar sobre os próprios 

impostos. Durante a história tributária nacional, enquanto a autoridade de 

arrecadação tributária pouco foi alterada, a autoridade das esferas subnacionais 

para legislar sobre os seus impostos foi periodicamente restringida pela legislação 

federal, especificamente “sobre os impostos cuja arrecadação afetasse a política 

econômica do governo federal” (ARRETCHE, 2005, p. 76-77). 

Embora haja fontes exclusivas de tributação para estados e municípios, é a 

União que centraliza a maior parte das fontes de arrecadação, atuando em grande 

medida como arrecadadora substituta das demais esferas. Deste modo, para além 

da arrecadação direta, desenvolveu-se um complexo sistema de transferências 

fiscais desta para os estados e municípios. Funcionamento equivalente se repete na 

relação entre os estados e seus municípios por meio de fundos de participação e 

outros mecanismos de transferências constitucionais e voluntárias. Importante frisar 

que a transferência de fontes exclusivas de tributação e, por conseguinte, da 

autoridade da arrecadação tributária é um fenômeno relativamente pouco comum 

(ARRETCHE, 2005).  

Como se pode observar na Tabela 3, além da significativa expansão da carga 

tributária a partir do final dos anos 1980, a disposição das fontes de arrecadação 
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direta da União, estados e municípios pouco tem se alterado ao longo das últimas 

décadas. Assim, a principal variável na reordenação – centralização ou 

descentralização – dos fluxos de receitas se dá através do sistema transferências 

constitucionais, o que pode reduzir (usualmente para a União e os estados) ou 

aumentar (geralmente no caso dos municípios) as receitas disponíveis. 

  
 Central Estadual Local 

(1) 
Total Central Estadual Local 

(1) 
Total 

 
ARRECADAÇÃO 

DIRETA 

Carga - % do PIB Composição - % do Total 
        

1960 11,1 5,5 0,8 17,4 64,0 31,3 4,8 100,0 
1980 18,5 5,4 0,7 24,6 75,1 22 2,9 100,0 
1988 15,8 6,0 0,7 22,4 70,5 26,5 2,9 100,0 
2000 22 9,1 1,6 32,7 67,3 27,7 5,0 100,0 
2005 26,6 10,1 2,2 38,9 68,4 26,0 5,6 100,0 

RECEITA 
DISPONÍVEL 

        

1960 10,4 5,9 1,1 17,4 59,4 34,0 6,6 100,0 
1980 17,0 5,5 2,1 24,6 69,2 22,2 8,6 100,0 
1988 14,0 6,0 2,4 22,4 62,3 26,9 10,8 100,0 
2000 18,5 8,6 5,6 32,7 56,7 26,4 16,9 100,0 
2005 22,4 9,8 6,7 38,9 57,6 25,2 17,1 100,0 

(1) A partir de 1998, a arrecadação municipal foi estimada com base na receita das principais capitais estaduais e na 
estrutura da arrecadação de 1997. 

Tabela 3 – Evolução da receita tributária por nível de governo – 1960/2005 
Fontes: BNDES – INFORME-SE, n. 40, 2002; AFONSO apud LEITE, 2009, p. 323 
 

 

Portanto, aquilo que comumente se entende por descentralização ou 

centralização, diz respeito basicamente às variações nas alíquotas das 

transferências de repartição obrigatória. Inflexões de centralização fiscal reduzem o 

percentual a ser repassado às esferas subnacionais e vice-versa. Além disso, o 

conceito de descentralização tributária, não deve ser visto como indicador de menor 

ou maior autonomia dos beneficiários dos repasses para legislar sobre esses 

impostos como será visto adiante. 

Para Nazareth (2007), enquanto as competências fiscais e políticas dos 

estados pouco têm se modificado, a Constituição de 1988 conferiu um alto grau de 

autonomia aos municípios. Além da ampliação de fontes de tributação exclusivas 

(ver Tabela 3), estes viram seus recursos aumentarem por meio de incrementos do 

sistema de transferências, sendo tais transferências livres de vinculação. Segundo 

Affonso, Araujo e Khair (2001), a descentralização promovida pela nova Constituição, 

além de política, baseou-se fortemente no vetor de municipalização da receita.  
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Entretanto, o processo mostrou-se carente de um planejamento ordenado 

quanto à (re)distribuição de encargos e despesas. As demandas incorporadas pela 

Constituição foram assumidas de modo difuso pelas esferas subnacionais, gerando 

sobreposições ou lacunas nas articulações institucionais e no modelo de 

financiamento necessário à execução de políticas. As próprias desigualdades 

regionais afetam diretamente as tentativas de padronização da atuação pública e 

alimentam direta ou indiretamente diversos focos atuais de tensão, como as guerras 

fiscais entre estados e entre municípios (AFONSO; ARAUJO; KHAIR, 2001). 

Ademais, com a iminência do Plano Real, o governo federal deu início à 

aprovação de diversos mecanismos legais, como a Desvinculação de Receitas da 

União e os fundos setoriais, que lhe permitiram maior controle sobre o orçamento 

em prol de sua política macroeconômica. A recentralização de recursos teve como 

um de seus principais efeitos, a restrição da capacidade financeira e da 

independência dos governos subnacionais em gerir seus gastos. Transferências até 

então livres, foram substituídas por repasses condicionados à objetivos setoriais 

previamente determinados (AFONSO; ARAUJO; KHAIR, 2001; NAZARETH, 2007). 

O processo de recentralização tributária se deu em duas vertentes principais. 

A primeira baseada na criação de novos tributos pela União – que, não raro, 

assumiram a forma de contribuições, as quais diferentemente dos impostos não 

estão sujeitas às transferências obrigatórias para estados e municípios. A segunda, 

por meio de Emendas à Constituição, regulamentando o modo pelo qual os estados 

e municípios gerem seus gastos, ou seja, sua autoridade para legislar sobre os 

próprios impostos (ARRETCHE, 2005). 

As conseqüências são diversas. No plano estadual, conforme menciona 

Nazareth, a federalização das dívidas estaduais – que rolavam desde os anos 1980 

em ciclos de refinanciamento – através do Programa de Reestruturação Fiscal e 

Financeira dos Estados acabou por atrelar o pagamento dos encargos com a dívida 

refinanciada à observância de obrigações assumidas junto à União. Dentre esses 

compromissos, pode-se citar: regimes de metas de arrecadação, controle da folha 

salarial do funcionalismo público e reformas administrativas e patrimoniais, das quais 

derivam muitas das políticas de privatização e concessão de serviços públicos 

estaduais nas duas últimas décadas (NAZARETH, 2007). 

Para Affonso, Araujo e Khair:  
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Não muito diferente da situação do governo central, a grande maioria dos 
Estados brasileiros têm parcelas expressivas de seus orçamentos (após as 
transferências obrigatórias para os Municípios) comprometidos com as 
despesas de pessoal (em que aumenta crescente e assustadoramente o 
peso da folha dos inativos e pensionistas) e o serviço da dívida. Sem 
poupança própria e sem acesso ao crédito (limitado a aportes esporádicos 
das instituições multilaterais), a maioria dos Estados não tem recursos livres 
para coordenar, articular ou mesmo impor políticas e práticas aos 
Municípios de sua jurisdição. Se isto não traz tantos prejuízos para ações 
tipicamente locais (como ensino fundamental ou desenvolvimento urbano), 
por outro, está criando sérias dificuldades para ações e serviços nas regiões 
metropolitanas ou que exijam uma visão regional [...] (AFFONSO; ARAUJO; 
KHAIR, 2001, p. 17-18). 
 

  
As limitações dos estados, particularmente aqueles com menor capacidade 

financeira, aprofundaram um certo vácuo institucional destes com seus municípios a 

partir de então. Nazareth assinala que se desenvolveu um “padrão de 

relacionamento [fiscal] direto da União com os municípios”, no qual estes passaram 

a ser estimulados a assumir novas responsabilidades enquanto o governo federal 

vinculava repasses e criava novos tributos (sob sua alçada) para financiá-los, 

buscando atender as demandas arquitetadas pela Constituição cidadã (NAZARETH, 

2007, p. 58).  

Apesar de induzir à austeridade fiscal, quanto maior a regulamentação das 

transferências, menor tende a ser a autonomia dos governos locais na formulação e 

implementação de uma agenda política própria, o que de certa forma desvirtua o 

sentido original da descentralização e maior autonomia político-administrativa 

apregoada na Constituição. 

Além da autoridade de arrecadação concentrada nas mãos da União, a 

vinculação das transferências a gastos preestabelecidos tende a impelir os governos 

subnacionais a recorrer a transferências negociadas para obter o aporte 

suplementar de receita – o que pode ser especialmente crítico para os municípios e 

estados com menor capacidade tributária 4  -, sujeitando-os aos parâmetros pré-

definidos pelo governo federal e não raro os relegando apenas ao status de 

“executores locais de políticas públicas formuladas pelo governo federal” 

(ARRETCHE, 2005, p. 81-82). 
                                                 
4  A capacidade tributária dos municípios exige especial atenção após a aprovação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101 de maio de 2000). Norteados pela exigência de 
equilíbrio orçamentário, muitos municípios cujas finanças estão comprometidas com serviços de 
dívida pública (e consequente manutenção de superávits para sua rolagem e/ou quitação) se veem 
cada vez menos capazes de ampliar políticas sociais e setoriais reivindicadas pela sociedade 
(SANTOS e RIBEIRO, 2004).   



32 
 

Neste cenário de aumento de demandas políticas por um lado e crescentes 

limitações quanto à disponibilidade e aplicação de recursos por outro, Nazareth 

destaca que se torna cada vez mais relevante a “capacidade técnica, de gestão, 

para um adequado planejamento e efetiva implementação de políticas públicas” 

(NAZARETH, 2007, p. 58-59). 

Para Affonso, Araújo e Khair 
 

 

[...] é preciso que Estados e, principalmente Municípios, busquem maior 
eficiência e racionalidade nas despesas e alternativas de financiamento 
para seus gastos dentro de seus próprios sistemas, pois dificilmente terão 
sucesso pela via de maiores transferências. O melhor caminho para tanto é 
a racionalização dos procedimentos administrativos de forma a ganhar 
eficiência e a utilização das bases tributárias já existentes (AFFONSO; 
ARAUJO; KHAIR, 2001, p. 14). 
 

 

Leite (2009), por sua vez, atenta para o fato de que preceitos que corroboram 

com esta capacidade técnica e de gestão foram, nas últimas décadas, 

frequentemente incutidos ou mesmo impostos por entidades multilaterais tais como 

o FMI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) como contrapartida ao repasse de 

empréstimos para o financiamento de projetos. Ignorando as especificidades de 

países e suas localidades em favor de uma abordagem neoliberal pretensamente 

universalista 5, tornaram-se gradualmente influentes “tanto do ponto de vista das 

práticas administrativas, como [d]o conteúdo das políticas” (LEITE, 2009, p. 307). 

Por seu turno, Diniz identifica como um dos efeitos do processo de 

recentralização tributária, o distanciamento entre as ações do Estado e as 

demandas da sociedade. A posição sustentada pela autora é que a austeridade 

fiscal para fins de estabilização macroeconômica privilegiou uma progressiva rigidez 

no controle dos gastos públicos com conseqüentes implicações para os gastos 

sociais. No embate entre uma agenda minimalista ou maximalista de Estado, a visão 

economicista-minimalista tem prevalecido (DINIZ, 1996). 

A autora ainda atenta para consequências políticas deste modelo, dentre as 

quais a perpetuação das disfunções de governance (governança, em sentido amplo), 

ou seja, os mecanismos de interlocução e implementação de políticas públicas; e do 
                                                 
5 O que Evans (2003) denomina “monocultura institucional”. 
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déficit histórico de accountability (a prestação de contas), especialmente no que 

tange ao controle e condicionamento mútuos entre agências e órgãos públicos, mas 

também destes para com a sociedade. Tradicionalmente orientados por um estilo 

tecnocrático de gestão, a racionalidade e eficiência administrativas foram, e ainda 

são vistas, como sinônimos de centralização e insulamento burocráticos, levando ao 

atrofiamento dos canais de comunicação com a sociedade e o agigantamento da 

elite técnica e política (DINIZ, 1996). 

Seguramente, uma concepção renovada de eficiência administrativa que seja 

igualmente competente em atender ao interesse público tem se tornado 

imprescindível num contexto onde há tanto municípios desprovidos dos recursos 

financeiros e técnicos necessários ao atendimento básico das demandas de suas 

populações, como também aqueles que, apesar de alguma capacidade de 

autossustentar políticas locais ainda buscam equacionar as disparidades sociais 

historicamente legadas pelas diferentes conformações macroeconômicas assumidas 

pelo Estado.  

Destaca-se assim, o papel cada vez mais proeminente do planejamento 

urbano como forma de instrumentalizar as ações necessárias ao desenvolvimento 

dos municípios em face das limitações apresentadas. Além do mais, planejar se 

tornou particularmente imprescindível ao se considerar as novas dimensões do 

ambiente externo dos governos locais, em especial os desafios da globalização.  

 
 
2.3 A GLOBALIZAÇÃO COMO CONDICIONANTE DAS POLÍTICAS URBANAS 
 
 

Até meados do último século os governos locais contavam com um quadro de 

externalidades relativamente previsível e os ajustes na condução de políticas 

públicas eram equacionados relevando-se basicamente as variáveis internas de 

cada urbe. Pode-se afirmar, entretanto, que nas últimas décadas houve uma 

revolução não apenas na condução dos assuntos econômicos, como na própria 

constituição estrutural do sistema-mundo, engendrando impactos diversos do ponto 

de vista das políticas locais. 

Esta revolução tem suas origens nos anos 1970, como resposta à crise de 

produtividade e lucratividade do capitalismo, sobretudo nos países centrais. Tal 

estado de desequilíbrio operou como verdadeiro catalisador de transformações no 
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interior do sistema econômico em um grau jamais visto, tendo nas inovações 

técnico-científicas, notadamente na telemática, os instrumentos fundamentais para a 

necessária expansão da mobilidade do capital. 

A desregulamentação dos mercados, sustentada direta e indiretamente pelos 

governos do núcleo do capitalismo e, progressivamente, introjetada na política 

econômica dos países semiperiféricos e periféricos – dos quais grande parte se 

encontrava imersa em profundas crises político-econômicas internas –, acabou por 

gerar uma conformidade básica nas linhas mestras macroeconômicas ao redor do 

mundo, constituindo um dos fundamentos da financeirização econômica mundial, 

conforme pode ser visto no caso brasileiro (CASTELLS, 2009). 

Com maior acessibilidade aos mercados disponíveis, redução dos custos de 

produção, ampliação da produtividade e aceleração do giro do capital tornou-se 

possível solidificar um novo modelo de economia, recapitalizando assim o próprio 

capitalismo (CASTELLS, 2009). 

Para Giddens, uma das características fundamentais da sociedade capitalista 

moderna é o caráter independente que a economia assumiu em relação às demais 

instituições, mesmo as políticas.  
 
 
O capitalismo foi uma influência globalizante fundamental precisamente por 
ser uma ordem econômica e não política; ele foi capaz de penetrar em 
áreas distantes do mundo onde os estados de sua origem não poderiam 
fazer valer totalmente sua influência política (GIDDENS, 1991, p. 64) 
 
 

O escopo econômico capitalista tornou-se força motriz dominante, com uma 

feição efetivamente global, ulterior (embora não totalmente desvinculada) à própria 

autoridade política pontuada dos governos nacionais. Aos poucos, transcendeu o 

conceito tradicional de Estado-nação, consolidado com a ascensão burguesa nas 

fases iniciais de acumulação do capital, readequando elementos do processo 

político ao seu processo de internacionalização (FIGHERA, 1998). 

Tendo em vista os impactos da globalização sobre territórios6, tornaram-se 

necessários novos referenciais de análise e planejamento.7 É no nível das cidades, 

e mais precisamente, em porções apropriadas do seu espaço, que se estabelecem 
                                                 
6 Compreendido não apenas como substrato físico, mas principalmente como “espaço definido e 
delimitado por e a partir de relações de poder” (SOUZA apud SOUZA, 2010, p.61). 
7  Os Estados-nação e o sistema de Estados-nação continuam sendo aspectos fundamentais no 
mundo contemporâneo. Porém, para os fins de exame do planejamento e gestão de atividades no 
meio urbano aos quais este trabalho se propõe, tal dimensão não será abordada.  
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os centros de comando das redes de empresas e demais instituições facilitadoras, 

que constituem os nódulos base desta integração competitiva em larga escala. Este 

novo conjunto de relações ultrapassa uma jurisdição político-institucional unicamente 

localista, e estabelece uma dialógica local-global que muitas vezes independe da 

intermediação dos seus respectivos Estados nacionais (CASTELLS, 2009). 

As atribuições das cidades tornaram-se cada vez mais complexas na medida 

em que partes expressivas de seus territórios incorporam e são incorporadas às 

extensas redes de conexões entre economias configuradas no interior deste modelo 

de desenvolvimento. Sob os paradigmas do capitalismo informacional, revela-se 

cada vez mais inócuo abstrair os sistemas sociais no âmbito local, das condições 

estruturais de produção, experiência e poder em escala global (CASTELLS, 2009). 

Esse sistema de redes de geometria variável tem no tecido urbano e em suas 

estruturas fixas, os pontos nodais de articulação (em diferentes condições 

hierárquicas) dos fluxos mundiais financeiros, comerciais, migratórios, turísticos etc., 

que marcam o atual nível de integração e redistribuição da produção mundial. Essa 

simbiose se processa através de fragmentos do território das urbes numa tendência 

de difícil reversão cuja epígrafe são as cidades globais. 

Para Castells: 
 
 
A cidade global não é um lugar, mas um processo. Um processo por meio 
do qual os centros produtivos e de consumo de serviços avançados e suas 
sociedades auxiliares locais estão conectados em uma rede global embora, 
ao mesmo tempo diminuam a importância das conexões com suas 
hinterlândias, com base em fluxos da informação [CASTELLS, 2009, p. 476]. 
 
 

Este processo integrador tornou-se condicionado ao posicionamento relativo, 

ou grau de centralidade, das cidades nesse espaço de fluxos, com base em suas 

vocações. Com ações cada vez mais fragmentadas por nichos industriais e de 

serviços, estas buscarão e serão estimuladas constantemente desenvolver 

vantagens competitivas por meio de especializações e cooperações com outros nós 

da rede (KOTLER; HAIDER; REIN, 1994). 

Em tal cenário de expansão de fluxos, integração seletiva e intensa pressão 

competitiva, tornou-se ainda mais explícito o processo de fragmentação social do 

espaço urbano, a partir da qualificação e readequação de porções específicas do 

território, condicionando a evolução urbana à lógica do capital muitas vezes em 

detrimento da lógica do cidadão (LOPES, 1998). 
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A própria percepção da construção social, política e econômica do espaço 

requer novas interpretações. Lopes reconhece que a sociedade em rede é formada 

e condicionada por meio de sua estratificação em múltiplas escalas espaciais, cada 

qual denotando maior ou menor grau de integração com os circuitos globais (LOPES, 

1998). No plano macrolocal, é possível notar uma configuração baseada em cidades 

hub, aglutinadoras de clusters compostos por estas e por cidades secundárias, em 

torno de arranjos produtivos específicos (MCKINSEY & COMPANY, 2011) 

Para Lopes (1998), por sua vez, nos planos local e microlocal quatro camadas 

podem ser vislumbradas de acordo com sua relevância no tecido urbano geral, como 

exposto na Figura 3. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

Figura 3 – As cidades da cidade 
Fonte: Elaboração própria com base em Lopes, 1998, p. 65-66 

 

A cidade integrada é o espaço (fractal, nem sempre plenamente delineável) 

de concentração de riqueza no mais alto grau do meio urbano, o nódulo info e 

infraestrutural mais sobressalente. A cidade formal, um espaço hierarquicamente 

inferior, porém relevante por sua concentração dos empregos de nível médio. A 

cidade informal caracteriza-se pela aglutinação de atividades menores, muitas vezes 

no limiar da normatização percebida nos seus espaços superiores. Por fim, a cidade 

irrelevante (para o capital internacionalizado), marginalizada do espaço de fluxos e 

mesmo da cobertura legal do Estado. 

Compans, retomando Borja e Castells, destaca a relevância da intervenção 

dos governos locais na formulação de uma nova agenda centrada na superação das 

defasagens que muitas destas apresentam em face da nova organização produtiva 

global. Com o intuito de conferir eficácia à gestão pública seriam necessárias ações 
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CIDADE FORMAL CIDADE INFORMAL 
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orientadas à: a) formação de parcerias público-privadas; b) construção de um projeto 

de cidade, ou seja, de um plano estratégico; c) consolidação de um marketing 

urbano, ou city marketing, local; d) instituição de contratos-programa (parcerias 

público-público); e) condução de um urbanismo baseado em projetos (substituindo o 

tradicional modelo de ordenamento territorial e de regulação dos usos do solo) 

(COMPANS, 2004, p. 93).   

Este modelo de política urbana pró-mercado (ou mercadófilo) sintetiza um 

padrão de empresariamento na condução da coisa pública. Compans sugere que as 

grandes cidades estão submetidas ao mesmo tipo de competição por recursos que 

as grandes empresas. Neste sentido, “dependem dos mesmos fatores econômicos, 

enfrentam a concorrência internacional e gerenciam serviços, atividades produtivas 

e recursos humanos” (COMPANS, 1999, p. 107). 

Assim, presencia-se deste uma sobreposição de um espaço de fluxos de 

geometria variável, cuja dinâmica é inerente às flutuações na rede global 

descontínua, sobre o espaço de geometria fixa, com suas fronteiras historicamente 

organizadas, contudo, cada vez mais maleáveis em função de suas articulações 

com macroambiente externo. Tais cidades da cidades interagem continuamente 

entre si tanto de modo construtivo, quanto, muitas vezes, de modo conflituoso, 

demandando que o planejamento urbano se insira definitivamente na agenda do 

poder público (LOPES, 1998). 

 
 
2.4 DESAFIOS DAS CIDADES: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICOS E 

PARTICIPATIVOS 
 
 

Torna-se notório então que a ordenação do território é uma tarefa necessária, 

complexa e multifacetada que perpassa diversos níveis, agentes e métodos na 

definição e consecução de objetivos e intencionalidades possíveis de serem 

alcançadas.  

Embora sejam exercícios frequentemente associados a uma visão tecnicista-

exclusivista – fomentadora de um insulamento autocrático respaldado pela 

justificativa do “discurso competente” –, planejar e gerir espaços 8  representam 

                                                 
8  O sentido de planejamento é incorporado neste trabalho como a tentativa de “simular os 
desdobramentos de um processo, com o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis problemas 
ou, inversamente, com o fito de melhor tirar partido de prováveis benefícios”, sendo uma tarefa que 
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aspectos fundamentais do jogo social. São, de fato, processos dotados de imensa 

significação pelo seu potencial de intervenção e modificação diretas tanto do 

ambiente material quanto da própria lógica simbólica de intervenção e organização 

humanas. 

Nesta vertente, se os sistemas sociais são práticas e coletividades 

reflexivamente condicionadas pela disposição de elementos estruturais, tangíveis ou 

não, no tempo e no espaço, para o atual momento histórico, no qual o meio urbano 

se consolida como background por excelência do modo de produção capitalista 

informacional, pensar um sistema social emerge como sinonímia de pensar as 

cidades (GIDDENS, 2009).  

Os debates a respeito do planejamento e gestão urbanos constituem-se 

assim, como parte fundamental das estratégias de desenvolvimento no âmbito local, 

configurando-se como instrumentos de transformação espacial capazes de 

promover mudanças sociais positivas, como a superação dos fatores de injustiça 

social e melhoria geral da qualidade de vida dos cidadãos (SOUZA, 2010). 

De acordo com a visão de planejamento de cidades de Lopes, o processo de 

mobilização dos agentes locais teria início com a formação do consórcio de 

patrocinadores do plano estratégico, uma associação mista do governo municipal (e, 

eventualmente, de outros níveis de governo) com organizações privadas, a partir do 

qual se daria a montagem da estrutura organizacional do plano. A esta estrutura 

caberia a realização do diagnóstico de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças 

(matriz SWOT), possibilitando a construção de cenários futuros e a identificação de 

“fatores que determinam o crescimento econômico, e a coesão social, em relação às 

cidades competidoras nos seus entornos definidos (regional, nacional e mundial) 

(LOPES, 1998, p.140). 

Com o diagnóstico formatado, seria possível traçar com maior precisão o 

modelo de cidade desejado, ou objetivo central (visão), e as linhas estratégicas 

(objetivos) a partir dos quais se destrinchariam ações e projetos práticos para sua 

consecução. As etapas de elaboração do plano estratégico de uma cidade, 

conforme exposto por Lopes, podem ser resumidamente visualizadas na figura 

                                                                                                                                                         
se dedica ao futuro. Quanto ao termo gestão, este envolve “administrar uma situação dentro dos 
marcos dos recursos presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas”, 
remetendo a atividades no momento presente. Desta forma, embora tais termos sejam ligeiramente 
distintos, mostram-se totalmente complementares (SOUZA, 2010, p. 46).  
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abaixo, modelo, aliás, utilizado no primeiro Plano Estratégico da cidade do Rio de 

Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Etapas de elaboração do plano estratégico de cidades 
Fonte: Adaptado de Lopes, 1998, p. 110 

 

A estrutura organizacional do plano seria composta por órgãos fixos e 

variáveis de acordo com o momento do processo. Como estruturas fixas, além do 

próprio consórcio de patrocinadores (Consórcio Mantenedor), se estabeleceriam o 

Conselho Diretor – órgão executivo responsável pela coordenação de todas as fases 

do planejamento – e o Conselho da Cidade – estrutura que comportaria e ampliaria 

a representatividade de diferentes segmentos da sociedade, os quais, entretanto, 

deveriam consentir com a metodologia e objetivos previamente determinados. Em 

caso de necessidade de melhor coordenação com grupos empresariais ou sociais 

específicos, seriam instituídos esporadicamente Conselhos Setoriais (LOPES, 1998). 
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Este arranjo seria complementado por grupos e comissões em estruturas 

variáveis, como as Comissões de Diagnóstico, Projetos e Implantação, cada qual 

adquiriria maior relevância em determinadas etapas do processo. Tal esquema 

simplificado pode ser visto na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Proposta de estrutura organizacional do plano estratégico de cidades 
Fonte: Adaptado de Lopes, 1998, p. 123 

 

Trata-se de uma abordagem focada, sobretudo, na atuação e coordenação de 

agentes internos (municipais), especialmente do poder público e da iniciativa privada, 

na tentativa de estabelecer um pacto de desenvolvimento a partir da articulação de 

elementos, sobretudo, endógenos (LOPES, 1998). 

Esta visão é parcialmente contra argumentada por Souza (2010), segundo o 

qual tais modelos apenas perpetuam a reificação de esquemas incapazes de dar 

impulso às transformações sociais necessárias, sendo formatados de acordo com 

pressupostos tecnocrático-racionalistas e/ou demasiado mercadófilo. Tais 

abordagens, quase sempre seriam carentes de uma visão integral da cidade e seus 

habitantes e pouco competentes em alterar seus desequilíbrios estruturais. 

Souza identifica como um dos vícios do planejamento e gestão urbanos o 

apriorismo presente em muitas abordagens empregadas, carentes de uma reflexão 

teórica e empírica mais apurada. 
 
 
Para se conceber um genuíno desenvolvimento sócio-espacial na e da 
cidade, faz-se mister livrar-se do fardo do senso comum quanto ao 
significado da expressão “desenvolvimento urbano”. [...] é uma expressão 
que, muitas vezes, recobre simplesmente, no discurso do dia-a-dia de 
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políticos, administradores e do público em geral, a expansão e 
complexificação do tecido urbano, seja transformando em ambientes 
construídos ambientes outros intocados ou pouco modificados pelo homem, 
seja, também, destruindo ambientes construídos deteriorados ou 
simplesmente antigos para que dêem lugar a construções mais novas. O 
que ninguém se pergunta é sobre a sensatez de qualificar antecipadamente 
de “desenvolvimento urbano” processos cujas positividade e conveniência, 
sob o ângulo social mais amplo (o que inclui considerações ecológicas), são 
muito comumente duvidosas (SOUZA, 2010, p.75),[ grifo nosso]. 
 
 

Não se trata do estabelecimento de objetivos pouco factíveis ou utópicos. 

Discute-se, porém, a necessidade de uma compreensão holística de cidade, a partir 

do entendimento que metas como eficiência econômica não são propósitos em si 

mesmos, porém meios de se promover correções em fatores de instabilidade social 

e impulsionar o aprimoramento progressivo do status geral (SOUZA, 2010). 

Neste sentido, como exposto por Harvey, as formas urbanas encerram um 

significativo potencial de condicionamento na reprodução e transformação dos 

sistemas sociais. 
 
 
O conjunto espacialmente estabelecido dos processos sociais, que 
denomino urbanização, produz diversos artefatos: formas construídas, 
espaços produzidos e sistemas de recursos de qualidades específicas, 
todos organizados numa configuração espacial distintiva. A ação social 
subsequente deve levar em consideração esses artefatos, pois muitos 
processos sociais (como viajar diariamente para o trabalho) se tornam 
fisicamente canalizados por esses artefatos. A urbanização também 
estabelece determinados arranjos institucionais, formas legais, sistemas 
políticos e administrativos, hierarquias de poder etc. Isso também concede 
qualidades objetivadas à “cidade”, que talvez dominem as práticas 
cotidianas, restringindo cursos posteriores de ação (HARVEY, 2005, p. 170). 
 
 

Assim, para Souza, se os objetivos desejam ser condizentes com a realidade, 

o balizamento científico presente nos processos de intervenção urbana deveriam ser 

reconstrutivistas, conjugando teorias e empirias inter e transdisciplinares no lugar do 

pré-estabelecimento de critérios epistemológicos que nortearão as opções 

metodológicas – afinal, o bem comum  não é uma categoria a priori. (SOUZA, 2010).  

Entretanto, nos modelos de intervenção como aqueles promulgados por 

Lopes (1998), não é raro que o peso da condução política muitas vezes 

desconsidere os próprios discernimentos de caráter técnico-científico e haja um 

direcionamento unilateral da construção de propostas de reordenamento urbano9. 

                                                 
9 O processo de elaboração do Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro – Rio Sempre Rio, 
durante os anos 1993-1995 narra bem alguns gaps que frequentemente incidem sobre os 
planejamentos estratégicos no Brasil. Seu Conselho da Cidade reunia 305 representantes de 
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Desgraçadamente, na prática, grande parte do trabalho dos planejadores 
urbanos se assemelha mais ao trabalho de respaldadores de posições a 
priori (sejam elas da iniciativa privada ou de governos), enfeitando com um 
discurso técnico-“científico” decisões políticas previamente tomadas, que a 
um esforço para traduzir conhecimentos científicos em propostas de 
intervenção (SOUZA, 2010, p. 97). 
 
 

Ademais, o metabolismo urbano não mais depende de variáveis e instituições 

exclusivamente in situ e demanda que o planejamento e gestão de políticas públicas 

se articulem institucionalmente cada vez mais em múltiplos níveis (LOPES, 1998).  

O Quadro 1 ilustra uma gradação de escalas de planificação com base na 

classificação sugerida por Souza. Destaque-se, contudo, que tais níveis são 

referenciais historicamente construídos, “não são nem imutáveis, nem ‘naturais’, 

sendo, isso sim, produtos de mudanças tecnológicas, modos de organização 

humana e da luta política” (SOUZA, 2010, p. 105). 

 
ESCALA GEOGRÁFICA PLANO/ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO OU GESTÃO 

Internacional (global, 
grupos de países) 

Planejamento econômico (menos ou mais especializado) 
realizado por grandes empresas transnacionais e entidades 
supranacionais; a vinculação com o planejamento urbano 
costuma ser muito tênue ou inexistente. 

Nacional (Estado-nação) O Brasil, em parte devido às suas dimensões e complexidade, 
em parte devido à pouca “cultura do planejamento”, não possui 
tradição de planejamento nessa escala, onde se trata de 
estimular e orientar o desenvolvimento do país considerando as 
diversas regiões em conjunto. 

Regional (inter ou 
intraestadual) 

Planos de desenvolvimento regional realizados por agências de 
desenvolvimento.  

Macrolocal 
(metropolitana) 

Planos de desenvolvimento e macrozoneamento de regiões 
metropolitanas. 

Mesolocal (municipal) Planos diretores municipais; planos específicos (transportes 
etc.) referentes a uma única cidade; divisões municipais para 
fins de gestão orçamentária participativa. 

Microlocal 
(intramunicipal) 

Projetos de Estruturação Urbana (PEUs), como aqueles 
implementados no Rio de Janeiro; esses projetos (melhor seria 
dizer: planos) detalham o plano diretor para cada setor 
geográfico. 

Quadro 1 – Escalas geográficas referenciais para fins de planejamento e gestão 
Fonte: Adaptado de Souza, 2010, p. 113 

 

                                                                                                                                                         
instituições e personalidades da cidade. Contudo, conforme aponta Souza, os cargos estavam 
majoritariamente ocupados por delegados de empresas privadas e órgãos da administração municipal, 
revelando a frágil incorporação de extensas parcelas da sociedade civil carioca no desenvolvimento 
do Plano (SOUZA, 2010). Alguns detalhes da elaboração e implantação deste Plano serão abordados 
no último capítulo.  
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No Brasil em particular, a modalidade de planejamento urbano físico-territorial 

e sua ideia-força de modernização das cidades teve grande receptividade nas 

primeiras políticas urbanas do século passado. Nas décadas de 1950 e 1960, 

entretanto, emergiram os primeiro debates sobre a constituição de uma democracia 

urbana, a partir da explicitação do processo de urbanização e o surgimento dos 

primeiros conflitos urbanos (SOUZA, 2010). 

Contudo, foi somente no final dos anos 1980 que, acompanhando a transição 

democrática, a mobilização pela reforma urbana sob a égide do Movimento Nacional 

pela Reforma Urbana (MNRU) encampou o ideal progressista da cidade com um 

espaço social. Em prol do direito coletivo de acesso à urbe, o MNRU tratou de expor 

a pertinência da relativização da propriedade meramente individual sobre o uso do 

solo e dos equipamentos urbanos, e revisitando criticamente a segregação espacial 

cuja trajetória explosiva apresentava inúmeros sinais de corrosão social 

(RODRIGUES, 2004; SOUZA, 2011). 

Como resultado desta iniciativa cívica foram inclusos na Constituição de 1988 

artigos específicos (arts. 182 e 183)10 – embora com supressões em relação às 

propostas originais – outorgando mudanças na política urbana brasileira, mormente 

quanto à transferência de responsabilidades para os municípios. Dentre esses 

deveres jurídicos, destaca-se a obrigatoriedade de elaboração de um Plano Diretor 

“como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana” (Lei 

10.257, art. 40) nos casos previstos em lei, dentre outros preceitos legais para a 

ampliação da gestão democrática da cidade por meio de instâncias deliberativas e 

consultivas populares – como os Conselhos Municipais (Lei 10.257, art. 43) 

(RODRIGUES, 2004). 

Porém, especialmente nos grandes centros, as abordagens mercadófilas tem 

se tornado uma constante, abrigando modelos de intervenção diversos, geralmente 

sob a alcunha da racionalidade estratégica empresarial, como aquele defendido por 

Lopes (1988). De acordo com esta visão 
 

 

As políticas urbanas até então praticadas estariam defasadas em face do 
imperativo global, posto que se teriam mostrado incapazes de responder às 
novas formas de organização produtiva que têm as cidades como centros 
direcionais. Em outras palavras elas não seriam apropriadas para prover as 

                                                 
10 Regulamentados pela Lei 10.257 de 2001 – denominado como o Estatuto da Cidade. 
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condições gerais requeridas pelas funções de controle, comando, inovação 
e gestão da nova economia [...] consideradas o elemento indispensável da 
atual competitividade dos territórios urbanos (COMPANS, 2005, p. 91). 
 

 

Trata-se de uma tendência global de “transposição do corporate strategic 

plannig, surgido no meio privado, para o planejamento urbano e regional no setor 

público” (SOUZA, 2010, p. 137). Conforme previamente mencionado, sua debilidade 

maior consiste na manutenção de formas viciadas de participação societal, de sua 

marginalização do processo decisório. O direcionamento das políticas do Estado 

converge-se no fomento à competitividade interurbana, no contexto do mercado 

global de cidades. 

Esta perspectiva empresarialista é será retomada pouco mais adiante, 

tomando-se como caso de estudo a cidade do Rio de Janeiro, cujo planejamento 

estratégico consolidado a partir do Plano Rio Sempre Rio tornou-se um modelo 

replicado em outras cidades do país, bem como base do Plano de Turismo da 

cidade do Rio de Janeiro – Plano Maravilha. 

Antes disso, porém, serão revisitados alguns aspectos conceituais sobre a 

prática do planejamento e gestão públicas para fins de desenvolvimento da atividade 

turística. Sob este prisma, serão destacadas em seguida, algumas das principais 

diretrizes recentes das Políticas Nacionais de Turismo.  
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3 O PAPEL DO PODER PÚBLICO NO DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS 
TURÍSTICOS  

 
 

A atividade turística é especialmente multidimensional e multiescalar, 

integrando diferentes subsistemas que se intercruzam vertical e horizontalmente, o 

que gera enormes desafios para a condução e articulação das políticas públicas 

setoriais. 

No presente capítulo, faz-se uma revisão teórica sucinta do processo de 

planejamento e gestão de destinos turísticos com ênfase no papel do poder público 

em seu ordenamento, reiterando-se a interpenetrabilidade de fatores estruturais dos 

mais variados níveis e polarizações na constituição dos sistemas turísticos locais. 

Em seguida, sintetiza-se a evolução das Políticas Nacionais de Turismo no 

Brasil, apontando-se a orientação ideológica descentralizadora como uma das 

principais estratégias de efetivação destas. As tendências de descentralização do 

planejamento e gestão da atividade turística nas últimas duas décadas serão 

abordadas tanto em sua vertente municipalizante quanto regionalizante. 
 
 
3.1 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO TURÍSTICO E A ATUAÇÃO DO PODER 

PÚBLICO 
 
 

O processo de desenvolvimento da atividade turística, por sua inerente 

multisetorialidade, é corriqueiramente sujeito à incompatibilidade de interesses e a 

dissonâncias de percepção por parte dos agentes envolvidos, tanto no que concerne 

à natureza do próprio fenômeno quanto aos rumos do sistema turístico de 

determinada localidade. O esforço do planejamento constitui assim um meio 

oportuno para que os destinos projetem estratégias cooperativas e provejam os 

recursos e estabeleçam os processos necessários à sua maturação, bem como à 

sua inserção nos marcos mais amplos dos projetos de desenvolvimento locais, 

regionais e nacionais (COOPER et al, 2001).  

Conforme apontado por Lickorish e Jenkins (2000, p. 224) “uma política é 

uma consideração sensata de alternativas”. Deste modo, os objetivos do 

planejamento são usualmente concebidos e relacionados em função dos critérios 

configurados a partir da política de turismo que norteia as ações do destino. Embora 

nem toda localidade estabeleça uma orientação macro através de uma prescrição 



46 
 

oficial, a alocação de seus ativos turísticos e o seu desenvolvimento em bases 

racionais, tanto do ponto de vista econômico, quanto sócio espacial, serão 

procedimentos relacionais sempre presentes de gestão e gestação da razão pública, 

ou seja, constructos políticos (HALL, 2004).   

De fato, política e planejamento público são elementos convergentes e 

indispensáveis, particularmente numa atividade transversal como o turismo. 

Enquanto a política sintetiza o posicionamento formal da administração pública, o 

planejamento é o conjunto de procedimentos que visam a converter essa posição do 

Estado e seus desdobramentos nas diversas esferas da vida pública em ações 

coordenadas e pautadas por objetivos (MILL; MORISON apud VALLS et al, 2006).   
Conforme destacado por Mill e Morrison, os objetivos fundamentais do 

planejamento geralmente visam a: 
 
 
- Identificar alternativas, ou seja, acertar na fixação de opções realizáveis; 
- Adaptar-se às mudanças, ou seja, interpretar os distintos cenários e 
aproveitar as oportunidades que se apresentam; 
- Manter a diferença, ou seja, reforçar o valor próprio; 
- Criar condições desejáveis, ou seja, planejar a maneira de se realizar o 
que se deseja alcançar; 
- Evitar as situações indesejáveis, ou seja, colocar todos os meios para que 
não ocorram os efeitos de não se efetuar um planejamento. (MILL; 
MORISON apud VALLS et al, 2006, p. 61) 
 

 
Tornam-se então os elementos facilitadores básicos para a definição de 

consensos entre os agentes envolvidos no sistema (stakeholders), os quais, por seu 

turno, desenharão as ferramentas de gestão necessárias para cada ativo buscando 

a construção/manutenção de um destino competitivo que se desenvolva 

sustentavelmente11 (VALLS et al, 2006). 

O planejamento turístico é assim concebido como um conjunto de reflexões e 

ações continuadas e cíclicas, de permanente acomodação de interesses que 

englobam desde a elaboração de estratégias de longo prazo à execução de ações 

no curto prazo, em contiguidade com as transformações contextuais, previstas ou 

não, nas quais seu objeto de intervenção, ou seja, o destino turístico está inserido 

                                                 
11 Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002), compartilham da perspectiva de Valls et al (2006) e sustentam 
que os parâmetros norteadores do gerenciamento criterioso de destinações turísticas são a 
competitividade e a sustentabilidade. A competitividade se refere, pois, à “capacidade de concorrer de 
forma eficaz e lucrativa no mercado turístico”, enquanto a sustentabilidade, grosso modo, diz respeito 
“à capacidade da destinação de manter a qualidade de seus recursos físicos, sociais, culturais e 
ambientais, enquanto concorre no mercado” (GOELDNER; RITCHIE; MCINTOSH, 2002, p. 295-296). 
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(COOPER et al., 2001; ACERENZA,2003). A figura abaixo apresenta um modelo 

genérico deste processo de planejamento estratégico turístico, adaptável tanto às 

organizações públicas quanto privadas envolvidas num sistema turístico.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 6 – Processo de planejamento turístico estratégico 
Fonte: Adaptado de Hall; McArthur apud Hall, 2004, p. 112 
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DEFINIÇÃO DA FILOSOFIA, METAS E OBJETIVOS 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
  

 
 
 

Longo prazo: 
Filosofia, metas 

e objetivos 

Decisões do 
dia-a-dia 

Médio prazo: 
Metas e 
objetivos 

Curto prazo: 
Objetivos 

Planos 
estratégicos 

Planos de 
ação e de 
operação 

 

MÉTODOS, INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 
DE GERENCIAMENTO DE TURISMO 

- Os instrumentos e técnicas que colocam em 
prática a missão, as metas e os objetivos, por 
exemplo, pesquisa sobre o perfil do visitante, 
consultas à comunidade, previsão e 
gerenciamento de recursos.  

INICIAÇÃO DO PROCESSO 
- Exigências das partes interessadas 
- Necessidades observadas 
- Reação diante de crises 

OBJETIVO 
- O que procuramos atingir? 
- Por que estamos fazendo isso? 
- Quais são nossas limitações? 

ANÁLISE ESTRATÉGICA 
- Análise ambiental 
- Análise de mercado 
- Análise da concorrência  
- Análise de recursos 
- Análise de objetivos 
- Análise da situação 
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De acordo com o recorte espaço-temporal proposto pelos planejadores, seu 

documento formalizador ou plano referencial, gradativamente tende a incorporar 

modificações e revisões mais ou menos estruturais que permitam aos agentes 

envolvidos atingir os objetivos inicialmente propostos, frente às descontinuidades 

conjunturais. Portanto, também não constitui um elemento estático na percepção 

racional e estratégica do destino, podendo ser revisto ou mesmo suplantado de 

acordo com o feedback (retorno) gerado a partir da prática (HALL, 2004). 

Destaque-se que, embora muitos destinos elaborem planos gerais próprios, 

com maior ou menor envolvimento dos agentes da destinação, é tão ou mais 

essencial que o trade local incorpore o planejamento com ênfases específicas e 

confeccione planos estratégicos próprios (em sintonia com a política e o plano de 

desenvolvimento deliberados conjuntamente com outros agentes), visto que são as 

responsáveis pela gestão direta dos ativos turísticos do destino (HALL, 2004). 

Analisando as expressivas interdependências horizontais e verticais da 

atividade turística, Hall também aponta que a natureza complexa desta atividade 

tende a engendrar metaproblemas no seu planejamento, especialmente em função 

da elevada diluição de seus elementos e processos na economia e na sociedade, 

transpondo, deste modo, a competência de um organismo único de controle (HALL, 

2004). 

Nesta vertente, Ham e Hill propõem três níveis gerais de análise das 

dimensionalidades que permeiam a elaboração de políticas e ações de 

planejamento. 
 
 
Esses níveis são: primeiro, o nível micro de tomada de decisões dentro das 
organizações; segundo, a análise intermediária da formulação política [e 
implementação]; e terceiro, a macroanálise dos sistemas políticos incluindo 
o exame do papel do Estado. É a interação entre os níveis que é 
especialmente significativa e problemática. (HAM; HILL, 1984 apud HALL, 
2004, p.102) 

 

 

Por sua vez, os arranjos institucionais organizados no sistema turístico para 

seu planejamento e gestão, tendem a englobar agências públicas e privadas nas 

mais variadas escalas de atuação, como aquelas marcadamente locais, tais quais as 

autoridades turísticas específicas de um destino, ou mesmo de extensão global, 

como as organizações internacionais de regulamentação econômica e ambiental, 

dentre outras. Tal gama de relacionamentos está igualmente condicionada a 
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componentes cada vez mais internacionalizados nas agendas públicas, como a 

condução de políticas macroeconômicas e ambientais e, consequentemente, à 

influência de organizações supranacionais de traço consultivo ou mesmo regulatório 

nos debates. 

Este contingente de influências pode amplificar o grau de instabilidade e 

comprometer a tão almejada sinergia dos agentes envolvidos, com destaque para as 

reorientações políticas que por seu caráter estruturalmente normativo, “se infiltrarão 

em todos os níveis do sistema de planejamento” (HALL, 2004, p. 100) 

O resultado, simplificadamente esquematizado na Figura 4, é uma 

interdependência crescente entre fatores externos e internos aos destinos e a 

formação de um continuum de influências que perpassa cada elemento, 

incorporando-os e rearticulando-os nas ações específicas postas em prática durante 

o processo de planejamento e gestão. 

 

 
Figura 7 – Fatores e dimensões do planejamento turístico 
Fonte: Adaptado de Hall, 2004, p. 105 
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Conforme reitera Yázigi, “o turismo não é categoria de análise e, portanto, seu 

equacionamento deve perpassar os mais variados setores da vida pública comum” 

(YÁZIGI, 2009, p. 426). Assim, atendendo a este quadro conceitual, o papel do 

poder público no desenvolvimento integrado da atividade turística é crucial no 

conjunto de atividades consideradas como estratégicas (tal qual a iniciativa do 

planejamento) e em sua gestão/operacionalização (VALLS, 2006). 

A administração pública, por sua vez, conjuga modalidades diversas de 

atuação intercambiáveis entre si. Ferraz (1992, apud CRUZ, 2001) as organiza em 

modalidades de participação, indução e controle. A participação envolve a atuação 

direta do Estado em determinada atividade econômica como agente desta atividade, 

enquanto a indução sinaliza uma postura de ação indireta, orientadora e 

fomentadora do comportamento dos demais agentes econômicos, ao passo que o 

controle indica uma intervenção de cunho regulatório de um campo econômico. 

Adotando uma postura crítica de objeção ao laissez-faire e de defesa do 

posicionamento firme do poder público nas destinações turísticas, Lickorish e 

Jenkins, citando Pearce, consideram que, embora os fatores de ordem econômica 

sejam determinantes para o envolvimento deste, outras variáveis e encargos 

socioculturais e ambientais são estímulos a sua participação pró-ativa, algo 

particularmente importante considerando-se a inviabilidade/inabilidade dos 

stakeholders privados em assumir determinados custos necessários ao 

desenvolvimento integral da atividade (LICKORISH; JENKINS, 2001, p. 243-244). 

Segundo os autores, as principais funções do Estado no turismo consistem 

em: 
 
 
- Formular a política e aprovar a ampla estratégia para o desenvolvimento; 
- Regulamentar, inspecionar e proteger o consumidor, conforme necessário; 
- Fornecer um fórum consultivo como base para a coordenação dentro do 
governo e entre os setores público e privado [...]; 
- Realizar uma ação fiscal [...]; 
- Dar assistência financeira ao desenvolvimento, principalmente através do 
fornecimento de infra-estrutura, corrigindo as “falhas do mercado” e 
implementando as principais políticas onde o turismo possa contribuir de 
forma considerável [...]; 
- Estabelecer condições favoráveis para o crescimento do setor privado e de 
pequenas empresas na economia de mercado; 
- Fornecer dados estatísticos, informações econômicas e outras 
informações técnicas e dar suporte para garantir o gerenciamento efetivo 
dos recursos do turismo nacional, tanto por parte do setor público como do 
privado; 
- Promover os destinos nacionais no exterior e em nível local por parte de 
autoridades regionais ou locais (LICKORISH; JENKINS, p. 251-252). 
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Tal visão coaduna com o papel dos órgãos e entidades públicas apontado por 

Beni (2007), como entes normatizadores e fiscalizadores das ações operacionais do 

mercado, bem como concessores, por excelência, da infraestrutura de acesso e 

apoio à prestação de serviços turísticos. 

Para Hall, numa perspectiva mais ampla, o governo desempenha uma função 

fundamental por regular toda a estrutura econômica que permeia o turismo (HALL, 

1998 apud HALL, 2004). Nestes termos, retomando a teoria e empiria políticas, 

atenta que a ação do Estado (bem como sua composição) está longe de ser 

monolítica e muito menos é isenta de frequentes oscilações em suas ações, 

notadamente em função da lógica de relacionamento inter e intragovernamental 

através dos ciclos políticos (HALL, 2004).   

As últimas décadas assistiram a uma redefinição, em diferentes proporções, 

do peso e das atribuições do poder central e das demais esferas de governo, 

acompanhando o processo de internacionalização da economia, conforme visto no 

caso brasileiro, em algumas de suas vertentes, ao longo das primeiras seções.  

Nesta perspectiva, um dos aspectos considerados por Hall é que, embora o 

governo central conserve um papel de destaque no processo de planejamento e 

gestão de destinos turísticos12, parte de suas atribuições políticas foi ou está em via 

de descentralização e (re)absorção por parte dos governos estaduais e, 

principalmente, municipais. Além do mais, no que tange a prestação e gestão de 

serviços e bens públicos, é cada vez mais proeminente o papel do setor privado, 

tanto na forma de concessões e privatizações quanto por outros meios, como as 

parcerias público-privadas (HALL, 2004).   

Desta forma, neste momento de reposicionamento dos entes públicos e 

privados, torna-se ainda mais necessária a existência de estruturas e arranjos de 

poder formais e participativos que estimulem a convergência dos stakeholders de 

forma contínua e relativamente autônoma dos personalismos e ideologias de cada 

ciclo político.   

Muitas das ações necessárias ao desenvolvimento turístico equilibrado dos 

destinos dependem de estratégias conjugadas de longo prazo, tendo o poder público 

papel de aglutinador principal. Na sua ausência torna-se inviável aos entes privados 
                                                 
12 O autor destaca como tarefas tradicionais do nível federal/central de governo: “a realização de 
pesquisas em turismo, serviços de marketing e de divulgação, financiamento direto para 
planejamento turístico local e programas de gerenciamento de visitantes em áreas de ecoturismo e 
turismo rural (JENKINS, 1997; HALL; 1998  apud HALL, 2004, p. 207).  
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proceder espontaneamente à acomodação entre inputs (oferta) e outputs (demanda) 

e o desenrolar da atividade turística torna-se difuso e potencialmente oneroso para o 

ciclo de vida dos destinos. 

 
 
3.2 O CASO BRASILEIRO: POLÍTICAS NACIONAIS DE TURISMO 
 
 

A experiência brasileira é ilustrativa das dificuldades de concepção, 

implementação e controle de uma Política Nacional de Turismo articulada em 

múltiplo nível. Não apenas pelo desafio inerente que é imbuir a cultura do 

planejamento em porções territoriais tão vastas quanto desiguais em termos de 

disponibilidade de recursos, qualificação técnica das administrações públicas e 

privadas, modelos de inserção da sociedade civil nos processos decisórios e 

estruturação histórica de seus espaços urbanos (matrizes e pontos nodais centrais 

dos principais fluxos turísticos) quanto pela feição tradicionalmente setorial e 

fragmentária que norteia as políticas públicas nacionais de uma maneira geral 

(CRUZ, 2001).  

Analisando o histórico recente dos planos de desenvolvimento em âmbito 

nacional, desde o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) aos atuais 

Planos Plurianuais (PPAs) dos Executivos municipais, estaduais e federal, Yázigi 

destaca que 
 
 
Há um traço em comum a ser notado nos planos elencados: a 
despreocupação subjacente quase total com o longo prazo. Com exceção 
de alguns atos isolados, criados para ficarem, todos eles são na realidade 
“planos de governo”, isto é, de uma gestão ou pouco mais, em detrimento 
de realizações que exigem muito tempo sem interrupção (YÁZIGI, 2009, p. 
427) [grifo nosso]. 
 
 

Neste sentido, a estruturação dos órgãos públicos federais responsáveis 

pelas Políticas Nacionais de Turismo e a aplicação de medidas que regulassem o 

setor enquanto atividade econômica – seu conteúdo social seria negligenciado por 

muito mais tempo – replicaram constantemente tendências autocráticas e 

casuísticas típicas do Estado brasileiro. Como resultados persistem os desequilíbrios 

de governance, no nível inter e intragovernamental inviabilizando ações transversais 

que promovam o desenvolvimento competitivo e ao mesmo tempo sustentável da 

atividade (YÁZIGI, 2009).  
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Além do mais, a atividade turística tem recebido usualmente um tratamento 

secundário dentro dos marcos de ação governamental nos três níveis. Tal fato é 

explicitado pela existência institucional quase sempre inconstante dos órgãos 

dedicados ao turismo nas estruturas administrativas dos governo federal, estaduais 

e municipais, ora configurados e geridos por meio de pastas exclusivas, ora 

agregados a outros campos da administração pública, produzindo o que Beni (2006) 

denomina inconsistência de vínculo institucional.  

Para o autor, este panorama contribuiu historicamente para: 
 
 
1) Descontinuidade de gestão; 2) Inexistência de diretrizes e 
macroindicações claras, objetivas e reproduzíveis em todos os níveis para 
os atores públicos e privados e comunidades, o que resulta na dificuldade 
de participação dos níveis regionais e locais, bem como da iniciativa privada 
e da sociedade civil nos processos de planejamento e desenvolvimento 
sustentável do turismo (BENI, 2006, p. 22). 
 
 

Analisando a indispensabilidade de coordenação intragovernamental, 

Carvalho (2000) ressalta ainda que: 
 
 
Por incorporar um amplo conjunto de atividades, da competência de 
diferentes atores e agências estatais e privados, as políticas públicas em 
turismo são, por excelência, multissetoriais e, na sua implementação, 
tornam-se extremamente complexas. Este, aliás, tem sido um dos motivos 
das dificuldades de sua implementação [...]. Assim, em outras políticas 
setoriais, podemos encontrar programas, projetos e atividades com forte 
rebatimento sobre o turismo, como é o caso da infra-estrutura, das políticas 
urbanas, de desenvolvimento regional, de emprego e renda e, mais 
recentemente, de preservação ambiental e do patrimônio histórico-cultural 
(CARVALHO, 2000, p. 97).  
 
 

Silveira, Paixão e Cobos (2006), por sua vez, atentam para o fato de que a 

dinâmica das políticas públicas de turismo em nível nacional refletem, 

inexoravelmente, as flutuações no cenário político brasileiro das últimas décadas, 

acompanhando seus movimentos de maior ou menor centralização governativa da 

mesma forma que as distintas linhas filosófico-ideológicas das coligações que 

ascendiam ao controle do governo. 

Não por acaso, nas últimas duas décadas as Políticas Nacionais de Turismo 

tem convergido no sentido de promover a descentralização de ações programáticas 

e o espraiamento de diversas outras atribuições correlatas para os subnacionais. 

Primeiramente, por meio da municipalização, seguida das tentativas de 
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estabelecimento de uma nova escala de governança regional para o turismo 

(SILVEIRA; PAIXÃO; COBOS, 2006).  

Antes de analisá-las, cabe, contudo, uma breve revisão histórica da inclusão 

do turismo nos marcos legais das Políticas Nacionais. 

A intervenção do Estado na atividade turística é relativamente tardia em 

comparação com outras políticas setoriais. Ratifica-se atualmente que o primeiro 

dispositivo legal a regulamentar um aspecto da atividade turística fora o Decreto-lei 

n° 406 de 1938, cujo artigo 59 versava sobre a venda de passagens 

marítimas, aéreas e terrestres. Embora nos anos seguintes fossem 

pontuadas novas regulamentações desconexas, sintomáticas da crescente 

importância relativa percebida do turismo, somente em 1966, por meio do 

Decreto-lei n° 55 (regulamentado pelo Decreto-lei n° 60.224 de 1967) foram criados 

os primeiros órgãos normativos (Conselho Nacional de Turismo – CNTur) e 

executivos (Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR) com dedicação 

exclusiva ao setor, relevando o surgimento ainda incipiente de uma Política 

Nacional de Turismo (SILVEIRA, PAIXÃO, COBOS, 2006).  

Merece destaque o fato de que a referida legislação turística, 

promulgada em pleno regime militar, incorporava a disposição politicamente 

centralista do governo. Os marcos legais então vigentes, concentravam nas 

mãos da EMBRATUR um amplo conjunto de prerrogativas, tais como:   
 
 
[...] “fomentar e financiar diretamente as iniciativas, planos, programas 
e projetos que visem ao desenvolvimento da indústria do turismo, na 
forma que for estabelecida na regulamentação deste Decreto-Lei 
[55/1966] ou com resoluções do Conselho Nacional do Turismo”13 e, 
mais adiante, estabelece: “ficará sob a responsabilidade da empresa 
a organização, promoção e divulgação das atividades ligadas ao 
turismo”. De igual modo manter o registro e a fiscalização das 
empresas dedicadas à atividade, satisfeitas as condições fixadas em 
normas próprias, além de estudar e propor ao Conselho Nacional de 
Turismo os atos normativos necessários ao seu funcionamento. 
(SILVEIRA, PAIXÃO, COBOS, 2006, p.123) [grifo nosso]. 
 
 

Beni expõe que a expectativa era de que esse formato institucional que 

persistiu até meados dos anos 1980, assegurasse eficiência na utilização de 
                                                 
13 Embora previsse a adoção de um processo contínuo de planejamento, ainda que sob moldes de 
uma matriz estadocêntrica, os resultados das ações da EMBRATUR até o início dos anos 1990 se 
limitariam à consolidação parcial de empreendimentos turísticos, principalmente através dos 
incentivos e financiamentos para o setor hoteleiro, e algum incremento no turismo receptivo, fruto de 
campanhas publicitárias no exterior (CRUZ, 2001; BURSZTYN, 2003). 
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recursos ao centralizar as atividades de planejamento, coordenação e 

execução de planos, programas e projetos (BENI, 2006, p. 26).  

O período que se segue até o final dos anos 1980 assistiu a trajetória 

ascendente das políticas de fomento de projetos turísticos por meio da criação de 

linhas de financiamento e incentivos fiscais, especialmente para empreendimentos 

hoteleiros. Manteve-se a centralização, por parte do governo, das prerrogativas para 

o desenvolvimento do turismo 14 , porém, aos poucos viriam à tona os 

descompassos deste modelo oriundos, sobretudo, da reduzida 

representatividade do trade assim como de segmentos organizados da 

sociedade civil (BENI, 2006).  

Este interstício tipifica, adotando a tipologia de Hall, a condução do turismo 

segundo a tradição econômica, com efeitos residuais no seu planejamento e gestão 

até os dias atuais. A atividade é compreendida em sua essência, como instrumento 

corretivo no quadro geral dos fatores de produção e do comércio internacional, 

gerida de forma consonante com uma estratégia governamental de (re)equilíbrio do 

balanço de pagamentos das contas nacionais, geração de postos de trabalho e 

alguma elevação da renda média nas localidades com vocação para o turismo, 

desconsiderando seus efeitos potenciais que escapam da percepção economicista 

mais imediata (HALL, 2004).  

Cruz (2001) corrobora com este entendimento e sugere que a compreensão 

do turismo enquanto indústria, assim como a vinculação durante boa parte de sua 

história institucional – de 1966 a 1998, com uma breve ruptura durante o governo 

Collor – ao Ministério da Indústria e do Comércio (posteriormente Ministério da 

Indústria, Comércio e Turismo) são indicativas do tratamento fortemente 

economicista que lhe fora conferido ao longo dos anos, refletindo na deliberação de 

propostas e formulação de políticas bem como no tipo de incentivos que seriam 

direcionados à atividade.  

A partir do final da década de 1980 e início dos anos 1990, acompanhando 

tardiamente os efeitos do processo de reabertura e descentralização políticas e a 

eclosão de novos pontos de apreciação na agenda pública, teve início uma nova 

etapa nas políticas de turismo no Brasil.  

                                                 
14 Para uma análise detida do histórico das políticas públicas de turismo no Brasil, ver Carvalho 
(2000), Cruz (2001) e Silveira, Paixão e Cobos (2006). 
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Para Oliveira (2008) a importância conferida ao turismo brasileiro a partir 

desta década reflete notadamente o crescimento econômico-quantitativo da 

atividade, o qual incidia tanto no adensamento do mercado interno quanto na 

expansão dos fluxos internacionais. Além disso, destaca o papel de entidades 

supranacionais como a Organização Mundial do Turismo (OMT) e a World Travel & 

Tourism Council (WTTC) no crescente lobby para políticas mais incisivas de 

desenvolvimento turístico, subsidiadas por “diversos estudos sobre a importância 

econômica e o crescimento da atividade no mundo — apesar do baixo grau de 

precisão e da superestimação dos dados apresentados” (OLIVEIRA, 2008, p. 180). 

Em 1992, o Decreto 448 delineava os aspectos gerais da Política Nacional de 

Turismo, definindo como sua finalidade “o desenvolvimento do Turismo e seu 

equacionamento como fonte de renda nacional”. Observando como diretrizes “a 

prática do Turismo como forma de promover a valorização e preservação do 

patrimônio natural e cultural do País” e “a valorização do homem como destinatário 

final do desenvolvimento turístico”, o Decreto mescla a percepção do turismo como 

ferramenta econômica capaz de induzir e equalizar a oferta de empregos e a 

geração de renda com preocupações de ordem socioambiental, se não totalmente 

na prática, ao menos no discurso (CRUZ, 2001).  

Pretendia-se que a Política fosse efetivada por meio do Plano Nacional de 

Turismo de 1992. Contudo, a Política Nacional de Turismo não chegou a ser 

imediatamente implementada em razão da crise político-institucional do governo 

Collor15 e o Decreto aprovado limitou-se a estabelecer seus princípios norteadores, 

além de avançar na regulamentação econômica do setor. Desenhou-se, pois, um 

quadro no qual havia um plano, porém, sem uma política. Como resultado, as ações 

previstas não foram realizadas (CRUZ, 2001).  

Instituída em 1996, a Política Nacional de Turismo 1996-1999 tratava das 

ações a serem articuladas com ênfase na descentralização do turismo (ver 

APÊNDICE A), subvencionando sua municipalização como instrumento de 

efetivação dos objetivos propostos, a qual se daria a partir de cinco vértices: 
 

                                                 
15 A responsabilidade por “formular, coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional de 
Turismo” cabia então à EMBRATUR que, reestruturada pela Lei 8.181 de 1991, havia se tornado uma 
autarquia federal, rebatizada de Instituto Brasileiro de Turismo (CRUZ, 2001, p. 57). A EMBRATUR se 
encontrava diretamente vinculada à Secretaria Geral de Governo, visto que o Ministério da Indústria e 
Comércio, do qual fazia parte, fora extinto. 
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Fortalecimento das secretarias e órgãos estaduais e municipais para a 
gestão do turismo; Programa Nacional de Municipalização do Turismo; 
Transferência de responsabilidade para gestão das atividades turísticas; 
Delegação de atividades a entidades privadas; Terceirização de serviços 
(EMBRATUR, 1996, p. 19).  

 

 

Assim, como vetor do desenvolvimento do turismo se encontrava o Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), em vigor desde 1994 (seu 

encerramento formal se daria em 2003). Incorporado inicialmente entre as 

macroestratégias da Política Nacional de Turismo 1996-1999, gradativamente se 

tornou um programa âncora desta. Seus objetivos visavam à “conscientização, a 

sensibilização, o estímulo e a capacitação dos vários agentes de desenvolvimento 

que compõem a estrutura do município” (EMBRATUR, 1998, p.10). 

O arranjo institucional proposto pelo Programa correspondia a representações 

das três instâncias de governo, que atuavam por meio do Comitê Executivo Nacional, 

um Comitê Estadual e de um Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), gestor do 

Fundo Municipal de Turismo, além de uma cadeia de voluntários que envolvia 

agentes públicos, privados, a academia e membros do terceiro setor.  

Sua operacionalização se dava por meio de oficinas de sensibilização (fase 1), 

capacitação (fase 2) e planejamento (fase 3) sendo que, nesta última, 

destrinchavam-se 3 módulos ou passos. A metodologia empregada de enfoque 

participativo era liderada por moderadores capacitados no método ZOPP (Ziel 

Orientierte Projekt Planung – Planejamento de Projetos Orientado por Objetivos) e 

ao fim destas etapas seria possível, por meio de ações coordenadas entre os 

Facilitadores Estaduais e os Conselhos Municipais de Turismo, elaborar o Plano 

Estratégico Municipal de Desenvolvimento Sustentável do Turismo (EMBRATUR, 

1998). 

Durante os anos de vigência do programa, foram identificados 1.529 

municípios com vocação turística (dos quais 1450 estiveram envolvidos em pelo 

menos uma das fases do programa), treinados 27.483 agentes locais e executadas 

1.107 oficinas com o apoio de aproximadamente 1,5 milhão de voluntários 

(MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO, 2002).  

Considerado um sucesso em termos de mobilização social, o PNMT, 

entretanto, sofreu com a descontinuidade das atividades, durante e ao término do 

Programa, em particular nos municípios menos capacitados de recursos técnicos e 
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humanos ou que ocupavam um papel economicamente secundário no mercado 

turístico doméstico e internacional. 
 
 
Pretendia-se, ao final, que as comunidades e seus agentes multiplicadores 
dessem continuidade aos trabalhos de elaboração de planos municipais de 
desenvolvimento turístico e implantação de negócios e empreendimentos 
para alavancar e estruturar as atividades. Porém, como sempre ocorreu em 
todas as gestões anteriores, a grande fatia de recursos financeiros foi 
destinada aos grandes destinos receptores de turistas do país; a grandes 
projetos de empresas ou a grupos corporativos do setor, relegando aos 
pequenos municípios o papel de meros participantes de exaustivas 
discussões sobre a importância do turismo e outras questões que talvez 
nunca se transformassem em realidade para os setores, tanto públicos, 
quanto privados locais. Além disso, outro gargalo importante na 
continuidade do PNMT foi que os municípios não estavam dotados de 
recursos técnicos e humanos para trabalhar o planejamento turístico 
adequadamente, o que truncava o andamento das ações: chegava-se até à 
fase de discussões e conscientização, porém quando era necessário 
avançar na elaboração de projetos e propostas tecnicamente viáveis não 
havia profissionais qualificados para tal, e os governos estaduais e federais 
também não possuíam contingente suficiente de técnicos para suprir a 
demanda (SILVEIRA; PAIXÃO; COBOS, 2006, 129).  
 
 

Nos últimos anos, porém, o ideal de descentralização da gestão e do 

planejamento de destinos turísticos avançou como um dos principais meios de 

alcançar os objetivos propostos das Políticas Nacionais de Turismo expressos nos 

Planos Nacionais16.  

Quando da transição entre os governos FHC e Lula, esta diretriz 

descentralizante já estava devidamente sedimentada nas linhas de ação do governo 

federal e foi incorporada pelo recém-criado Ministério do Turismo. Observa-se que 

persiste, contudo, o clássico viés de desenvolvimento do turismo como forma de 

instrumentalização econômica corretiva17 (SILVEIRA; PAIXÃO; COBOS 2006).  

Simultaneamente, a EMBRATUR foi reconfigurada e renomeada como 

Instituto Brasileiro de Turismo, redefinindo sua atuação na promoção, marketing e 

apoio à comercialização dos produtos turísticos brasileiros no exterior (MINISTÉRIO 

DO TURISMO, 2003).  

                                                 
16 Diferentemente do conteúdo do Decreto-lei 448/92, o qual ainda repercute um arranjo altamente 
centralizado no nível federal, a nova Lei Geral do Turismo (11.771/98) já reverbera esta nova diretriz 
de descentralização (no caso, regionalização) da gestão do turismo. 
17 Apesar de autores como Cruz (2001) considerarem como pouco realizáveis ou fora de seu escopo 
direto alguns objetivos e diretrizes explicitados nos políticas nacionais de turismo, não se pode 
ignorar que a postura de ostentação (mesmo que bastante superlativa em inúmeros casos) do seu 
potencial de impacto econômico, além de reverberar o viés do poder público na condução geral de 
suas políticas, é uma estratégia na disputa por recursos do orçamento da União entre as pastas 
ministeriais.  
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O Programa de Regionalização do Turismo (PRT) - Roteiros do Brasil, deriva 

deste direcionamento que seria mantido nos Planos Nacionais de Turismo para o 

período 2003-2007 e 2007-2010. Fratucci atenta para o fato que, assim como no 

caso do PNMT, o PRT, originalmente um programa pontual do Plano Nacional de 

Turismo 2003-2007 (Ver APÊNDICE A), extrapolaria essa posição e se tornaria um 

programa transversal aos demais (FRATUCCI, 2008). 

O PRT parte de uma percepção clusterizada 18  do espaço turístico, 

pressupondo que o planejamento e gestão da atividade turística exigem uma 

coordenação mais abrangente que a da simples atuação focada na escala municipal. 

Revisitando e ampliando a complementaridade de destinos turísticos 

geograficamente contíguos ou, de algum modo, diretamente interdependentes, 

propõe a formatação de roteiros turísticos (como produtos turísticos diversificados e 

competitivos) em escalas macrolocais e regionais (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2007). 

O aporte teórico advém claramente das teorias do espaço turístico de Boullón 

(2002), para o qual as unidades de análise e planejamento são compostas em 

função da disposição e densidade territorial dos atrativos turísticos. Todavia, de 

acordo com Fratucci 
 
 
[...] enquanto a teoria de Boullón nega veementemente a possibilidade de 
existência de regiões turísticas e o uso das técnicas de regionalização, o 
PRT propõe a definição de uma série de regiões turísticas para ordenar os 
investimentos e as ações do governo no setor turístico nacional.  A tradição 
do uso da categoria de região nos planos de turismo é bastante forte [...], 
porém, quase sempre utilizado de maneira dissonante com as diversas 
conceituações adotadas pela geografia (FRATUCCI, 2008, p. 106). 
 
 

Para sua implementação foi realizado em 2004 um mapeamento nacional que 

identificou 219 regiões turísticas abrangendo 3.203 municípios. Os dados seguem 

em contínua revisão e, em seu 3° apontamento, foram identificadas 276 regiões 

turísticas contendo 3.635 municípios (FGV, MINISTÉRIO DO TURISMO, SEBRAE, 

2009).  

                                                 
18 O termo cluster se caracteriza enquanto categoria de organização espacial de uma determinada 
cadeia produtiva intimamente interconectada. Em seu sentido adaptado para o turismo, Petrocchi o 
define como “aglomerados de atrativos turísticos, infra-estruturas compatíveis, equipamentos e 
serviços receptivos, e organização turística concentrada em âmbito geográfico bem delimitado” 
(PETROCCHI, 2009, p. 12). 
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A municipalização das ações continuou sendo uma estratégia fundamental 

para a consecução dos objetivos propostos pelo PRT. Entretanto, o programa 

passou a definir uma nova forma de Instância de Governança Regional a ser 

implantada em cada região para a coordenação com os três níveis institucionais 

tradicionais (nacional, estadual e municipal). Esta instância, que deve ser 

institucionalizada, não possui caráter jurídico pré-definido, podendo assumir diversos 

modos de representatividade colegiada (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007). 

Os principais objetivos deste arranjo macrolocal, seriam a criação de uma 

comunicação regional que permita operacionalizar o PRT, a coordenação de todo o 

processo de regionalização das regiões turísticas, além da descentralização das 

ações, atuando como intermediário entre União, estados e regiões turísticas 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007). 

Embora a carência de estatísticas e de outros dados consolidados 

impossibilite uma avaliação criteriosa dos resultados do PRT até o momento, alguns 

apontamentos podem ser feitos.  

Segundo Fratucci, um dos pontos frágeis nas pretensões do PRT diz respeito 

justamente à dificuldade em instituir o grau exigido de interações entre os agentes 

dos diversos níveis horizontal e verticalmente envolvidos nas regiões a serem 

trabalhadas. 
 
 
Os produtos regionais devem ser resultados da organização dos agentes 
envolvidos; para tanto, torna-se necessário que essas interações evoluam 
para inter-relações dinâmicas e complementares, que irão compor a 
organização/sistema turístico de cada região envolvida.  A dificuldade de 
articulação dessa organização regional dos agentes sociais envolvidos 
mostrou-se um dos pontos mais críticos para o sucesso da implantação 
efetiva das metas do PRT no país, o que exigiu da equipe do MTur uma 
revisão das suas metodologias e uma nova investida nas ações de 
articulações e de sensibilização dos agentes sociais das regiões 
classificadas como turísticas (FRATUCCI, 2008, p. 173).   
 
 

As ações do Ministério do Turismo passaram a se pautar cada vez mais no 

diagnóstico dos destinos - tendo como resultado o documento intitulado “Estudo de 

Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional” 

e a instituição do Programa 65 Destinos Indutores. Cada destino indutor seria 

articulado a partir de Grupos Gestores, coordenando os diferentes níveis de governo, 

além da iniciativa privada, com vistas ao fortalecimento da governança e ao 

aprimoramento da gestão local (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). Além disso, em 
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função do seu nível de competitividade teriam maior capacidade de captação dos 

fluxos turísticos e assim, poderiam viabilizar o desenvolvimento de suas regiões de 

influência (FGV; MINISTÉRIO DO TURISMO; SEBRAE, 2009). 

Contudo, cabe ressaltar, a dificuldade em promover uma interlocução clara 

entre as diferentes esferas de governo não é exclusividade das políticas públicas de 

turismo. A governança de múltiplo nível encontra pouco anteparo constitucional e na 

cultura nacional do planejamento e de gestão, sendo constantes verdadeiros vazios 

institucionais em escalas espaciais não contempladas formalmente pelo repertório 

legislativo brasileiro. Caso exemplificativo são as questões que envolvem a 

formação de autoridades de gerenciamento de questões no âmbito macrolocal, 

como exposto por Souza (2007). 

Neste sentido, os obstáculos em promover ações estruturantes a partir de 

instâncias de governança turística em nível regional assomam, não apenas em 

função da carência de dispositivos legais específicos que regulamentem sua 

formação e funcionamento, como também pela tradicional fragmentação das 

relações intergovernamentais, especialmente no que se refere à debilidade da 

articulação para fins de planejamento.   

Na ausência de mecanismos claros que definam o modus operandi entre tais 

estruturas (esferas governamentais) e processos (formulação e implementação de 

políticas públicas), o padrão de relacionamento entre os entes tende a assumir um 

caráter eminentemente extraconstitucional, basicamente legitimado pela prática, ou 

seja, a posteriori, com toda a fragilidade que isso tende a acarretar, como os hiatos 

na articulação inter e intragovernamental, déficits de representatividade de setores 

da sociedade e descontinuidade nas ações (SOUZA, 2007). 

Não surpreende, portanto, que na avaliação auferida em 2010, alguns destes 

lapsos tenham ficado claros no quadro geral do PRT: elevada heterogeneidade do 

processo de descentralização; fragilidade das instâncias de governança (na 

articulação público-privada e no seu próprio empoderamento); baixo índice de 

confecção de planos estratégicos de desenvolvimento turístico regional (presente 

em apenas cerca de 40% das regiões priorizadas) (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2010). 

Logicamente, algumas iniciativas demandam tempo a fim de promoverem 

mudanças estruturais, especialmente no que tange à dinâmica da iniciativa e 

cooperação políticas. De todo modo, consolidou-se a opção pela estruturação dos 
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destinos indutores como impulsionadores da formação de redes regionais, e tal 

escala permanece como referencial para a estruturação da oferta turística proposta 

para 2011-2014 (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). 

Com base nas considerações feitas, pode-se agora avançar para o caso 

específico da cidade do Rio de Janeiro, ordenando-se os elementos até então 

analisados na tentativa de desvelar a articulação intergovernamental das políticas 

públicas de turismo.  

  



63 
 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TURISMO: REFERENCIAIS DA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 
 

A partir da esquematização até agora apresentada, pode-se inferir algumas 

das interdependências entre a estrutura macropolítica nacional e as Políticas 

Nacionais de Turismo, mormente no que se refere à descentralização de atribuições 

governativas do nível federal para as escalas locais e os novos arranjos 

intergovernamentais proposto. 

Em se tratando de programas nacionais, é justificável que as políticas 

públicas sejam desenhadas a partir de referenciais conceituais e metodológicos que 

se proponham gerais no contexto brasileiro. Contudo, no caso de destinos com uma 

trajetória política relativamente autônoma – caso da cidade do Rio de Janeiro – 

admite-se a possibilidade de gaps que incompatibilizem as diretivas sugeridas em 

nível nacional e a rota da administração local. 

A fim de elucidar esta hipótese, essencial na tentativa de resolução do 

problema desta pesquisa, faz-se ao longo deste capítulo uma releitura do 

planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro, ingrediente básico no 

entendimento das demais políticas setoriais executadas nas últimas décadas. A 

importância deste exame consiste em revelar a evolução do pensamento que norteia 

a administração pública do município. 

Por fim, avalia-se qualitativamente o grau de correlação entre as políticas 

públicas de turismo locais implementadas ao longo do recorte temporal proposto e o 

modelo de relacionamento institucional sugerido por meio dos programas nacionais 

concernentes. 

  
 
4.1 MARCOS DO PLANEJAMENTO URBANO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 
 

A cidade do Rio de Janeiro é a segunda aglomeração urbana mais populosa 

do Brasil com cerca de 6.323.037 habitantes (3,3% da população brasileira) 

comportados numa área de 1.224 km², o que corresponde à 0,01% do território 

nacional (IBGE, 2010).  

Capital do estado homônimo, ocupa a 2ª posição também na composição do 

Produto Interno Bruto brasileiro (cerca de 5,1% de participação no total), oriundos 

sobretudo do valor agregado produzido no setor de serviços (quase 74,7% do total), 
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seguidos pelo setor de administração, saúde e educação públicas e seguridade 

social (15,1%) e pelo setor industrial (10,3%), com uma parcela pouco expressiva e 

quase nula da atividade agropecuária (IBGE, 2010). Em níveis globais, situa-se 

como centro urbano intermediário de influência geopolítica ainda restrita (cidade 

global beta -) (GLOBALIZATION AND WORLD CITIES RESEARCH NETWORK, 

2011). 

Tal posição é reforçada por seu capital humano qualificado em comparação à 

média nacional, seus recursos naturais de grande interesse econômico (com 

destaque para o petróleo, gás natural e minérios), sua posição como sede de 

importantes empresas nacionais e internacionais – além de órgãos públicos e 

agências federais e paraestatais –, a capilaridade de sua infraestrutura logística e 

sua privilegiada proximidade e conectividade com os centros produtivos dos estados 

de São Paulo e Minas Gerais, 1ª e 3ª maiores economias do país, respectivamente 

(IBGE, 2010). 

Historicamente, desde o início da conquista e povoamento lusos do território 

brasileiro a cidade já exercia um papel de destaque no cenário do incipiente país 

que se formava, notoriamente devido à fruição de sua posição geográfica, reforçada 

pela estratégica topografia da Baía de Guanabara como importante ponto de defesa 

e entreposto para o comércio com a Europa, Ásia, África e Bacia do Prata.  

Porém, foi apenas partir do século XVIII, com a transferência da capital da 

Colônia para a cidade (1763), que esta consolida sua centralidade. Impelidos pela 

centralização política, o desenvolvimento da economia e a explosão populacional 

tornaram-se irrefreáveis. A aquisição e posterior perda (1960) da capitalidade do Rio 

de Janeiro são elementos fundamentais na compreensão da sua evolução nos mais 

de dois séculos de história subsequentes (LESSA, 2000). São também fatores 

centrais na compreensão de sua formação como importante centro turístico nacional 

e internacional, visto que seu patrimônio urbano constitui, juntamente com seus 

aspectos geomorfológicos e climatológicos, alguns dos principais ativos turísticos da 

cidade. 

Embora o território carioca tenha sofrido diversas formas de readequação ao 

longo de sua história possivelmente, um dos primeiros esforços sistemáticos de 

intervenção urbana pode ser encontrado no relatório produzido pelo diretor de Obras 

Municipais Henrique de Beaupaire em 1843. O documento intitulado “Remodelação 

do Rio de Janeiro” agrupava um conjunto de sugestões de obras urbanas com o 
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intuito de promover “a salubridade pública e o aformoseamento do Município e 

Cômodo dos seus habitantes” (RIO DE JANEIRO, 2006, p. 2).  

Muitas das propostas apresentadas foram posteriormente incorporadas nos 

relatórios apresentados por técnicos da Comissão de Melhoramentos da Cidade do 

Rio de Janeiro em 1875 e 1876 tidos como os primeiro planos conjuntos da cidade, 

estimulando o Estado a realizar melhoramentos em sua área central (até então a 

zona que comportava as freguesias de maior adensamento). Estes, no entanto, 

seriam implementados apenas durante os anos da administração de Pereira Passos 

(1902-1906), cuja reforma, para Abreu (2008), é um marco na transição do modus 

operandi do Estado sobre o urbano, transpondo a forma colonial escravagista para 

um modelo de planejamento e gestão da cidade em bases econômicas e ideológicas 

definitivamente capitalistas.  

No final da década de 1920, durante a administração de Prado Júnior (1926-

1930), foi esboçado mais um grande plano para cidade que, embora não fosse 

totalmente implementado, nortearia diversas ações nos anos seguintes. Estas se 

encontravam focadas, sobretudo, no planejamento físico-territorial da urbe que até 

então ocupava o status de Distrito Federal. Denominado Plano Agache, o projeto 

intentava “ordenar e embelezar a cidade segundo critérios funcionais e de 

estratificação social do espaço”, indicando uma ampla presença do Estado na 

construção de um ideal de cidade num período em que se sobressaiam cada vez 

mais as contradições advindas de uma expansão acelerada, porém debilmente 

assistida, do tecido urbano carioca (ABREU, 2008, p. 86-87). 

Nos anos 1960, na gestão de Carlos Lacerda (1961-1965), com a crescente 

emergência da questão viária e, por conseguinte, habitacional, no então estado da 

Guanabara, o viés intervencionista assumiu um caráter cada vez mais funcionalista. 

Data deste período o Plano Doxiadis, contratado à firma grega Doxiadis and 

Associates. Embora não tenha sido plenamente executado (bem como os planos 

precedentes e posteriores), foi fundamental na remodelação da infraestrutura de 

transportes e do fluxo expansionista da cidade, na dinâmica dos deslocamentos 

pendulares e na articulação do Rio de Janeiro com seu entorno metropolitano. 

O elemento comum a todas essas iniciativas vultosas é o seu caráter 

frequentemente tardio. Tais opções de correção do ordenamento e uso do solo se 

davam mediante técnicas reformistas em nome de um racionalismo pretensamente 

modernizante, verdadeiras cirurgias urbanas (ABREU, 2008) que conduziram – ou 
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ao menos não evitaram – ao hipertrofiamento do núcleo urbano da cidade, 

circundado por áreas com elevado adensamento populacional sem a devida 

contrapartida em termos de infraestrutura e de serviços públicos. 

A falta de uma visão sistêmica e integrada de cidade foi parcialmente 

retificada somente no fim da década de 1970 por meio do Plano Urbanístico Básico 

da cidade do Rio de Janeiro – PUB-RIO, o qual incorporava o modelo de Áreas de 

Planejamento e Regiões Administrativas, junto à lógica dos planos setoriais e 

Projetos de Estruturação Urbana (PEU) que, com algumas alterações, constituem 

referenciais dos posteriores Planos Diretores da cidade (1992 e 2011).  

Conforme visto anteriormente, o momento de redemocratização do país é 

marcado também por um intenso debate sobre a condução das políticas públicas 

urbanas, culminando na aprovação de dispositivos legais regulamentados pelo 

Estatuto da Cidade. O Estatuto reforçou a exigência de elaboração dos Planos 

Diretores, cujas diretrizes deveriam ser incorporadas nos Planos Plurianuais 

municipais, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual 

Municipal.  

No caso carioca este novo momento ideológico repercutiu na criação do 

primeiro Plano Diretor Decenal da cidade em 1992. Tidos como instrumentos 

básicos da política urbana das cidades os Planos Diretores constituem importantes 

ferramentas para “ordenamento urbano, com o objetivo de determinar os usos do 

solo e os sistemas de integração e comunicação” (LOPES, 1998, p.95), ou seja, 

focam-se em seus aspectos físico-territoriais. 

Além disso, destacando a premência da função social da cidade e de sua 

gestão democrática, paralelamente prevêem a criação de órgãos colegiados de 

política urbana, como os Conselhos Municipais, bem como mecanismos legais de 

accountability e abertura dos canais de comunicação entre o poder público e os 

diversos segmentos da municipalidade.  

A partir deste período, entretanto, além da exigência constitucional de 

elaboração do Plano Diretor, uma nova modalidade de planejamento seria integrada 

nas políticas públicas da cidade.  

Tal orientação coaduna com o momento de consolidação da nova dinâmica 

produtiva capitalista baseada, sobretudo, no reforço da centralidade das cidades no 

espaço de fluxos global. A necessidade destas em reafirmar sua posição por meio 

de suas vocações econômicas, se encontrava naquela ocasião amplamente 
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reiterada através do discurso dos principais organismos financeiros internacionais e 

passou a ser acolhida pela administração local como forma de reverter o acentuado 

processo de perda da centralidade e representatividade, especialmente econômica e 

política que se avultava desde a transferência da capital nacional para Brasília 

(LOUREIRO, 2006; BASTOS, 2010).  

Por razões que não cabe aqui detalhar, havia se tornado marcante o 

afastamento político da cidade em relação ao governo federal e, em menor escala, 

os atritos com o governo estadual, numa complexa marcha de desgaste das 

relações intergovernamentais entre as três esferas que tem suas origens antes 

mesmo dos processos de reestruturação institucional iniciados com a transferência 

da capital, criação do Estado da Guanabara e posterior fusão deste com o Estado do 

Rio de Janeiro.19 

 Após a perda da capitalidade, a tônica do discurso por uma certa 

independência da cidade em relação ao governo federal voltou a ganhar força nos 

círculos políticos locais, o que sinaliza que as incursões político-administrativas 

autônomas, com efeito, revelam-se um elemento distintivo e perene do processo 

político carioca antes mesmo que a descentralização coordenada pelo governo 

federal ganhasse força (FERREIRA, 2000). 

Em 1992 foi eleito prefeito da cidade, para seu primeiro mandato, o 

economista César Maia (1993-1996). Com uma plataforma de governo marcada pelo 

discurso neoliberal de restabelecimento da lei e da ordem e de uma gestão técnica e 

eficiente dos assuntos públicos, derrotou outros candidatos de perfil mais ideológico, 

superando o brizolismo como principal força política no município (SANTOS; MOTTA, 

2003). 

A cidade que enquanto capital se beneficiara de sua função política maior no 

desenvolvimento de políticas públicas urbanas incorporou neste novo momento uma 

agenda com dupla função: por um lado, reverter o quadro de estagnação econômica, 

fuga de capitais, degradação urbana e perda de peso político no cenário nacional e, 

por outro, afirmar e desenvolver novos posicionamentos estratégicos na economia 

global (COMPANS, 2005). 

É interessante notar que as iniciativas que se seguiram foram levantadas 

numa conjuntura na qual a cidade não mais contava com um Sistema Municipal de 

                                                 
19 A este respeito ver FERREIRA (2000) e LESSA (2005). 
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Planejamento Urbano 20 , por exemplo, por meio de uma Secretaria Geral de 

Planejamento que articulasse as secretarias temáticas (Urbanismo, Administração, 

Desenvolvimento Econômico etc.), Empresas Públicas, Fundações e Autarquias, ou 

seja, se interpusesse para a interlocução intragovernamental no município, ou 

mesmo para sua coordenação com as demais cidades da Região Metropolitana.  

Nas últimas duas décadas, a função de desenvolvimento, acompanhamento e 

controle das políticas urbanas tem sido desempenhada basicamente pelo corpo 

técnico-administrativo da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) e do Instituto 

Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), A este respeito Medeiros Junior 

comenta que 
 
 
Na cidade do Rio de Janeiro, posteriormente à extinção da secretaria de 
planejamento, em sucessivos governos municipais criaram-se grupos de 
trabalho específicos, consórcios públicos e privados (um dos quais deu 
origem, inclusive, ao primeiro plano estratégico de 1993-1996) e macro-
funções como agrupamentos de organismos das administrações direta e 
indireta – geridas por um deles – para atuar numa função de governo, sem, 
entretanto, possuir organicidade, impedindo o pleno desenvolvimento de 
uma cidade que ficou à mercê de iniciativas pontuais e isoladas, 
dissociadas da visão de futuro que o planejamento propõe (MEDEIROS 
JUNIOR, 2008, p. 38). 
 
 

É neste ambiente que foi desenhado, sob a gestão do prefeito César Maia, 

em seu primeiro mandato, o primeiro Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro 

(PECRJ-I) – Rio Sempre Rio – fruto de um acordo construído a partir de 1993 entre 

o empresariado da cidade, com destaque para a Federação das Indústrias do Rio de 

Janeiro – FIRJAN – e a Associação Comercial do Rio de Janeiro – ACRJ, e o poder 

público local.  

O desenvolvimento do Plano, cujo relatório final foi publicado em 1995, contou 

ainda com a assessoria técnica do Centro Ibero-americano de Desenvolvimento 

Estratégico Urbano – CIDEU, associação sediada em Barcelona encarregada de 

disseminar e facilitar a implantação do modelo de planejamento e gestão estratégico 

– adotado na metrópole catalã desde os anos 1980 – sendo o Rio de Janeiro uma 

de suas cidades-membro, além da consultoria das empresas Tecnologias Urbanas 

Barcelona S. A. – TUBSA e Inter B – Consultoria Internacional de Negócios S. C. 

(GUANAIS e FISCHER, 1999; AMENDOLA, 2002; ARUEIRA, 2009). 

                                                 
20 Embora previsto no texto do Plano Diretor de 1992, o Sistema ainda não foi regulamentado e 
implantado.  
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Conformando-se de acordo com o modelo de planejamento estratégico 

catalão adotado em Barcelona, propunha-se também ao envolvimento e 

empoderamento parciais de parcelas da sociedade civil, o que se refletiria no 

Conselho da Cidade, estrutura fixa de assessoramento e deliberação do Plano. Tal 

estrutura complementava-se por mais dois órgãos fixos: o Conselho Diretor, 

“responsável direto pelo processo de elaboração do Plano” e que orientaria os 

trabalhos do Comitê Executivo, cuja principal atribuição consistia em responder “pela 

execução do processo de elaboração do Plano, coordenando os trabalhos das 

diversas pessoas e grupos envolvidos em todas as etapas dos trabalhos” (ver Figura 

5) (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO et al, 1996, p. 59). 

Reverberando uma visão competitiva e empreendedora do papel das cidades 

globais, o Plano tinha por objetivo central: 
 
 
Tornar o Rio de Janeiro uma metrópole com crescente qualidade de vida, 
socialmente integrada, respeitosa da coisa pública e que confirme sua 
vocação para a cultura e a alegria de viver. Uma metrópole empreendedora 
e competitiva, com capacidade para ser um centro de pensamento, geração 
de negócios para o país e sua conexão privilegiada com o exterior 
(PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO et al, 1996, p. 23). 
 
 

Da organização da estrutura executiva do Plano, diagnóstico, análise de 

propostas por linhas estratégicas, organização de estratégias, objetivos e ações até 

sua redação final foram despendidos 24 meses. O objetivo central seria atingido por 

meio de 7 estratégias, decomponíveis em 21 objetivos, 61 ações e 159 projetos nas 

áreas consideradas “mais relevantes e de natureza estratégica” (PREFEITURA DA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO et al, 1996, p. 21).  

Como projeto-chave do Plano, mimetizando a experiência de Barcelona, se 

inseria a candidatura da cidade do Rio de Janeiro aos Jogos Olímpicos de 2004, 

uma iniciativa que se tornaria recorrente e que, caso fosse bem sucedida, reverteria 

à cidade, segundo estimativas em valores correntes da época, uma injeção de 

recursos (internacionais, federais, estaduais, municipais e privados, diretos e 

induzidos) equivalente a quarenta vezes o total anual de investimentos do governo 

municipal carioca (COMPANS, 2005). 

Na realidade, conforme demonstrado por Compans, não apenas este projeto, 

como as linhas estratégicas e objetivos presentes no Plano reproduzem quase 
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integralmente as do Plano Estratégico de Barcelona, como pode ser visto no Quadro 

2. 

 
PLANO ESTRATÉGICO DO RIO - PLANO BARCELONA 2000 

ESTRATÉGIAS/OBJETIVOS LINHAS ESTRATÉGICAS OBJETIVOS 
O carioca do século XXI 

Oferecer às pessoas 
oportunidades e facilidades 
para acesso ao emprego e 
aos bens sociais e 
culturais em seu sentido 
amplo 

Incorporação e inserção do 
carioca no mercado de trabalho 
forma/ qualificação do sistema 
educativo/ melhoria do acesso e 
dos serviços de saúde/ 
incorporação da diversidade 
pessoal na vida cotidiana 

Melhoria da qualidade de 
vida e o progresso das 
pessoas/ potencializar a 
formação e a investigação 
como meio para o progresso/ 
aumentar as oportunidades 
sociais 

Rio Acolhedor 

Melhorar a relação da 
cidade com seu entorno 

Melhorar o relacionamento 
cidadão-meio ambiente/ 
qualificar e fortalecer a vida dos 
bairros e melhorar a qualidade 
dos espaços públicos 

Melhoria do meio ambiente 

Rio Participativo 

Incremento da participação 
coletiva 

Administração descentralizada 
e participativa/ desenvolvimento 
da cidadania/ segurança para o 
cidadão 

- 

Rio Integrado 

Melhorar a vertebração da 
cidade e o equilíbrio 
territorial  

Novas centralidades e a 
revitalização do Centro/ 
normalização urbana/ 
mobilidade interna 

Vertebração do entorno 
metropolitano/ equilibrar o 
território metropolitano 

 

Portas do Rio  

Tornar a cidade centro 
articulador da região 
metropolitana e eixo 
vertebrador da região 
Sudeste 

Acessibilidade/ mercadorias/ 
telecomunicações 

Inserir Barcelona na rede de 
eurocidades e aglomerações 
metropolitanas em todo o 
mundo/ melhorar a 
acessibilidade externa/ criar 
infra-estrutura de informação 
e telecomunicação 

Rio competitivo 

Recuperar a 
competitividade do Rio no 
contexto da economia 
globalizada 

Melhoria das infra-estruturas e 
serviços/ melhoria e 
desenvolvimento do tecido 
produtivo 

Potencialização industrial e 
de serviços avançados às 
empresas/ criação de infra-
estrutura de suporte/ facilitar 
acesso a novas tecnologias/ 
promoção de setores 

Rio 2004, pólo regional, 
nacional e internacional  

Tornar a cidade um pólo 
de atratividade cultural, 
esportiva e de eventos 

Centro do Rio como mercado 
cultural/ cidade esportiva/ 
marketing da cidade/ turismo e 
eventos 

Prioridade das infra-
estruturas culturais/ 
consolidar projeção 
internacional/ promover 
Barcelona como mercado de 
arte e vanguarda cultural 

Quadro 2 – PECRJ-I e Plano Estratégico de Barcelona 2000: Estratégias e objetivos 
Fonte: COMPANS, 2005, p. 200 

 

Outras propostas derivam da metodologia e da estrutura empregadas na 

construção do PECRJ-I, uma delas se converteu no primeiro Plano de Turismo da 

cidade do Rio de Janeiro, o Plano Maravilha, conforme será visto adiante. 
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O PECRJ-I foi lançado em 1996, porém, segundo Medeiros Junior, ao longo 

de sua implementação, não se produziu nenhuma avaliação estipulada em 

parâmetro quantitativos que permitissem apurar o real andamento dos projetos, 

isoladamente e em seu conjunto (MEDEIROS JUNIOR, 2008) 

 Além disso, com a mudança de direção do Executivo – um ano após seu 

lançamento foi eleito Luiz Paulo Conde (1997-2000), Secretário de Urbanismo 

durante o primeiro mandato de César Maia –, o Plano foi gradativamente esvaziado. 

Compans destaca que 
 

 

Com efeito, apesar de sempre se ter enfatizado que não se tratava de um 
plano de governo, um boletim de abril de 1996 destacava a importância da 
Prefeitura na execução do plano, o que se refletia não só pelo alto 
percentual de projetos sob sua responsabilidade, mas, sobretudo, "pelo fato 
de ser responsável por projetos-chave em todas as estratégias que definem 
o arcabouço básico do Plano" (COMPANS, 2005, p. 209). 
 

 

A sua grande repercussão parece ser advinda mais do processo de 

interlocução dos agentes locais, com destaque para o empresariado da cidade, que 

de seus resultados concretos. Em outubro de 1996, pouco mais de um ano após a 

publicação do Relatório Final do Plano Estratégico, estimava-se que cerca de 

metade dos projetos propostos havia sido executada ou estava em fase de 

execução. Entretanto, além de não se ter produzido meios de mensuração deste 

percentual, conforme mencionado previamente, muitos destes projetos já haviam 

sido iniciados de forma independente dos trabalhos do Plano Estratégico (GUANAIS 

e FISCHER, 1999). 

Entidades como o Banco Mundial, no entanto, imputariam uma visão positiva 

do PECRJ-I, em grande parte por sinalizar parcialmente um equacionamento da 

dependência da cidade dos repasses do governo federal, transitando para um 

modelo de parceria no qual o setor privado local adquiria papel de destaque. 
 

 

Para o governo municipal, o exercício [de construção do Plano Estratégico] 
também marca um rompimento com o passado: de olhar principalmente na 
direção dos governos federal e estadual em busca de assistência em suas 
tentativas de melhorar o bem-estar econômico e social dos cidadãos, para 
olhar para o setor privado e para as organizações não governamentais 
como possíveis parceiros mais importantes (BANCO MUNDIAL, 2002). 
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O Plano só foi retomado e reformulado quando do retorno de Cesar Maia ao 

seu segundo mandato (2001-2004). Desta vez, sua proposta de política urbana 

assentava-se ainda mais sobre as possibilidades do desenvolvimento endógeno, o 

que seria alcançado por meio de ações que aprimorassem a “qualidade das 

instituições, acesso ao conhecimento e à informação, capital social e humano e 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento”. Tais elementos eram tidos como 

fatores de produção decisivos para o fortalecimento das redes e estruturas internas 

da cidade, e minimizadores dos potenciais impactos negativos gerados pela 

globalização (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2002, p.4-5). 

O Plano Estratégico As Cidades da Cidade (PECRJ-II), consistia oficialmente 

num desdobramento do primeiro Plano para o período 2001-2004, entretanto 

adquiria contornos um tanto distintos. Corrigindo a visão homogênea de cidade que 

marcara o primeiro Plano Estratégico, a cidade foi dividida em 12 regiões agrupadas 

segundo critérios histórico-geográficos (basicamente coincidentes com as bases das 

subprefeituras da cidade).  

Cada qual elaboraria, na prática, um Plano Estratégico regional, os quais 

seriam construídos por meio de reuniões das Comissões Regionais, instâncias de 

participação societal, agregando instituições públicas e privadas bem como cidadãos 

individuais em etapas de Sensibilização, Pré-diagnóstico, Diagnóstico, Estratégias e 

Projetos (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2002). 

Seguindo a metodologia do Desenvolvimento Econômico Local propagada 

pelo BIRD (CARDOSO, 2009), o processo seria conduzido com a seleção de 

projetos ou propostas por tema a serem encaminhados para o Orçamento 

Participativo da cidade e posteriormente os Planos Regionais seriam articulados e 

integrados no Plano Estratégico geral da cidade (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO 

DE JANEIRO, 2002).  

O material produzido serviria também como subsídio ao Programa de 

Desenvolvimento Econômico de Microrregiões, instituído em 2001 e parte do novo 

conceito de microdesenvolvimento incorporado às ações da Prefeitura, o qual 

pretendia “viabilizar, a partir da identificação de pontos com potencial físico 

localizados nas diversos regiões da Cidade, a realização de pequenas obras e a 

implantação de equipamentos ou serviços que promovam o desenvolvimento do 

local”. Assim, da visão uniforme de cidade presente no PECRJ-I, transitava-se para 
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um modelo de planejamento e gestão baseado na indução por sistemas/pólos locais 

(PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2003, p. 1-2). 

Contudo, algumas inconsistências limitaram o sucesso dos resultados 

aguardados também neste Plano.  

Em primeiro lugar, é questionável a efetividade do modelo de envolvimento da 

sociedade nas estruturas e arranjos formais do poder estabelecidos, como a 

ausência de paridade na composição dos Conselhos e Comitês do Plano Rio 

Sempre Rio e das Comissões Regionais no Plano As Cidades da Cidade 

(MEDEIROS JUNIOR, 2008).  

Além do mais, no PECRJ-II seguiu-se a retirada do poder público, extinção da 

assessoria responsável pela execução do Plano e a progressiva paralisação das 

etapas do PECRJ-II, limitando seus resultados à inclusão de projetos (118 ao todo) 

no Orçamento Participativo da cidade nos anos de 2003 e 2004 (MEDEIROS 

JUNIOR, 2008; CARDOSO, 2009). 

Esta trajetória sugere que o planejamento da cidade sempre foi 

excessivamente dependente do poder público, mais precisamente, do Executivo 

municipal. Supõe-se que, o modelo de incorporação dos grupos privados e, 

principalmente, de outros segmentos representativos da sociedade civil, foi, por sua 

superficialidade, incapaz de imprimir a coesão necessária à continuidade dos 

projetos de cidade desenhados em detrimento da descontinuidade político-

administrativa. 

De forma complementar, a partir do advento do planejamento estratégico da 

cidade, o Rio de Janeiro passou a contar com duas diretrizes que pouco dialogam 

para o trato da questão urbana. Conforme exposto por Bastos, houve uma 

subversão do papel do Plano Diretor da cidade em detrimento dos seus Planos 

Estratégicos, muito mais suscetíveis às oscilações político ideológicas do grupo 

hegemônico no controle do poder Executivo municipal. Assim, as políticas públicas 

urbanas têm sido guiadas “à mercê de uma política de governo, variando seu 

direcionamento de acordo com o interesse ou projeto ‘estratégico’ do gestor do 

Poder Executivo” (BASTOS, 2010, p. 69).  

Neste sentido, por exemplo, em diversas ocasiões o Plano Diretor foi 

modificado com o intuito de estimular e viabilizar parcerias e investimentos público-

privados para a requalificação de porções da cidade. Especialmente através das 

chamadas Operações Urbanas Consorciadas (OUCs) – instrumentos previstos nos 
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artigos 182 e 183 da CF e no Estatuto da Cidade – o poder público articulou a 

implantação de diversos projetos sem a contrapartida de debates públicos prévios a 

respeito da regulamentação do uso desses instrumentos, potencialmente indutores 

da lucratividade do capital especulativo imobiliário 21 , dentre outros desvios 

(ARUEIRA, 2009; BASTOS, 2010). 

Na segunda metade da última década, porém, o panorama político do estado 

do Rio de Janeiro e, posteriormente, da capital começaram a adquirir novos 

contornos.  

Em 2006 foi eleito governador do estado o então senador Sérgio Cabral Filho. 

Ainda quando do segundo turno das eleições firmara-se o apoio deste ao candidato 

à reeleição presidencial Luiz Inácio Lula da Silva. Por um lado, esta associação era 

estratégica para o Executivo federal como contraponto ao controle dos Executivos 

estaduais de São Paulo e Minas Gerais pelo principal partido de oposição (PSDB), 

por outro, era vista como essencial pela elite política e empresarial regional para a 

retomada de investimentos federais de vulto no Estado22. 

No ano 2008, estaria completo o alinhamento político-administrativo entre as 

três esferas de governo com a eleição de Eduardo Paes, ex-Secretário Estadual de 

Turismo, Esporte e Lazer no governo Sérgio Cabral, para o cargo de prefeito da 

cidade do Rio de Janeiro. Desta forma, para as políticas públicas locais, à coalizão 

entre poder público e associações empresariais locais formatada ao longo dos 

mandatos de César Maia e Conde, somavam-se agora os governos estadual e 

federal, num novo ciclo político-orçamentário23 (FERREIRA e BURGARIN, 2007), 

um pacto pelo Rio de Janeiro que foi emblematizado com a conquista do direito de 

sediar os Jogos Olímpicos de 2016. 

                                                 
21 Um caso ilustrativo de emprego deste recurso na metrópole carioca é o projeto de revitalização da 
Zona Portuária. 
22 O que se confirmaria com o aumento consecutivo de transferências voluntárias para o estado. Em 
2006 o estado Rio de Janeiro havia recebido R$ 188 milhões em repasses conveniados. No ano 
seguinte, já no primeiro mandato de Sergio Cabral o valor chegaria a R$ 436 milhões e, em 2010, a 
R$ 1,169 bilhão. O estado que era penúltimo colocado nesta modalidade de repasses se tornaria o 
principal captador de recursos voluntários federais (GIMENEZ, 2011).  
23 A captação de recursos para o estado, e para o município em particular, envolve também uma série 
de fontes que perpassam desde a emenda de parlamentares da bancada fluminense em Brasília à 
tomada de empréstimos junto a entidades fomentadoras nacionais (como o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) e supranacionais (como o BID). Sobre esse aspecto, 
contudo, não se tomarão notas mais detalhadas neste trabalho.   
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O 3° Plano Estratégico da cidade – Pós 2016: O Rio mais integrado e 

competitivo –, elaborado em 2009 é, desta vez, assumidamente um plano de 

governo, visando a orientar as ações da Prefeitura para o quadriênio 2009-2012.  

Diferentemente dos planos anteriores, a premissa do envolvimento de 

parcelas da sociedade civil desconverteu-se de um eixo metodológico estrutural para 

um elemento secundário do processo. Em sua construção foram consultados 50 

formadores de opinião, além de cidadãos de diferentes áreas da cidade por meio de 

grupos focais, complementado por workshops com o corpo técnico-gerencial da 

Prefeitura.  

Por meio de um diagnóstico prévio foram identificadas 10 áreas de resultado 

da administração púbica, a partir das quais foram estruturados os objetivos centrais 

do Plano e as iniciativas estratégicas (37 ao todo) com seus indicadores de 

desempenho, cronogramas e orçamentos (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO, 2009). 

Por sua vez, no que tange ao Plano Diretor, quando da apresentação de 

propostas para o a revisão do Plano anterior na Câmara de Vereadores ainda em 

2009, Bastos atenta que 
 
 
Na ocasião, o Prefeito Eduardo Paes reiterou seu interesse em aprovar o 
Plano Diretor, tendo em vista sua preocupação em dotar a cidade de um 
novo “reordenamento urbano”, estando esse em “harmonia” com os 
compromissos internacionais assumidos para os megaeventos esportivos 
da Copa / 2014 e das Olimpíadas / 2016 [...] Essa postura revela, mais uma 
vez, a inversão do propósito da política urbana instaurada a partir do Plano 
Diretor, ou seja, colocando a política de governo e os projetos do Prefeito 
acima da política urbana da cidade, ou induzindo sua aprovação (BASTOS, 
2009, p. 71). 
 
 

Somente após quase 20 anos de atraso e incursões frustradas (como 

mencionado previamente, o Plano Diretor é oficialmente um plano de revisão 

decenal), em 2011, o novo referencial foi finalmente revisto e aprovado. 

A visão de planejamento urbano que se consolida está assim fundamentada 

numa atuação mais fomentadora que regulatória do poder público municipal, com o 

objetivo de instituir um ambiente propício aos grandes investimentos privados, 

complementados por parcerias público-privadas em intervenções específicas do 

tecido urbano, alavancando seu desenvolvimento econômico mesmo que em 

detrimento da função social da cidade. 
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Esta fórmula teve raízes na tentativa de equacionamento das crescentes 

dificuldades advindas das limitações fiscais do município e de dependência de 

transferências externas, constitucionais e/ou voluntárias (convênios), especialmente 

do governo federal, e foi mantida após o reestabelecimento do relacionamento 

político entre as três esferas de governo (ARUEIRA, 2006; MEDEIROS JUNIOR, 

2008). 

Vale ressaltar que as contas municipais só foram parcialmente saneadas no 

fim da última década, sendo marcos deste processo a renegociação da dívida 

pública municipal com a União por meio de empréstimo de R$ 1,9 bilhão tomado 

junto ao BIRD em 2010 e a obtenção do grau de investimentos positivo por meio do 

rating da agência de avaliação Moody’s em 2011 (LA ROCQUE e SOUZA, 2011). 

Deste modo, nas duas últimas décadas, estabeleceu-se um padrão de 

planejamento e gestão urbanos fortemente pró-mercado, baseado em inúmeros 

projetos urbanos de relevância social controversas.  

Negligencia-se a atuação do poder público na resolução de conflitos urbanos 

e de lacunas estruturais mais urgentes em prol de ações que, não raro oneram ainda 

mais os cofres públicos24, estimulando direta ou indiretamente um desinvestimento 

nos serviços e estruturas públicas de base e, induzindo o poder público municipal a 

investir “nos setores que viabilizem o empresariamento e empreendedorismo da 

Cidade” (AMENDOLA, 2002). Nas palavras de Vainer 
 
 
O repertório da mercantilização urbana distribuído por agências multilaterais 
e consultores internacionais não é muito variado: competição interurbana, 
marketing de cidades, favores e benefícios aos capitais globais, parcerias 
público-privadas, gestão empresarial, empresariamento da cidade. Grandes 
projetos com forte apelo simbólico (grandes museus, por exemplo), mega-
eventos esportivos, exposições internacionais comparecem com uma 
monótona regularidade em estratégias que, por seu lado, não se cansam de 
proclamar sua originalidade e criatividade. Mas, sem dúvida, trata-se de 
negócio, e não de arte, quando se constroem novos e majestosos museus. 
Assim como também se trata de negócio, e não de esporte, quando se 
organizam Jogos Olímpicos (VAINER, 2009, p. 4). 
 
 

Permanecem então grandes questionamentos referentes à eficácia deste tipo 

de planejamento no desenvolvimento urbano lato sensu. Num momento em que 

                                                 
24 Neste sentido, pode-se destacar o projeto (não efetivado) de construção de uma sede do museu 
Guggenheim no Pier Mauá, a construção da Cidade da Música (atual Cidade das Artes) e a gestão 
dos gastos para a organização dos Jogos Pan Americanos de 2007 – tidos por César Maia como 
sacrifício político para a alavancagem da candidatura da cidade aos Jogos Olímpicos de 2016 
(ARUEIRA, 2009).  
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inúmeros projetos de reestruturação urbana se definem em torno das prerrogativas 

de atendimento às exigências de suporte à realização dos megaeventos esportivos 

da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 – inclusive no novo 

Plano Diretor da cidade – é igualmente discutível o legado acenado como principal 

razão de ser destas iniciativas 

Desta forma, tendo em vista a tendência relativamente autônoma frente ao 

governo federal que tem orientado as políticas públicas de desenvolvimento urbano 

na cidade, pode-se melhor analisar, em seus pontos principais, a trajetória do 

planejamento e gestão do turismo na cidade do Rio de Janeiro neste mesmo período. 

Pretende-se identificar se a descentralização proposta pelas políticas nacionais têm 

sido assimiladas pela administração local, bem como vislumbrar o padrão de 

relacionamento intergovernamental que tem prevalecido na condução política desta 

atividade. 

 
 
4.2 PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 
 

Ao longo da confecção do PECRJ-I – Rio Sempre Rio –, lançado em 1996, 

deferiu-se dentro de suas linhas estratégicas (ver Quadro 2) a consolidação da 

cidade como um pólo turístico-cultural regional, nacional e internacional.  
 
 
O Rio desenvolverá uma série de projetos com prazos definidos e efeitos 
sobre sua imagem interna e externa, de modo a se tornar um pólo de 
atratividade regional, nacional e internacional. [...] O Rio tem, na sua 
imagem, um ativo valioso e elemento decisivo para o seu desenvolvimento. 
Muitas de suas atividades [econômicas] estão estruturadas sobre esse fator 
de atratividade. Cultura e lazer, esporte e turismo são importantes como 
geradores de emprego, de integração social e “marca” do Rio 
(PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO et al, 1996, p. 59) 
 
 

Entretanto, conforme observado por Queiroz (2005), tratava-se ainda de uma 

percepção limitada da importância do turismo no panorama da cidade, o que se 

refletiu em sua alocação secundária no macro processo do planejamento público 

que se desenhava. Enquadrado no setor de Turismo e Eventos, as estratégias de 

desenvolvimento propostas para a atividade destrinchavam-se em reduzidas ações 

e projetos com vistas a atingir o objetivo generalista de “incrementar fortemente a 

atratividade do turista nacional e internacional [sic] para garantir a competitividade 
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do Rio como cidade de destino turístico” (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO et al, 1996, p. 52). 

Em janeiro do ano seguinte, no entanto, foi dado início à revisão e ampliação 

das linhas anteriormente definidas, culminando na elaboração do Plano de Turismo 

da cidade do Rio de Janeiro – Plano Maravilha. Queiroz atenta que este lapso foi 

corrigido pelo próprio Consórcio formado para o PECRJ-I. Segundo a autora, por 

meio do Conselho Diretor do Plano Estratégico, destacou-se a relevância em tratar a 

atividade de forma diferenciada (QUEIROZ, 2005) 

Gérard Bourgeaiseau, então Secretário Especial de Turismo e Presidente da 

Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. (RIOTUR) – autarquia de 

economia mista subordinada à Secretaria Especial de Turismo da cidade do Rio de 

Janeiro (SETUR) –, corrobora com esta afirmação e justifica que, quando da eleição 

de Luiz Paulo Conde25, uma das primeiras iniciativas do novo governo se deu no 

sentido de estruturar uma política pública setorial para o turismo (BOURGEAISEAU, 

2000). 

A estrutura organizada para a formatação do Plano pode ser visualizada na 

Figura 8 e manteve a base da arquitetura projetada para o PECRJ-I. O Conselho 

Diretor do Plano contava com 27 instituições e personalidades da cidade, sendo 

então presidido por Gerárd Bourgeaiseau. Além disso, manteve-se o recurso à 

acessoria catalã TUBSA, responsável pela metodologia do PECRJ-I. Esta, além de 

elaborar a metodologia do Plano Maravilha, respondia pela supervisão da equipe 

técnica multidisciplinar, encarregada de montar e realizar pesquisas, inventariar os 

recursos da cidade e prestar serviços de apoio aos grupos de trabalho (SETUR, 

1997, p.4). 

Para Bourgeaiseau, o envolvimento amplo de diferentes setores da sociedade 

era essencial no desenvolvimento de ações e projetos do Plano, a fim de que se 

formasse uma proposta consensual que não se limitasse enquanto projeto de 

governo, mas sim um projeto de cidade (BOURGEAISEAU, 2000).  

Muito embora as linhas metodológicas base do Plano Maravilha tenham sido 

previamente definidas pela consultoria catalã, o envolvimento de indivíduos e 

entidades, direta ou indiretamente vinculados ao turismo, demonstrou uma amplitude 

singular. Durante as etapas de elaboração do Plano foram consultadas mais de 

                                                 
25 Além sua atuação como Secretário Municipal de Urbanismo, durante o primeiro mandato de César 
Maia, Conde também acumulara a função de Presidente do Conselho Diretor do PECRJ-I. 
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1.500 pessoas em reuniões, painéis, mesas redondas e entrevistas (SETUR, 1997; 

BOURGEAISEAU, 2000). 

Sua confecção se deu durante o ano de 1997. Ao longo da etapa de 

Diagnóstico (abril a agosto) foram inventariados 1.638 recursos turísticos (atrativos, 

eventos, estruturas de apoio etc.), bem como detectados os principais pontos fortes 

e fracos da atividade turística na cidade. Estes pontos foram agrupados em seis 

categorias temáticas e analisados pelas Comissões de Diagnóstico. A partir dos 

pontos estruturados foram formados novos grupos de trabalho (37 ao todo) com o 

intuito de debater propostas e formatar projetos e programas de impulsão ao turismo, 

além de encaminhá-los às empresas e órgãos responsáveis por sua execução (ver 

Figura 9) (SETUR, 1997, p. 5-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Figura 8 – Estrutura Organizacional Plano Maravilha 
Fonte: SETUR, 1997 
 

Destacou-se que a ampliação da oferta turística e o ritmo de tomada de 

decisões para um melhor aproveitamento das potencialidades do destino era 

comprometido “pela falta de uma liderança, de um posicionamento estratégico e 

operacional, de curto, médio e longo prazos, compartilhado e administrado em seu 

enfoque e aplicação conjuntamente pelos setores público e privado” (SETUR, 1997, 

p. 11). 
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O Plano Operacional foi formalizado durante os meses de setembro e 

dezembro, nos quais as Comissões de Projeto discutiram e apresentaram propostas 

que culminaram em programas, ações (os quais podem ser vistos no apêndice B) e 

projetos específicos de fomento ao turismo. O Plano, de acordo com a previsão 

inicial, deveria ser revisto nos anos de 2000, 2003 e 2006 (SETUR, 1997, p. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Etapas do Plano Maravilha 
Fonte: Secretaria Especial de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, 1997 

1ª Fase: 
ORGANIZAÇÃO 

2ª Fase: 
DIAGNÓSTICO 

Painéis e 
Entrevistas 

Pesquisa 

Comissões 
de 
diagnóstico 

3ª Fase: 
ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS 

4ª Fase: 
IMPLEMENTAÇÃO 

Mercado atual 

Mercado potencial 

1. Rio Cooperação Turística 
2. Rio Economia Turística 
3. Rio Informação Turística 
4. Rio Formação Turística 
5. Rio Qualidade 
6. Rio Serviços Turísticos 

01 GRUPO Bases de Dados Interrelacionados (DataRio) 
02 GRUPO Estudos de Mercado 
03 GRUPO Serviço de Informação Turística 
04 GRUPO Informe de continuidade do Plano (Interno) 
05 GRUPO Zona 1 
06 GRUPO Zona 2 
07 GRUPO Zonas 3-4 
08 GRUPO Zonas 5-8 
09 GRUPO Zonas 6-7 
10 GRUPO Programa de melhoria de produtos atuais 
11 GRUPO Sinalização, informação e acesso 
12 GRUPO Limpeza/Manutenção 
13 GRUPO Serviços complementares 
14 GRUPO Novos produtos culturais 
15 GRUPO Novos produtos históricos 
17 GRUPO Novos produtos desportivos 
18 GRUPO Turismo 
19 GRUPO Rio Fim de Semana 
20 GRUPO Rio Sete  
21 GRUPO Rio Congresso 
22 GRUPO O Incomparável do Brasil 
23 GRUPO Coordenação de Políticas e de Parcerias Público Privadas 
24 GRUPO Elaboração e modificação de leis que afetam o Turismo 
25 GRUPO Geração de eventos 
26 GRUPO Calendário de eventos 
27 GRUPO Sistemas e Redes de Qualidade 
28 GRUPO A Cidade a serviço do turista 
29 GRUPO Programa de Qualidade Riotur (Interno) 
30 GRUPO Ensino profissionalizante 
31 GRUPO Formação contínua 
32 GRUPO Gestão e Administração de empresas e serviços turísticos 
33 GRUPO Programa de Conscientização 
34, 35, 36, 37 GRUPOS de Marketing 
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A atuação do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo sobressai somente 

quanto ao financiamento parcial do Plano. Por meio da EMBRATUR, este foi 

responsável por 1/3 das despesas, sendo os 2/3 restantes absorvidos pelo 

Consórcio Mantenedor do PECRJ-I e pela Prefeitura do Rio (GUANAIS; FISCHER, 

1999, p.54). 

Na ocasião de lançamento do Plano, em dezembro de 1997, já estava em 

andamento a Política Nacional de Turismo 1996-1999, definindo a descentralização 

da gestão das atividades ligadas ao turismo para as secretarias e demais órgãos 

estaduais e municipais (EMBRATUR, 1996).  

Conforme previamente exposto, esta se desenhava sobre cinco vértices que 

tinham como base o Programa Nacional de Municipalização do Turismo. Entretanto, 

parece pouco adequado deduzir que as políticas de turismo em andamento no 

município convergiam com a então Política Nacional 1996-1999. 

Na maioria dos municípios de outros estados o PNMT teve sua implantação 

iniciada já partir de 1995. Entretanto, no estado do Rio de Janeiro o Programa só foi 

formalmente iniciado no final de 199826. Até então, a Companhia de Turismo do 

Estado do Rio de Janeiro – TURISRIO estava engajada numa iniciativa própria de 

fortalecimento dos órgãos municipais de turismo, denominada Programa de Apoio 

ao Desenvolvimento Turístico Municipal27. Apenas em 1999 foi firmado um acordo 

informal entre o Comitê Executivo Nacional do PNMT e a TURISRIO para a 

realização das primeiras oficinas em 72 municípios do estado (FRATUCCI, 2006). 

A cidade do Rio de Janeiro estava inserida neste grupo de municípios que 

aderiu tardiamente ao PNMT. Contudo, seu engajamento limitou-se as oficinas de 

fase 1 e 2 do Programa, fenômeno que, aliás, repetiu-se na maioria dos demais 

municípios (apenas 11 municípios do estado alcançaram a fase 3 do PNMT). A este 

respeito, Fratucci argumenta que  
 
 
[...] a causa de um número elevado de municípios que não ultrapassaram a 
2ª Fase do Programa, está diretamente relacionada com as dificuldades 
encontradas para a articulação e formação dos conselhos municipais de 
turismo dentro dos princípios proposto pelo Programa, principalmente 
aqueles que orientavam para que os mesmos fossem paritários entre o 

                                                 
26 As exceções são duas oficinas de 1ª fase ocorridas em 1995 no município de Petrópolis e em 1996 
no município de Itatiaia (FRATUCCI, 2005 apud FRATUCCI, 2006) 
27 Para maiores informações ver Fratucci, 2006. 
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poder público e a sociedade civil e, instituídos por lei municipal específica 
(FRATUCCI, 2006, p.55) 
 
 

No caso carioca, a primeira tentativa de instituir legalmente um COMTUR se 

deu ainda 1986, através de projeto de lei nº 863 do Legislativo. Porém, o dispositivo 

parcialmente aprovado no período não regulamentava a composição do Conselho, 

seu funcionamento e atribuições. Embora outras iniciativas – todas oriundas do 

Legislativo municipal – tenham se ocupado de complementar a proposta inicial, 

nenhuma chegou a ser sancionada (ver APÊNDICE C). 

Por sua vez, o Comitê Estadual do PNMT no estado é enfático ao afirmar que 

a inserção de alguns municípios no Programa, dentre os quais o Rio de Janeiro, 

limitou-se a um envolvimento meramente formal e não a uma participação ativa no 

modelo. 
 
 
[...] cumpre-nos ressaltar que não estão totalmente engajados, seja por 
serem municípios com alto grau de complexidade na estrutura da atividade 
turística local, ou pelo fato de se considerarem inseridos no mercado 
turístico e não vêem a necessidade de participar, efetivamente, de 
propostas nos moldes do PNMT. Há casos de desinteresse do poder 
público local e/ou da falta de conhecimento do programa por parte da 
sociedade civil organizada (COMITÊ ESTADUAL DO PNMT, 2003). 
 
 

Pode-se assim inferir que o fortalecimento das políticas de turismo na 

administração municipal na segunda metade da década de 1990, coaduna-se 

diretamente com as diretrizes e rotinas políticas que sustentavam, de forma mais 

ampla, o planejamento e a gestão estratégicas da cidade – expressivamente 

autônomos em relação ao governo central, principalmente, sobre sistemas de 

parcerias e associações do poder público com a iniciativa privada local. 

Um elemento que parece fundamental na compreensão da conjuntura que 

atravessa o PNMT e o Plano Maravilha é o perene isolamento político da cidade em 

relação ao governo federal, naquele período específico. Conforme destacado 

previamente, este afastamento demonstra, ao menos aparentemente, ter contribuído 

em incursões político-administrativas cada vez mais autônomas, limitando o papel 

do governo federal ao financiamento parcial e esporádico de projetos desenhados 

localmente, sem, contudo, influenciar expressivamente na formatação da agenda 

política local. 
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É sintomático que o Plano Maravilha – elaborado em 1997, ou seja, dois anos 

após a realização das primeiras oficinas do PNMT – embora reconheça a existência 

do Programa Nacional, não sinalize qualquer articulação intergovernamental entre 

seus objetivos e sequer esboce alguma ação convergente em suas 

macroestratégias. 

Igualmente, admite-se como hipótese complementar que a gradual 

estruturação de rotinas políticas com forte viés localista na gestão municipal como 

um todo, e da atividade turística em particular, contribuiu para a manutenção e 

reprodução de um certo insulamento institucional da SETUR/RIOTUR (e da estrutura 

pública municipal, no geral). Em meados dos anos 1990, o poder público da cidade 

havia incorporado como alternativa de desenvolvimento o modelo de planejamento e 

gestão estratégica de cidade e sedimentava um padrão de articulação próprio – 

baseado em sistemas de parcerias com a iniciativa privada local – destoante do 

modelo de governança compartilhada de múltiplo nível que passava a nortear 

formalmente as diretrizes da Política Nacional de Turismo.  

Quando da (tentativa de) inserção tardia do município do Rio de Janeiro no 

PNMT – cuja iniciativa, cumpre destacar, adveio da TURISRIO –, a existência de um 

arranjo institucional adverso previamente consolidado implicou na existência de 

custos de transição para os quais não havia incentivos políticos de mudança 

suficientes. 

Sobre estes custos, Alexander destaca que advém da percepção e avaliação 

dos agentes políticos sobre os eventuais impactos que hipotéticas mudanças 

institucionais engendrariam no status quo (ALEXANDER, 2001). Este conceito 

justifica a persistência de modelos político-institucionais (path dependency) quando 

contrapostos a arquiteturas alternativas e pode ser agregado à avaliação do Comitê 

Estadual do PNMT.  

Primeiramente, quanto maior o número de stakeholders envolvidos num 

sistema turístico, maior tende a ser o grau de complexidade governativa (HALL, 

2004). Assim, o planejamento e monitoramento de políticas em administrações 

centralizadas seriam, pelo menos em tese, mais simples e objetivos que em modelos 

abertos, que envolvessem ampla participação societal.  

Em segundo lugar, é recorrente no discurso de alguns agentes públicos a 

percepção que o atual estágio de inserção da cidade do Rio de Janeiro nos 

mercados turísticos interno e internacional dispensa modificações relevantes na 
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forma e no modus operandi da administração pública em nível local. A vocação 

natural para o turismo do produto Rio justificaria assim a manutenção de formas 

mais conservadoras de atuação pública, focadas no fomento aos investimentos 

privados.  

Assim, supõe-se que a abstenção, na prática, do município no PNMT 

advenha do resultado negativo do cálculo político dos benefícios e custos em meio a 

ambos cenários: por um lado, manutenção do status quo da condução da atividade e 

dos métodos empresarialistas de instrumentalização de políticas públicas e, por 

outro, a migração para a proposta de governança com viés mais participativo. 

A implementação do Plano Maravilha revelou-se bem sucedida nos seus 

primeiros anos, particularmente no que diz respeito ao incremento do fluxo de 

turistas, um dos objetivos centrais do Plano. Como pode ser visto na tabela abaixo, 

os resultados estiveram relativamente próximos de alcançar a meta total estipulada, 

superando as taxas de crescimento médias brasileiras, num dos raros momentos em 

que tais números não foram super estipulados. 

 
Origem 1996 1999 96/99 Meta estipulada para o ano 2000 

Nacionais 3.200.000 4.279.000 + 33,7% 4.900.000 

Estrangeiros 813.000 1.166.872 + 104,4% 2.100.000 

Total 4.013.000 5.940.872 + 48% 7.000.000 

Tabela 4 – Fluxo turísticos para a cidade do Rio de Janeiro (1996-1999) 
Fonte: Elaboração própria com base em SETUR (1997-2000)  

 

 Além disso, a execução dos macroprogramas se encaminhava no ritmo 

previsto, especialmente quanto às ações de estruturação, comunicação e 

comercialização da oferta turística (Macroprograma 4 – Marketing Turístico), como 

ilustrado pelo Gráfico 1. Todavia, não deixa de ser curioso observar que a revisão do 

Plano em 2000 sublinhe a dificuldade de obter consensos e desenvolver ações em 

projetos de longo prazo, como aqueles de qualificação e capacitação profissional 

(Macroprograma 5 – Novo Profissionalismo) (SETUR, 2000).   

Naquele ano modificações foram feitas na estrutura do Plano visando a 

readequá-lo para o triênio seguinte (ver APÊNDICE D). Entretanto, a partir de então 

o Plano Maravilha foi progressiva e deliberadamente esvaziado. Alguns de seus 

projetos, sobretudo aqueles em estágios avançados de implantação ou de alta 



85 
 

transversalidade 28  na administração pública mantiveram-se na rotina da 

SETUR/RIOTUR. 

As razões se encontram no rompimento político, ainda em 1999, entre o então 

prefeito Luiz Paulo Conde, candidato à reeleição, e o seu predecessor e padrinho 

político César Maia, também candidato ao cargo (FIGUEIREDO; VEIGA; ALDÉ, 

2002). Com a vitória deste último nas eleições municipais, as principais iniciativas 

que continham a marca da gestão anterior sofreram algum tipo de intervenção. 

 

 
Gráfico 1 – Plano Maravilha: situação dos projetos por Macroprograma em 2000 
Fonte: Secretaria Especial de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, 2000 

 

Este processo ilustra um fenômeno típico de sistemas políticos com 

disfunções de governance e déficits de accountability. Na ausência de mecanismos 

legais de controle democrático e articulação horizontal e vertical de órgãos e 

agências públicas, a instrumentalização de políticas tende a se tornar extremamente 

suscetível às oscilações dos ciclos político-eleitorais bem como ao voluntarismo do 

Executivo (DINIZ, 2001). 

Somente em 2006 teve início a confecção do novo Plano de Turismo Cidade 

Maravilhosa – Rio Mais –, lançado em 2007. É significativo que até então a cidade 

não dispusesse de um plano integrado de turismo com objetivos e metas claramente 

                                                 
28 Caso exemplificativo foi a candidatura da cidade à realização dos Jogos Pan Americanos de 2007, 
originalmente concebido um dos projetos do programa O Rio de Janeiro, Cidade de Eventos. 
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delineados, o que implicou em maior pulverização destas políticas municipais 

setoriais.  

Durante este intervalo, os investimentos e subsídios realizados por meio da 

SETUR/RIOTUR mantiveram-se concentrados em projetos de fomento, objetivando 

o aumento dos fluxos turísticos para o município e o incremento do valor da marca 

Rio.  

Tal processo foi marcado pela larga utilização de parcerias público-privadas 

em torno dos tradicionais eixos de desenvolvimento de infraestrutura e serviços de 

apoio à atividade turística, fortalecimento do calendário de eventos da cidade, 

promoção turística e qualificação profissional para o trade. Posteriormente, o 

desenvolvimento de pólos turísticos, culturais e gastronômicos se inseriu neste 

conjunto, o que será visto logo adiante (SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO, 

2008). 

Destaque e exceção parcial neste período são as ações desenvolvidas no 

âmbito do Convênio n° 357 firmado em 2004 entre a SETUR e o Ministério do 

Turismo. Por meio daquele instrumento, foram desenvolvidos projetos de 

qualificação turística e certificação profissional, assim como o apoio aos primeiros 

pólos (circuitos) turísticos elencados dentro do conjunto de ações denominado 

Programa de Requalificação do Destino Turístico Cidade do Rio de Janeiro, 

desenvolvido pela RIOTUR (SETUR, 2008).  

A iniciativa de confecção do Rio Mais partiu da própria Secretaria Especial de 

Turismo, sob a presidência de Ruben Medina. Seu propósito, nas palavras de 

Medina e do ex-Subsecretário Paulo Bastos, era o de ser uma atualização do Plano 

Maravilha. Contudo, alguns analistas sugerem que, além disso, o intuito implícito do 

Rio Mais era fornecer um referencial objetivo, unificado e mensurável da política de 

turismo dispersa no segundo e terceiro mandatos de César Maia (BOITEAUX, 2010).  

Não surpreende que parte expressiva ações e projetos (APÊNDICE D) do 

Plano já estivesse em fases relativamente adiantadas quando do seu lançamento, 

como pode ser visto no Gráfico 2. 

Entretanto, o Rio Mais surpreende pela falta de rigor metodológico e 

adjetivação excessiva das suas linhas estratégicas, o que na estrutura dos planos 

em geral, tende a comprometer ações de monitoramento posteriores. Além disso, 

torna-se impossível precisar os ajustes que seriam necessários para a consecução 
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de algumas metas, como a marca de 25 milhões de turistas (nacionais e 

estrangeiros) aleatoriamente estipulada para o ano de 201629. 

 

  

 
Gráfico 2 – Fases das 58 ações e projetos do Rio Mais em 2007 
Fonte: SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO, 2007 

  

Uma das ideias que balizam o Plano é a segmentação espacial de arranjos 

produtivos da cadeia turística, instituindo-se pólos de atração por bairros e 

agrupamentos de bairros. Por meio do macroprograma Rio Pólos de Turismo, cada 

pólo identificaria seus stakeholders a fim de estabelecer uma convergência de 

esforços. Segundo o Plano  
 
 
[...] propõe[-se] um grande envolvimento com o mercado turístico, através 
de representantes das entidades parceiras do Turismo RIO (...) Para tal é 
necessário uma ação permanente de mobilização, articulação e promoção 
de contatos no âmbito dos Pólos de Turismo, para que se possa difundir 
propostas de oferta, através de uma Rede de Negócios, para empresários, 
patrocinadores, investidores e parceiros. Este Programa reforça o princípio 
de envolvimento com a comunidade, bem como o papel de “articulador de 
parcerias” que deve assumir o Governo, mostrando aos investidores a 
grande oportunidade de negócios que a área de turismo representa [sic] 
(RIO MAIS, 2007, p. 41). 
 
 

                                                 
29 Para fins ilustrativos, o atual PPA 2010-2013 estima até o término de sua vigência um afluxo total 
de 6.800.000 turistas nacionais e estrangeiros na cidade o que, aliás, revela a lenta expansão deste 
número desde a primeira revisão do Plano Maravilha em 2000. 

Pesquisa (1)

Planejamento e 
desenvolvimento de projeto 
(31)
Captação de recursos para 
implantação (2)

Implantação (9)

Captação de recursos para 
ampliação (10)

Ampliação (5)
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A inexistência de relatórios posteriores (ao menos de acesso público) 

inviabiliza uma análise mais detida e objetiva do Rio Mais. O próprio Plano foi 

substituído por um novo conjunto de referenciais para o planejamento e gestão da 

atividade já na administração de Eduardo Paes (2009-2012). Entretanto, do ponto de 

vista do modelo governança, soa no mínimo ambígua a proposta que o norteia.  

Embora os objetivos do Rio Mais sejam primariamente econômicos, a diretiva 

de articulação em nível microlocal acenada continuamente como fator imprescindível 

para o sucesso do Plano, replica o que de modo semelhante tentava se implantar 

numa escala mais ampla mediante o Programa de Regionalização do Turismo, do 

qual a cidade do Rio de Janeiro inicialmente se absteve de participar (FGV; 

MINISTÉRIO DO TURISMO; SEBRAE, 2009). 

Com efeito, o Rio Mais aparenta ser uma coletânea de propostas 

indistintamente agrupadas num processo típico em que o plano antecipa-se à 

própria política. A análise das atividades realizadas pela SETUR/RIOTUR no período 

que compreende os primeiros anos após o lançamento do Plano, por sua vez, 

permite afirmar que o advento do Rio Mais não gerou nenhuma mudança expressiva 

na rotina desta estrutura pública municipal. 

Já em 2010, ao longo dos relatórios analíticos do Projeto 65 Destinos 

Indutores, destacava-se a debilidade da dimensão Políticas Públicas na cidade do 

Rio de Janeiro. 
 
 
[...] o destino não possui uma instância de governança municipal ativa – 
fórum ou conselho municipal de turismo – dedicada ao acompanhamento da 
atividade turística – e não segue nenhum planejamento formal para o setor 
de turismo que defina diretrizes e metas do setor para os próximos anos [...] 
(FGV; MINISTÉRIO DO TURISMO; SEBRAE, 2010). 
 
 

Outro ponto complementar de semelhante fragilidade encontrava-se na 

articulação intergovernamental, analisada a partir da dimensão Cooperação 

Regional. 
 
 
[...] não existe uma instância de governança regional, responsável pela 
coordenação das ações de regionalização do turismo – o órgão responsável 
pelas ações de regionalização é o próprio conselho estadual de turismo –, 
fator que exerceu impacto negativo sobre o resultado obtido nesta dimensão. 
Considerou-se ainda que, no ano anterior, não houve ações para mobilizar 
atores do segmento turístico do destino para a importância da cooperação 
regional. Não foram constatados projetos de cooperação regional 
compartilhados entre o município avaliado e outros destinos da mesma 
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região turística. Além disso, Rio de Janeiro não participa de consórcio 
público ligado a projetos turísticos com outro destino [Niterói] de sua região 
turística e não há um plano de desenvolvimento turístico integrado para a 
região turística, que determine responsabilidades e metas de mercado ou 
cujas ações e projetos contemplem o município avaliado (FGV; 
MINISTÉRIO DO TURISMO; SEBRAE, 2010). 
 
 

O desempenho da cidade nestas e nas demais dimensões pode ser 

visualizado quantitativamente na tabela abaixo.  

 
Dimensões Brasil Rio de Janeiro 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Total geral 52,1 54,0 56,0 69,7 73,9 74,0 
Infraestrutura geral 63,8 64,6 65,8 80,6 82,4 84,6 
Acesso 55,6 58,1 60,5 81,0 87,9 88,1 
Serv. Equip. Turístico 44,8 46,8 50,8 67,0 73,4 78,3 
Atrativos turísticos 58,2 59,5 60,5 85,3 87,7 86,6 
Marketing e promoção do 
destino 

38,2 41,1 42,7 62,6 67,2 55,8 

Políticas públicas  50,8 53,7 55,2 61,2 69,2 63,5 
Cooperação regional 44,1 48,1 51,1 26,3 28,3 25,4 
Monitoramento 35,4 34,5 35,3 62,8 61,1 56,4 
Economia local 56,6 57,1 59,5 77,5 80,6 81,2 
Capacidade empresarial 51,3 55,7 57,0 91,1 91,4 94,7 
Aspectos sociais 57,2 57,4 58,4 58,5 66,8 70,9 
Aspectos ambientais 58,9 61,8 65,6 62,8 68,1 77,0 
Aspectos culturais 54,6 54,6 55,9 69,6 74,1 73,5 
Tabela 5 – Índices de competitividade – Brasil e Rio de Janeiro (2008-2010) 
* O resultado Brasil reflete a amostra das 65 cidades analisadas 
Fonte: FGV; MINISTÉRIO DO TURISMO; SEBRAE, 2010 

 

Somente um ano após a implantação do Projeto 65 Destinos Indutores em 

nível nacional esta situação seria parcialmente revertida, quando em maio de 2010 

foi formalizado o Grupo Gestor do Rio de Janeiro. Cabe destacar, porém, que, 

segundo Patrícia Mattos, Coordenadora do Grupo, a iniciativa de reunir entidades 

tradicionalmente representativas 30  do turismo na cidade partiu do Ministério do 

Turismo e não do poder público municipal. 

                                                 
30 Compõem o Grupo Gestor da cidade do Rio de Janeiro as seguintes instituições: Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/RJ, Associação Brasileira de Empresas de 
Eventos – ABEOC, Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV, Sindicato de Hotéis, 
Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro – SINDRIO, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – 
ABIH/RJ, Brazilian Incoming Travel Organization – BITO, Niterói Empresa de Lazer e Turismo S/A – 
NELTUR, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL, Rio Convention & Visitors 
Bureau – RC & VB, Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo – ABBTUR, Empresa de Turismo 
do Município do Rio de Janeiro S.A – RIOTUR, Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro – 
TURISRIO.  

http://www.turisrio.rj.gov.br/
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Até o presente momento não podem ser mensurados possíveis impactos da 

formação do Grupo Gestor e da inserção da cidade no Projeto 65 Destinos Indutores 

na articulação política entre as esferas de governo no estabelecimento de um 

modelo de gestão compartilhada de múltiplo nível. Entretanto, algumas observações 

podem ser feitas. 

De acordo com a coordenadora municipal do Grupo Gestor, ainda não existe 

qualquer forma de articulação direta do Grupo com as iniciativas que orientam as 

ações da SETUR/RIOTUR, mesmo que estas últimas sejam entidades que o 

constituem. 

Sobre a política oficial de turismo da cidade, desde 2009, as diretrizes que 

norteiam a atuação da SETUR/RIOTUR estão definidas a partir de três documentos 

referenciais: o Plano Plurianual da Prefeitura 2010-2013, o Plano Estratégico da 

Prefeitura do Rio de Janeiro 2009-2012 (Rio 2016: o Rio mais competitivo) e o Plano 

Diretor. Após o advento do Rio Mais, não se confeccionou até o momento um plano 

integrado de turismo para a cidade. 

O PPA é, assim como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária 

Anual, um plano estratégico-operacional de execução orçamentária de médio prazo. 

Embora, se baseie num sistema de ordenamento de ações e metas a partir de um 

objetivo geral previamente definido, delimita-se ao exercício de um mandato do 

Executivo – nos níveis municipal, estadual e federal (JUND, 2009). No caso carioca 

em particular, pontos importantes referentes à coordenação da superestrutura local 

bem como à articulação intergovernamental não se encontram delineados. 

Ademais, juntamente com o Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro 

2009-2012, constitui-se como plano de governo. Porém, a eficácia da gestão pública 

em qualquer política setorial também demanda a existência de um planejamento de 

longo prazo e o desenvolvimento de formas horizontais e verticais de interlocução e 

accountability. Na sua ausência, os riscos de inobservância de fatores críticos de 

sucesso e descontinuidade administrativa – quase sempre simultânea à trajetória 

dos ciclos eleitorais –, tendem a ser tornar consideravelmente elevados (DINIZ, 

2001). 

O caso das políticas de turismo no município do Rio de Janeiro de certa forma 

emblematiza este fenômeno e é reforçado pela tradicional não existência de meios 

infra e extralegais de condicionamento mútuo de agências e órgãos públicos, bem 

como de formas efetivas de envolvimento societal, os quais poderiam ser 



91 
 

parcialmente equacionados se houvesse adesão às prescrições de (re)arranjo 

institucional que acompanham as políticas nacionais recentes. 

O atual Plano Diretor, por sua vez, delimita objetivos e diretrizes de um 

Política Municipal de Turismo (ver ANEXO A). De acordo com Felipe Rocha, ex-

integrante da Comissão de Turismo da Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, a 

seção que trata do tema continha originalmente apenas meia página, denotando a 

falta de organicidade conferida à atividade pelo Executivo.   

Somente após uma mobilização da Comissão se teria chegado ao texto atual. 

Entretanto, admite-se que pontos importantes não foram incluídos. 
 
 

A Comissão apesar de entender como de relevante contribuição e 
demonstração do papel do poder público na atuação do turismo, acredita 
que o Plano Diretor acatou as propostas de caráter macro deixando assim 
de contemplar especificidades da atividade como por exemplo emendas e 
sub emendas que tornavam o turismo o vetor matricial de desenvolvimento 
da cidade (ROCHA, 2011). 

 
 

O Plano Diretor prevê a elaboração de um novo plano de turismo da cidade. 

No entanto, resta saber se as linhas traçadas serão efetivadas enquanto proposta de 

cidade ou se persistirá a trajetória baseada em iniciativas e projetos intermitentes de 

governo. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
Ao longo deste trabalho buscou-se destacar uma série de correlações que 

possibilitassem uma visualização abrangente e integrada de processos políticos 

recentes, assim como algumas de suas repercussões sobre o planejamento e 

gestão da atividade turística nos níveis nacional e local (cidade do Rio de Janeiro). 

Assume-se que este tipo de exame será sempre incompleto em razão das 

inerentes limitações epistemológicas. Entretanto, de acordo com o escopo 

pretendido, pôde-se identificar determinados elementos interdependentes, com 

bases nos quais algumas inferências se tornaram mais claras. Corroborando com 

esta visão, a pesquisa partiu então da premissa de que práticas políticas específicas 

não podem ser coerentemente descritas sem que sua gênese também seja 

evidenciada. 

Desta forma, ao longo do capítulo 2 – Aspectos macroeconômicos e políticos 

do Estado brasileiro contemporâneo – foram apresentados os pontos de interseção 

que nortearam o restante do trabalho. Cabe ressaltar que, em vez de tentar se 

dispor entre eles alguma forma de hierarquização, preferiu-se apenas delineá-los e 

remarcar sua relevância num quadro geral.  

Primeiramente, acredita-se que a conformação da atual ordem política 

nacional é, simultaneamente, expressão inequívoca de um movimento global de 

readequação macroeconômica neoliberal e de redefinição das atribuições legais dos 

entes governativos.  

A adoção quase irrestrita do ideário expresso no Segundo Consenso de 

Washington emergiu como alternativa ao antigo modelo brasileiro 

desenvolvimentista, estabelecendo uma nova forma hierarquicamente superior que, 

além de econômica, é política. Esta forma parece ter reforçado o processo interno 

de descentralização político-administrativa iniciado com a Constituição de 1988, 

expressão de um momento político no qual se discutia meios de promover a 

universalização e democratização de políticas públicas.  

Entretanto, por estarem sedimentadas em bases ideológicas distintas, 

acabaram por engendrar ou ao menos potencializar certos conflitos estruturais, 

sendo ilustrativos os impasses entre a expansão e o controle dos gastos públicos. 

Neste sentido, os governos locais, em face das crescentes vinculações tributárias e 
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restrições fiscais, encontraram-se pressionados a adotar novas estratégias para o 

equacionamento das demandas políticas que se avolumavam.  

Além disso, especialmente nos grandes centros urbanos, outro aspecto da 

globalização se fez cada vez mais presente: a necessidade de posicionamento 

econômico competitivo e readequação de suas bases econômicas produtivas. Neste 

cenário, novas técnicas de planejamento e gestão públicos se apresentaram como 

alternativas de reconfiguração das rotinas políticas locais. Frequentemente oriundas 

de ambientes empresariais de concorrência visam a conferir às urbes subsídios que 

potencializem seus recursos endógenos, sua densidade e atratividade econômicas 

no espaço de fluxos e no mercado de cidades. 

Na última subseção do capítulo foram apresentadas algumas características 

destes modelos estratégicos de viés empresarial. No entanto, considerou-se 

prudente contrapô-los com conceitos de abordagens participativas, muitos dos quais 

foram incorporados pela atual Constituição e por suas regulamentações posteriores, 

como o Estatuto da Cidade. 

No capítulo 3 – O papel do poder público no desenvolvimento de destinos 

turísticos –, tratou-se de refletir sobre as principais atribuições da administração 

pública, independente do nível de governo, no desenvolvimento integral da atividade 

turística. Destacou-se que sua atuação tende a ser fundamental na convergência 

dos stakeholders e na articulação das interdependências horizontais e verticais que 

permeiam a atividade turística. Assim, reforçou-se a importância de um 

posicionamento público formal, uma política, a partir da qual possam ser 

desenhadas estratégias transversais e ações coordenadas e pautadas por objetivos 

compartilhados. 

Seguindo esta linha de raciocínio, buscou-se em seguida identificar as 

tendências que marcam a evolução das políticas públicas de turismo no Brasil. Para 

a resolução do problema desta pesquisa foram focalizadas, sobretudo, as propostas 

de descentralização do planejamento e gestão da atividade e de (re)articulação 

intergovernamental expressas nos Planos Nacionais de Turismo.  

Destacou-se que a tendência geral de descentralização político-administrativa 

reproduziu mudanças também nas Políticas Nacionais de Turismo. Por meio do 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo e do Programa de 

Regionalização do Turismo, passaram a ser propostos novos arranjos que, em tese, 
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melhor viabilizariam a consecução dos objetivos definidos nas Políticas Nacionais, 

mormente quanto ao aprimoramento da governança da atividade. 

Definidas as coordenadas desta pesquisa, pode-se avançar para a análise da 

cidade objeto de estudo deste trabalho. Deste modo, no capítulo 4 – Políticas 

públicas municipais de turismo: referenciais da cidade do Rio de Janeiro –, 

prosseguiu-se a verificação da trajetória do planejamento e gestão da atividade em 

âmbito local e seu grau de coordenação com as diretivas sugeridas em escala 

nacional. 

Para este fim, revisou-se primeiramente a evolução das políticas urbanas na 

cidade, sendo destacado o período que se inicia com a incorporação pelo poder 

público local da metodologia catalã de planejamento estratégico de cidades. 

Ressaltou-se que sua adoção fora decorrente da tentativa de reversão do quadro de 

estagnação, perda de centralidade econômica e representatividade política da 

cidade no âmbito interno, bem como da necessidade de sua inserção competitiva na 

rede de cidades globalizadas.  

Este modelo, tendo como um de seus objetivos solucionar uma das formas de 

dependência residual da cidade frente ao governo federal, a financeira, acenou com 

a articulação endógena – especialmente entre o poder público municipal e os entes 

privados locais – como via de desenvolvimento por excelência. Todavia, dentre suas 

consequências, intensificou-se a relativa autonomia político-administrativa da cidade 

que se esboçava desde muito antes do processo de descentralização pós 1988, 

uma autonomia desassociada da existência de arranjos de articulação 

intergovernamental.   

Ademais, ao longo dos anos esta via de ação política demonstrou ser 

extremamente dependente da volição do Executivo municipal para a consecução 

dos objetivos propostos. Supõe-se que isto se deve em grande parte à concentração 

de extensas atribuições programáticas nas mãos do poder público aliada à 

centralização do processo decisório e ao não fornecimento de mecanismos de 

controle por parte de amplos segmentos da sociedade, conforme resumidamente 

ilustrado por meios dos Planos Estratégicos da cidade do Rio de Janeiro – Rio 

Sempre Rio, Cidades da Cidade e Pós 2016: O Rio mais integrado e competitivo. 

O fortalecimento das políticas de turismo na administração municipal a partir 

da segunda metade da década de 1990 advém diretamente deste processo político 
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que sustentava o planejamento e a gestão estratégicos da cidade. Conforme 

demonstrado, tal fato é notório quando da confecção do Plano Maravilha.  

A considerável autonomia em relação ao governo federal e a inexistência de 

mecanismos de articulação intergovernamental tornaram-se traços distintivos das 

rotinas políticas locais no que tange também à gestão da atividade turística e, para 

os quais, sugere-se, não havia incentivos expressivos de mudança.  

Presume-se que este foi um dos elementos centrais que frustrou a tentativa 

de implantação do PNMT na cidade. De forma semelhante, na década seguinte o 

processo de inserção da cidade nos marcos do PRT não foi efetivado. A partir deste 

período, contudo, percebe-se que cada vez mais a pulverização das ações e a 

debilidade das políticas municipais de turismo, indicando que dentro da estrutura 

político-administrativa da cidade houve certa perda de importância relativa da 

atividade.  

Ao longo desta pesquisa, tentou-se constatar que se, por um lado, a atuação 

do poder público é imprescindível ao desenvolvimento da atividade turística, 

igualmente fundamental é a formatação de arranjos de governança que, por um lado, 

democratizem o poder decisório e, por outro, criem mecanismos de interlocução e 

controle mútuos. Assim, poder-se-ia articular uma política de turismo que 

transcendesse a lógica intermitente atual, baseada em projetos e iniciativas de 

governo e não de cidade. 

Além disso, a partir das informações levantadas, pretendeu-se ampliar o 

conjunto de exposições críticas a partir das quais a atividade turística pode ser 

analisada, conferindo maior clareza e representação prática à dimensão política que 

norteia sua teia de interseções. 

Em virtude da vastidão de unidades de análise possíveis na investigação dos 

processos políticos, espera-se também que o projeto desenvolvido torne-se um 

estímulo à produção de pesquisas gradualmente mais incisivas sobre o tema 

mantendo, entretanto, a necessária essência articuladora. 

  



96 
 

REFERÊNCIAS 
 
ABREU, Maurício de Almeida. Evolução urbana do Rio de Janeiro. 4. ed. Rio de 
Janeiro: IPP, 2008. 
 
ACERENZA, Miguel Angel. Administração do turismo: planejamento e direção. 
Bauru, SP: EDUSC, 2003. 
 
AFONSO, José Roberto Rodrigues; ARAUJO, Erika Amorim; KHAIR, Amim. 
Federalismo fiscal no Brasil: a importância dos governos municipais. Disponível 
em: <http://www.joserobertoafonso.com.br/attachments/article/1450/EALRF.pdf>. 
Acesso em: 20 fev. 2011. 
 
ALEXANDER, Gerard. Institutions, path dependence, and democratic 
consolidation. Journal of Theoretical Politics, London, Thousand Oaks, Ca and 
New Delhi, p. 249-270. Disponível em: < http://people.virginia.edu/~ga8h/JTP.pdf >. 
Acesso em: 12 ago. 2011. 
 
AMANN, Edmund; BAER, Werner. A ilusão da estabilidade: a economia brasileira no 
governo FHC. In: D’INCAO, Maria Angela; MARTINS, Hermínio. Democracia, crise 
e reforma: estudos sobre a era Fernando Henrique Cardoso. São Paulo: Paz e 
Terra, 2010. p. 139-169. 
 
AMENDOLA, Monica. O ordenamento urbano carioca sob a ótica do plano 
estratégico de cidades. Revista geo-paisagem (on line), [Rio de Janeiro], v. 1, n. 2, 
jul./dez. 2002. Disponível em: 
<http://www.feth.ggf.br/Plano%20estrat%C3%A9gico.htm#_ftn1>. Acesso em: 25 
maio 2011. 
 
ARRETCHE, Marta. Quem taxa e quem gasta: a barganha federativa na federação 
brasileira. Revista de Sociologia Política, Curitiba, n. 24, p.69-85, jun. 2005. 
 
ARUEIRA, Marcela Affonso de Brito. A cidade empreendedora: tendências do 
planejamento urbano do Rio de Janeiro. 2009. 236 f. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.  
 
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Boletim do BC. Relatório Anual 1996 (Finanças 
Públicas). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pec/boletim/banual96/rel96-03.pdf>. 
Acesso em: 05 jan. 2011. 
 
______. Boletim do BC. Relatório Anual 2001 (Finanças Públicas). Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pec/boletim/banual2001/rel2001cap4p.pdf>. Acesso em: 05 
jan. 2011.  
 
______. Boletim do BC. Relatório Anual 2003 (Finanças Públicas). Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pec/boletim/banual2003/rel2003cap4p.pdf>. Acesso em: 06 
jan. 2011.  
 

http://www.joserobertoafonso.com.br/attachments/article/1450/EALRF.pdf
http://people.virginia.edu/~ga8h/JTP.pdf


97 
 

______. Boletim do BC. Relatório Anual 2005 (Finanças Públicas). Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pec/boletim/banual2005/rel2005cap4p.pdf>. Acesso em: 06 
jan. 2011.  
 
______. Boletim do BC. Relatório Anual 2007 (Finanças Públicas). Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pec/boletim/banual2007/rel2007cap4p.pdf>. Acesso em: 06 
jan. 2011.  
 
______. Boletim do BC. Relatório Anual 2009 (Finanças Públicas). Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pec/boletim/banual2009/rel2009cap4p.pdf>. Acesso em: 06 
jan. 2011.  
 
______. Série histórica do balanço de pagamentos.Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/ftp/notaecon/balpaga.zip>. Acesso em: 06 jan. 2011. 
 
BANCO MUNDIAL. Rio de Janeiro: um estudo da cidade (parte I). Rio Estudos, n. 
32, set. 2002. Disponível em: 
<http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/141_rio%20de%20janeiro%20u
m%20estudo%20da%20cidade.PDF>. Acesso em: 15 jun. 2011. 
 
______. Rio de Janeiro: um estudo da cidade (parte II). Rio Estudos, n. 33, set. 
2002. Disponível em: 
<http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/146_um%20estudo%20da%20ci
dade.PDF>. Acesso em: 15 jun. 2011. 
 
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Carga 
tributária global: estimativa para 2001. INFORME-SE, n. 40, 2002. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivo
s/conhecimento/informesf/inf_40.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
 
BASTOS, Gabrielle Siqueira. Cotidiano e questão urbana: o Rio de Janeiro entre 
as políticas públicas e a precarização. 2010. 228 f. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.  
 
BENI, Mário Carlos. Política e planejamento de turismo no Brasil. São Paulo: 
Aleph, 2006. 
 
______. Análise Estrutural do Turismo. 12. ed. São Paulo: Editora SENAC São 
Paulo, 2007. 
 
BOITEUX, Bayard do Coutto. Políticas públicas de turismo: realidade ou utopia? In: 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO. Coletânea turística 2010. Rio de 
Janeiro: CNC, 2010. p. 18-30. 
 
BOULLÓN, Roberto C. Planejamento do espaço turístico. Bauru, SP: EDUSC, 
2002. 
 
BOURGEAISEAU, Gerárd. Rio de Janeiro: o Plano Maravilha. In: CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DO COMÉRCIO. Turismo pelo Brasil. Rio de Janeiro: CNC, 2001. p. 
117-132. 

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/141_rio%20de%20janeiro%20um%20estudo%20da%20cidade.PDF
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/141_rio%20de%20janeiro%20um%20estudo%20da%20cidade.PDF


98 
 

 
BRASIL. Decreto-lei n° 448, de 14 de fevereiro de 1992. 
  
______. Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001. 
 
______. Lei n° 11.771, de 17 de setembro de 2008. 
 
BRUNO, Miguel. Endividamento do Estado e setor financeiro no Brasil: 
interdependências macroeconômicas e limites estruturais ao desenvolvimento. In: 
OS ANOS Lula: contribuições para um balanço crítico 2003-2010. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2010. p. 71-106. 
 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O modelo Harrod-Domar e a substitutibilidade de 
fatores. Estudos Econômicos, [S. l.], v. 5, n. 3, p.7-36, set. 1975. Disponível em: 
<http://www.bresserpereira.org.br/papers/1975/75.ModeloHarrod-Domar.pdf>. 
Acesso em: 21 jan. 2011. 
 
______. Macroeconomia Pós-Plano Real: as relações básicas. In: SICSÚ, João; 
PAULA, Luiz Fernando de; MICHEL, Renaut. Novo Desenvolvimentismo: Um 
Projeto Nacional de Crescimento com Equidade Social. Rio de Janeiro: Fundação 
Konrad Adenauer, 2005. p. 3-47. 
 
______. Democracia, Estado Social e Reforma Gerencial. Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, v. 50, n. 1, p.112-116, jan./mar. 2010. 
 
______. A crise financeira global e depois: um novo capitalismo? Novos Estudos 
Cebrap, São Paulo, n. 86, p.51-72, mar. 2010. 
 
______; NAKANO, Yoshiaki. Crescimento econômico com poupança 
externa? Revista de Economia Política, São Paulo, v. 23, n. 2, p.3-27, abr./jun. 
2003. 
 
BURSZTYN, Ivan. A influência do ideário neoliberal na formulação de políticas 
públicas de turismo no Brasil. Caderno Virtual de Turismo, v. 3, n. 4, p. 7-12. 
Disponível em: 
<http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php/caderno/article/download/40/38>. 
Acesso em: 22 maio 2011. 
 
CARDOSO, Isabel Cristina da Costa. O orçamento participativo do Rio de 
Janeiro e as políticas de planejamento urbano estratégico. Revista da em Pauta, 
Rio de Janeiro, v.6, n. 24, p. 113-138, dez. 2009. Disponível em: <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/article/viewFile/523/585>. Acesso em: 
20 jun. 2011. 
 
CARVALHO, Alan Francisco de. Políticas públicas em turismo no Brasil.Sociedade 
e Cultura, Goiânia, v. 3, n. 12, p.97-109, jan./dez. 2000. Disponível em: 
<http://www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/article/download/458/442>. Acesso em: 12 
maio 2011. 
 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 



99 
 

 
COMPANS, Rose. O paradigma das global cities nas estratégias de 
desenvolvimento local. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 
Campinas, n. 1, p.91-114, maio 1999. 
 
______. Empreendedorismo urbano: entre o discurso e a prática. São Paulo: 
Editora Unesp, 2005. 
 
COMITÊ ESTADUAL DO PNMT. Levantamento da situação da atividade turística 
nos municípios brasileiros: estado do Rio de Janeiro. [S.l]: Ministério do Turismo, 
2003. 5 p. 
 
COOPER, Chris et al. Turismo, princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2001. 
 
CRUZ, Rita de Cássia. Política de turismo e território. São Paulo: Contexto, 2001. 
 
DINIZ, Eli. Em busca de um novo paradigma: a reforma do Estado no Brasil dos 
anos 90. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 10, n. 4, p.13-26, out./dez. 1996. 
 
______. Globalização, reforma do Estado e teoria democrática contemporânea. São 
Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 13-22, out./dez. 2001. 
 
EMBRATUR.  Política Nacional de Turismo: principais estratégias, diretrizes e 
programas 1996-1999. Brasília: EMBRATUR, 1996. 
 
______. Procedimentos do Programa Nacional de Municipalização do Turismo. 
Brasília: EMBRATUR, 1997. 
 
______. Programa Nacional de Municipalização do Turismo: Diretrizes. Brasília: 
EMBRATUR, 1998.  
 
______. Programa Nacional de Municipalização do Turismo: Diretrizes. Brasília: 
EMBRATUR, 1999.  
 
EVANS, Peter. Além da "Monocultura Institucional": instituições, capacidades e o 
desenvolvimento deliberativo. Sociologias, Porto Alegre, n. 9, p.20-63, jan./jun. 
2003. 
 
FERREIRA, Mariana Ribeiro Jansen. As transformações nas prioridades de gasto do 
Estado brasileiro - 1980 a 2005. Revista da Sociedade Brasileira de Economia 
Política, Rio de Janeiro, n. 22, p.86-112, jun. 2008. 
 
FERREIRA, Marieta de Moraes (Org.). Rio de Janeiro: uma cidade na história. Rio 
de Janeiro: FGV, 2000. 
 
FGV; MINISTÉRIO DO TURISMO; SEBRAE. Luiz Gustavo Medeiros Barbosa 
(Org.). Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do 
Desenvolvimento Turístico Regional: Relatório Brasil 2009. Brasília: Ministério do 
Turismo, 2009. 



100 
 

 
______. Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do 
Desenvolvimento Turístico Regional: Rio de Janeiro. Brasília: Ministério do 
Turismo, 2009. 
 
______. Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do 
Desenvolvimento Turístico Regional: Rio de Janeiro. Brasília: Ministério do 
Turismo, 2010. 
 
FIGHERA, Delfina Trinca. Estado e território: suas relações e a globalização. In: 
SANTOS, Milton. Território: globalização e fragmentação. 4. ed. São Paulo: 
HUCITEC, 1998. p. 108-115. 
 
FIGUEIREDO, Marcus; VEIGA, Luciana Fernandes; ALDÉ, Alessandra. Rio de 
Janeiro: César versus Conde e a nova política carioca. In: SILVEIRA, Flavio Eduardo 
et al. Estratégia, mídia e voto: a disputa eleitoral em 2000. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2002. p. 49-90. 
 
FRATUCCI, Aguinaldo César. O processo de regionalização do turismo no 
estado do Rio de Janeiro: a formação da região turística das Agulhas Negras. 2006. 
109 f. Monografia (MBA) - Centro Católica Virtual de Educação A Distância da 
Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2006. 
 
______. A dimensão espacial nas políticas públicas brasileiras de turismo: as 
possibilidades das redes regionais de turismo. 2008. 308 f. Tese (Doutorado) - 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2008. 
 
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora 
UNESP, 1991 
 
______. A constituição da sociedade. 3. ed. São Paulo: Editora WMF Martins 
Fontes, 2009. 
 
GIMENEZ, Aurélio. União das três esferas de poder. Jornal O Dia (versão online). 
Disponível em: 
<http://odia.ig.com.br/portal/60anos/html/2011/6/uniao_das_tres_esferas_de_poder_
168902.html>. Acesso em: 05 jun. 2011. 
 
GLOBALIZATION AND WORLD CITIES RESEARCH NETWORK. The World 
According to GaWC 2010: Classification of cities 2010. Disponível em: 
<http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2010t.html>. Acesso em: 23 jul. 2011. 
 
GOELDNER, Charles R.; RITCHIE, J. R. Brent; MCINTOSH, Robert W. Turismo: 
princípios, práticas e filosofias. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
 
GRAMSCI, Antonio. Política, poder e partido. São Paulo: Expressão Popular, 2005. 
Emir Sader (org.). 
 
GUANAIS, Frederico Campos; FISCHER, Tânia. Entre planos, projetos e estratégias: 
o caso Rio Sempre Rio. Revista O&S, Salvador, v. 6, n. 14, p.39-63, jan./abr. 1999. 



101 
 

Disponível em: 
<http://www.revistaoes.ufba.br/include/getdoc.php?id=1028&article=888&mode=pdf>. 
Acesso em: 13 ago. 2011. 
 
HALL, Colin Michael. Planejamento turístico: políticas, processos e 
relacionamentos. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2004. 
 
HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. 2. ed. São Paulo: Annablume, 
2005. 
 
IBGE. IBGE - Cidades: Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?uf=rj>. Acesso em: 22 jul. 2011. 
 
JUND, Sérgio. AFO - Administração Financeira e Orçamentária. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2009. 
 
KOTLER, Philip; HAIDER, Donald H.; REIN, Irving. Marketing público: como atrair 
investimentos, empresas e turismo para cidades, regiões, estados e países. São 
Paulo: Makron Books, 1994. 
 
LA ROCQUE, Eduarda Cunha; SOUZA, Alessandra Augusta L.G.S. Finanças do 
município do Rio de Janeiro: o desafio de preparar a cidade para um salto de 
investimentos e para o crescimento sustentável. In: URANI, André; GIAMBIAGI, 
Fabio. Rio: a hora da virada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 24-39. 
 
LEITE, Cristiane Kerches da Silva. Descentralização das políticas sociais no Brasil: o 
lugar dos estados no processo de municipalização. Revista Política Hoje, v. 18, n. 2, 
p. 306-341, 2009. Disponível: 
<http://www.ufpe.br/politicahoje/index.php/politica/article/view/33/24>. Acesso em: 25 
fev. 2011. 
 
LESSA, Carlos. O Rio de todos os Brasis [Uma reflexão em busca de auto-
estima]. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005. 
 
LOPES, Rodrigo. A cidade intencional: o planejamento estratégico de cidades. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1998. 
 
MANKIW, Nicholas Gregory. Macroeconomia. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
 
MCKINSEY & COMPANY. Urban world: Mapping the economic power of cities. [S. 
l.], 2011. 52 p. Disponível em: 
<www.mckinsey.com/mgi/publications/urban_world/pdfs/MGI_urban_world_full_repor
t.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2011. 
 
MEDEIROS JUNIOR, Helcio de. Planejamento, estratégia e convergência para 
uma nova prática: um exame da experiência carioca desde os anos 1990. 2008. 
202 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeio, Rio de Janeiro, 
2008. 
 

http://www.ufpe.br/politicahoje/index.php/politica/article/view/33/24


102 
 

MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO. Programa Nacional de Municipalização 
do Turismo 8 anos: retratos de uma caminhada. Brasília: MET, 2002. 
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Orçamento federal 
ao alcance de todos: Projeto de Lei Orçamentária Anual 2011. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/noticias/sof/orc_fed_al
cance_todos.pdf>. Acesso em 10 jan. 2011.  
 
MINISTÉRIO DO TURISMO. Plano Nacional do Turismo: diretrizes, metas e 
programas 2003 – 2007. Brasília: MTur, 2003. 
 
______. Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil: Diretrizes 
Políticas. Brasília: MTur, 2004. 
 
______. Plano Nacional de Turismo 2007-2010. Brasília: MTur, 2007. 
 
______. Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil: Módulo 
Operacional 3 - Institucionalização da Instância de Governança Regional. Brasília: 
MTur, 2007. 
 
______. Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil: Ação 
Municipal para a Regionalização do Turismo. Brasília: MTur, 2007. 
 
______. Turismo no Brasil 2011-2014. Brasília: MTur, 2010. 
 
______. Avaliação do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do 
Brasil. Brasília: MTur, 2010. 
 
NAZARETH, Paula Alexandra Canas de Paiva. Descentralização e federalismo 
fiscal: um estudo de caso dos municípios do Rio de Janeiro. 2007. 311 f. Tese 
(Doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 
 
NETO, Pedro Sabino de Farias. Ciência política: enfoque integral avançado. São 
Paulo: Atlas, 2011. 
 
OLIVEIRA, Fernando Meloni de. As políticas de turismo no Brasil nos anos noventa. 
Turismo em análise, v. 19, n. 2, p. 177-200, ago. 2008. Disponível em: < 
http://www.turismoemanalise.org.br/index.php/turismoemanalise/article/view/15/15>. 
Acesso em: 25 maio 2011. 
 
OLIVEIRA, José Antônio Puppim de. Desafios do planejamento em políticas públicas: 
diferentes visões e práticas. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 
40, n.2, p. 273-288, mar./abr. 2006. 
 
PETROCCHI, Mario. Turismo: planejamento e gestão. 2. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Plano Estratégico da cidade do 
Rio de Janeiro 2001-2004. Rio Estudos, n.78, nov. 2002. Disponível em: 



103 
 

< http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/93_plano%20estrat%C3%A9gic
o%202001-2004.PDF>. Acesso em: 10 fev. 2011. 
 
______. Programa de desenvolvimento para a cidade do Rio de Janeiro. Rio 
Estudos, n.113, jul. 2003. Disponível em: 
<http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/104_programa%20de%20desen
volvimento%20para%20a%20cidade.PDF>. Acesso em: 11/2/2011. 
 
______. Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro 2009-2012. Disponível 
em: <http://200.141.78.79/dlstatic/10112/126674/DLFE-
2713.pdf/planejamento_estrategico_site.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2011. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO et al. Plano estratégico da 
cidade do Rio de Janeiro – Rio Sempre Rio. Rio de Janeiro: Imprensa da Cidade, 
1996. 
 
QUEIROZ, Lúcia Maria Aquino de. A gestão pública e a competitividade de 
cidades turísticas: a experiência da cidade de Salvador. 2005. 631 f. Tese 
(Doutorado) - Universidade de Barcelona, Barcelona, 2005. Disponível em: 
<http://tdx.cat/handle/10803/1946>. Acesso em: 30 jun. 2011. 
 
ROCHA, Felipe. Breve histórico do trabalho da Comissão de Turismo da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro. [mensagem pessoal] Mensagem recebida 
por: <Jonathas de Oliveira Cerqueira>. em: 17 ago. 2011. 
 
RIO DE JANEIRO. Lei 836, de 5 de junho de 1986. 
 
______. Lei n° 2.929, de 23 de novembro de 1999. 
 
______. Lei n° 4.320, de 27 de abril de 2006. 
 
______. Lei n° 111, de 1° de fevereiro de 2011. 
 
RODRIGUES, Arlete Moysés. Estatuto da cidade: função social da cidade e da 
propriedade. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 12, p.9-26, 2005. 
 
SANTOS, Angela Moulin Simões Penalva; MOTTA, Marly Silva da. O “bota-abaixo” 
revisitado: o Executivo municipal e as reformas urbanas no Rio de Janeiro (1903-
2003). Revista Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 10, p.5-40, maio/ago. 2003. 
 
SANTOS, Reginaldo Souza; RIBEIRO, Elizabeth Matos. As impossibilidades do 
projeto descentralizante do Brasil. In: SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS 
ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA (SEI). Desigualdades regionais. Salvador, 
2004. p. 251-274. Disponível em: 
<http://www.reginaldosouza.com.br/artigos/REVISTA%20-
%20SEI/As%20Impossibilidades%20do%20Projeto%20Descentralizante%20do%20
Brasil.PDF>. Acesso em 14 jun. 2011. 
 
SANTOS JUNIOR, Orlando Alves dos. Democracia e Governo Local: dilemas da 
reforma municipal do Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 2001.  

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/93_plano%20estrat%C3%A9gico%202001-2004.PDF
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/93_plano%20estrat%C3%A9gico%202001-2004.PDF
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/104_programa%20de%20desenvolvimento%20para%20a%20cidade.PDF
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/104_programa%20de%20desenvolvimento%20para%20a%20cidade.PDF
http://www.reginaldosouza.com.br/artigos/REVISTA%20-%20SEI/As%20Impossibilidades%20do%20Projeto%20Descentralizante%20do%20Brasil.PDF
http://www.reginaldosouza.com.br/artigos/REVISTA%20-%20SEI/As%20Impossibilidades%20do%20Projeto%20Descentralizante%20do%20Brasil.PDF
http://www.reginaldosouza.com.br/artigos/REVISTA%20-%20SEI/As%20Impossibilidades%20do%20Projeto%20Descentralizante%20do%20Brasil.PDF


104 
 

 
SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Plano 
de Turismo da cidade do Rio de Janeiro: Plano Maravilha. Rio de Janeiro, 1997. 
182 p. Relatório Final. 
 
______. Plano de Turismo da cidade do Rio de Janeiro: Plano Maravilha. Rio de 
Janeiro, 2000. 44 p. Informe Executivo – Plano 2001-2003. 
 
______. Plano de Turismo Cidade Maravilhosa: Rio Mais. Rio de Janeiro, 2007. 
68 p. 1ª etapa.  
______. Relatório de atividades 2000-2008. Rio de Janeiro: Setur, 2008. 
 
______. Pólos turísticos, culturais e gastronômicos do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Setur, 2008. 
 
SILVA, Luiz Inácio Lula da. Carta ao povo brasileiro. Disponível em: 
<http://www2.fpa.org.br/carta-ao-povo-brasileiro-por-luiz-inacio-lula-da-silva>. 
Acesso em: 18 dez. 2011. 
 
SILVEIRA, Carlos Eduardo; PAIXÃO, Dario Luiz Dias; COBOS, Valdir José. Políticas 
Públicas de Turismo e a Política no Brasil: singularidades e 
(des)continuidade. Ciência & Opinião, Curitiba, v. 3, n. 1, p.120-135, jan./jun. 2006. 
 
SOUZA, Celina. Federalismo e descentralização na Constituição de 1988: processo 
decisório, conflitos e alianças. Dados - Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, 
v. 44, n. 3, p.513-560, 2001. 
 
______. Regiões metropolitanas: reforma do regime político e vazio de governança. 
In: DINIZ, Eli. Globalização, estado e desenvolvimento: dilemas do Brasil no novo 
milênio. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. p. 263-300. 
 
SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao 
planejamento e à gestão urbanos. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 
 
VAINER, Carlos. Rio 2016: um jogo (Olímpico?) de cartas marcadas. Jornal Dos 
Economistas, Rio de Janeiro, p. 3-4. dez. 2009. 
 
VALLS, Joseph-Francesc. et al. Gestão integral de destinos turísticos 
sustentáveis. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 
 
VELASCO E CRUZ, Sebastião Carlos. O Brasil no mundo: ensaios de análise 
política e prospectiva. São Paulo: Editora UNESP, 2010.  
 
YÁZIGI, Eduardo Abdo. Saudades do futuro: por uma teoria do planejamento 
territorial do turismo. São Paulo: Plêiade, 2009. 

http://www2.fpa.org.br/carta-ao-povo-brasileiro-por-luiz-inacio-lula-da-silva


105 
 

APÊNDICE A 
 
Período Objetivos  Macroprogramas/Macroestratégi

as 
Programas 

1996-1999 - Fomento centrado na infra-estrutura básica turística e 
capacitação profissional. 
- Defesa do consumidor. 
- Desenvolvimento do pensamento estratégico. 
- Busca da qualidade de serviços. 
- Descentralização. 
- Conscientização da sociedade brasileira para a 
importância do turismo. 
- Articulação intra e extra governamental. 
- Democratização do turismo interno. 
- Promoção externa. 
- Inserção internacional do turismo brasileiro. 
 

1. Ordenamento, desenvolvimento 
e promoção da atividade pela 
articulação entre o governo e a 
iniciativa privada 
2. Implantação de infra-estrutura 
básica e infra-estrutura turística 
adequadas às potencialidades 
regionais 
3. Qualificação profissional dos 
recursos humanos envolvidos no 
setor 
4. Descentralização da gestão 
turística por intermédio do 
fortalecimento dos órgãos 
delegados estaduais, 
municipalização do turismo e 
terceirização de atividades para o 
setor privado 

I - Imagem do Brasil; II - Projeto “Visit Brazil”; III 
- “Brazil Expert”; IV - Participação em feiras 
internacionais; V - Captação de eventos 
internacionais; VI - Internet/Sistema de 
informações turísticas; VII - Inserção competitiva 
do Brasil em fóruns internacionais; VIII - 
Ampliação e aperfeiçoamento do programa de 
estatísticas básicas do turismo; IX - Defesa do 
consumidor; X - Qualificação profissional para o 
turismo; XI - Conscientização e iniciação escolar 
para o turismo; XII - Formação e capacitação 
profissional para o ecoturismo; XIII - Programa 
de ação para o desenvolvimento integrado do 
turismo; XIV - Programa Nacional de 
Ecoturismo; XV - Pesca esportiva; XVI - 
Calendário nacional dos dias azuis – baixa 
estação; XVII - Albergues da juventude; XVIII - 
Clube da maior idade; XIX - Bolsa de negócios; 
XX - Programa nacional de financiamento para 
o turismo; XXI - Programa Nacional de 
Municipalização do Turismo – PNMT; XXII - 
Fortalecimento dos órgãos delegados da 
EMBRATUR; XXIII - Desenvolvimento da malha 
aérea. 
 

2003-2007 Gerais: 
- Desenvolver o produto turístico brasileiro com 
qualidade, contemplando nossas diversidades 
regionais, culturais e naturais. 
- Estimular e facilitar o consumo do produto turístico 
brasileiro nos mercados nacional e internacional. 
 

1. Gestão e relações institucionais 
2. Fomento 
3. Infraestrutura 
4. Estrutura e diversificação da 
oferta turística 
5. Qualidade do produto turístico 
6. Promoção e apoio à 

1.1 Programa de acompanhamento do 
Conselho Nacional de Turismo; 1.2 Programa 
de avaliação e monitoramento do Plano; 1.3 
Programa de relações internacionais; 2.1 
Programa de atração de investimentos; 2.2 
Programa de financiamento para o turismo; 3.1 
Programa de desenvolvimento regional; 3.2 
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Específicos: 
- Dar qualidade ao produto turístico.  
- Diversificar a oferta turística.  
- Estruturar os destinos turísticos.   
- Ampliar e qualificar o mercado de trabalho.  
- Aumentar a inserção competitiva do produto turístico 
no mercado internacional.  
- Ampliar o consumo do produto turístico no mercado 
nacional.  
- Aumentar a taxa de permanência e gasto médio do 
turista 
 

comercialização 
7. Informações turísticas  
 

Programa de acessibilidade aérea, terrestre, 
marítima e fluvial; 4.1 Programa de roteiros 
integrados; 4.2 Programa de segmentação; 
5.1Programa de normatização da atividade 
turística; 5.2 Programa de qualificação 
profissional; 6.1 Programa de promoção 
nacional e internacional do turismo brasileiro; 
6.2 Programa de reposicionamento da imagem 
do Brasil; 6.3 Programa de apoio à 
comercialização;  7.1 Programa de base de 
dados; 7.2 Programa de pesquisa e demanda; 
7.3 Programa de avaliação do impacto do 
turismo; 74. Programa de avaliação de 
oportunidade de investimento  
 

 2007-2010 Gerais: 
 - Desenvolver o produto turístico brasileiro com 
qualidade, contemplando nossas diversidades 
regionais, culturais e naturais. 
- Promover o turismo com um fator de inclusão social, 
por meio da geração de trabalho e renda e pela 
inclusão da atividade na pauta de consumo de todos 
os brasileiros. 
- Fomentar a competitividade do produto turístico 
brasileiro nos mercados nacional e internacional e 
atrair divisas para o País.  
 
Específicos: 
- Garantir a continuidade e o fortalecimento da Política 
Nacional do Turismo e da gestão descentralizada. 
- Estruturar os destinos, diversificar a oferta e dar 
qualidade ao produto turístico brasileiro. 
- Aumentar a inserção competitiva do produto turístico 
no mercado nacional e internacional e proporcionar 
condições favoráveis ao investimento e à expansão da 
iniciativa privada. 

1. Planejamento e gestão 
2. Informação e estudos turísticos 
3. Logística de transportes 
4. Regionalização do turismo 
5. Fomento à iniciativa privada 
6. Infraestrutura pública 
7. Qualificação dos equipamentos e 
serviços turísticos 
8. Promoção e apoio à 
comercialização 

1.1 Programa de implementação e 
descentralização da Política Nacional de 
Turismo; 1.2 Programa de avaliação e 
monitoramento do Plano Nacional de Turismo; 
1.3 Programa de relações internacionais; 2.1 
Programa sistema de informações do turismo; 
2.2 Programa de competitividade do turismo 
brasileiro; 3.1 Programa de ampliação da malha 
aérea internacional; 3.2 Programa de integração 
da América do Sul; 3.3 Programa de integração 
modal das regiões turísticas; 4.1 Programa de 
planejamento e gestão da regionalização; 4.2 
Programa de estruturação dos segmentos 
turísticos; 4.3 Programa de estruturação da 
produção associada ao turismo; 4.4 Programa 
de apoio ao desenvolvimento regional do 
turismo; 5.1 Programa de atração de 
investimentos; 5.2  Programa de investimento 
para o turismo; 6.1 Programa de articulação 
interministerial para infra-estrutura de apoio ao 
turismo; 6.2 Programa de apoio à infra-estrutura 
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- Apoiar a recuperação e a adequação da 
infraestrutura e dos equipamentos nos destinos 
turísticos, garantindo a acessibilidade aos portadores 
de necessidades especiais. 
- Ampliar e qualificar o mercado de trabalho nas 
diversas atividades que integram a cadeia produtiva 
do turismo. 
- Promover a ampliação e a diversificação do consumo 
do produto turístico no mercado nacional e no 
mercado internacional, incentivando o aumento da 
taxa de permanência e do gasto médio do turista. 
- Consolidar um sistema de informações turísticas que 
possibilite monitorar os impactos sociais, econômicos 
e ambientais da atividade, facilitando a tomada de 
decisões no setor e promovendo a utilização da 
tecnologia da informação como indutora de 
competitividade. 
- Desenvolver e implementar estratégias relacionadas 
à logística de transportes articulados, que viabilizem a 
integração de regiões e destinos turísticos e 
promovam a conexão soberana do  
País com o mundo.  

turística; 7.1 Programa de normatização do 
turismo; 7.2 Programa de certificação do 
turismo; 7.3 Programa de qualificação 
profissional; 8.1 Programa de promoção 
nacional do turismo brasileiro; 8.2 Programa de 
apoio à comercialização nacional; 8.3 Programa 
de promoção internacional do turismo brasileiro; 
8.4 Programa de apoio à comercialização 
internacional 

Quadro 3 – Objetivos e macroprogramas/macroestratégias dos Planos Nacionais de Turismo – 1996-2010 
Fonte: Elaboração própria com base em EMBRATUR, 1996; MINISTÉRIO DO TURISMO, 2003; MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007 
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APÊNDICE B 
 
MACROPROGRAMA ESTRATÉGIA GERAL PROGRAMA AÇÕES 
1. Desenvolvimento de novos 
produtos 

Criar novos produtos para melhorar 
a atratividade do Rio tanto para o 
carioca como para o turista 

1.1 O Turista carioca no Rio 
1.2 Novos produtos e pacotes para 

turistas 
1.3 Rio capital histórica e cultural 
1.4 Vocação esportiva da cidade 

1.1.1 Espaços para lazer 
1.1.2 Conhecendo o Rio 
1.1.3 Novas atividades no Rio 
1.2.1 Desenvolvimento de produtos 
específicos 
1.2.2 Desenvolvimento de novos 
pacotes 
1.3.1 A história e a cultura como 
produtos 
1.3.2 Criação de eventos culturais 
1.4.1 Esporte e turismo 
1.4.2 Criação de eventos esportivos  

2.  Melhoria de produtos atuais Valorizar os produtos atuais 
diversificando seus serviços e 
melhorando sua qualidade para 
consolidar o destino Rio 

2.1 Melhoria da atratividade de 
recursos e produtos turísticos atuais 
2.2 Acessibilidade aos pontos de 
interesse da cidade 
2.3 Infra-estrutura de suporte e 
espaços públicos 
2.4 Organização turística  

2.1.1 Estruturação dos recursos 
2.1.2 Limpeza e manutenção 
2.1.3 Informações específicas nos 
pontos turísticos 
2.2.1 Sinalização 
2.2.2 Transporte 
2.3.1 Infra-estrutura de suporte 
2.3.2 Espaços públicos 
2.3.3 Segurança na cidade 
2.4.1 Parceria público-privada 
2.4.2 Aspectos legais 

3. Sistema de informação Dispor de forma permanente e 
atualizada da informação da 
atividade turística, útil para sua 
gestão como atividade econômica e 
suficiente para os turistas nacionais 
e estrangeiros 

3.1 Observatório turístico 
3.2 Difusão da informação 

3.1.1 Banco de dados 
3.1.2 Estudos de mercado 
3.2.1 Serviço de informação ao 
turista 
3.2.2 Serviço de informação para 
indústria turística 

4. Marketing turístico Melhorar a estrutura da oferta, da 
comercialização, da comunicação e 
da prestação de serviços turísticos 
da cidade, assim como a 

4.1 Marketing nos mercados 
4.2 Marketing no Rio 

4.1.1 Comunicação 
4.1.2 Identidade corporativa 
4.1.3 Rio Incomparável 
4.1.4 Rio com a imprensa 
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capacitação e a competitividade do 
setor 

4.1.5 Alô Rio 
4.1.6 Nova imagem profissional 
4.2.1 Cenografia turística do Rio 
4.2.2 Novo profissionalismo 
4.2.3 Informação ativa 
4.2.4 Orgulho carioca 

5. Novo profissionalismo Melhorar a capacitação e 
competitividade do trade como base 
para o desenvolvimento do turismo 
na cidade 

5.1 Formação profissional 
5.2 Qualidade 

5.1.1 Qualificação profissional 
5.1.2 Gestão empresarial 
5.2.1 Redes de qualidade 
5.2.2 Controle de qualidade 

Quadro 4 – Plano operacional do Plano Maravilha 
Fonte: Elaboração própria com base em SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO, 1997 
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APÊNDICE C 
 
Lei ordinária Tema Características Status 
863 de 5 junho 
de 1986 
(Projeto de lei 
239 de 1983) 

Dispõe sobre a criação 
do Conselho Municipal 
de Turismo do Rio de 
Janeiro. 

O dispositivo legal formaliza a 
criação do Conselho Municipal de 
Turismo como órgão consultivo e 
de assessoramento, partícipe da 
formulação e observância da 
política municipal de turismo. 
Entretanto, não regulamenta sua 
composição, atribuições 
exclusivas e modo de 
funcionamento.   

Sancionada 
com veto 
parcial 

2929 de 23 de 
novembro de 
1999 (Projeto 
de lei 182 de 
1997) 

Dispõe sobre a 
instituição do Programa 
de Desenvolvimento da 
Atividade Turística no 
Município do Rio de 
Janeiro. 

A lei proposta institui o referido 
Programa com ênfase na 
promoção do turismo como fator 
de desenvolvimento econômico e 
social e estabelece o Conselho 
Municipal de Turismo como seu 
órgão executor. A estrutura do 
Conselho é definida como 
colegiada e paritária, composta 
por autoridades integrantes de 
órgãos administrativos e 
representantes da sociedade civil 
– contudo, não especificados em 
sua origem e competências. 
Também institui o Fundo 
Municipal de Turismo com o 
intuito de custear o Programa.   

Vetada 

4320 de 27 de 
abril de 2006 
(Projeto de lei 
308-A de 2005)  

Dispõe sobre o 
Conselho Municipal de 
Turismo na cidade do 
Rio de Janeiro e dá 
outras providências. 

O dispositivo estabelece os 
órgãos e entidades públicos e 
privados que compõe a estrutura 
do Conselho, sob a presidência 
do representante da SETUR. 
Regulamenta sua estrutura 
organizacional e as atribuições 
administrativas dos seus 
membros e delimita seus 
objetivos a partir de funções 
complementares de assessoria e 
consultoria ao Executivo 
municipal e, particularmente, à 
SETUR.    

Vetada 

Quadro 5 – Legislação municipal referente ao COMTUR no Rio de Janeiro 
Fonte: Elaboração própria com base em Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 2011 
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APÊNDICE D 
 
MACROPROGRAMA ESTRATÉGIA GERAL PROGRAMA AÇÕES 
1. Desenvolvimento de uma oferta 
turística urbana e bem carioca 

Aumentar a atratividade do Rio para 
o turista, melhorando a cidade para o 
carioca e criando uma oferta 
específica para o visitante 

1.1 A cidade, um produto turístico 
1.2 O Rio de Janeiro, cidade de 
eventos 
1.3 Produtos e pacotes para turistas 
 

1.1.1 Novos espaços para lazer e a 
cultura 
1.1.2 Melhoria do espaço público 
1.1.3 Rio Mar – Revitalização da orla 
marítima da cidade 
1.1.4 Revitalização do Parque 
Nacional da Floresta da Tijuca 
1.2.1 Consolidação do Rio como 
sede de grandes eventos esportivos 
1.2.2 Sede de grandes eventos 
internacionais 
1.2.3 O Rio de Janeiro, Capital 
Cultural 
1.2.4 Eventos e festivais na vida da 
cidade 
1.3.1 Os ícones do Rio 
1.3.2 Rio ecológico 
1.3.3 Abertura de novas áreas da 
cidade ao turista 
1.3.4 A história e a cultura como 
produtos  

2.  Infra estrutura e serviços de 
apoio ao turismo 

Implantar no Rio de Janeiro as infra 
estruturas, equipamentos e serviços 
necessários para um adequado 
atendimento ao turista e aos 
profissionais do setor 

2.1 Infra estruturas e serviços 
públicos 
2.2 Infra estruturas e equipamentos 
turísticos de apoio 
2.3 Sistemas de informação à gestão 
turística 
2.4 Qualificação e sensibilização  

2.1.1 Limpeza das praias e lagoas 
2.1.2 Limpeza urbana 
2.1.3 Transporte 
2.1.4 Sinalização 
2.1.5 Segurança 
2.2.1 Ampliação da oferta dos meios 
de hospedagem 
2.2.2 Equipamentos esportivos, 
culturais e para eventos 
2.2.3 Equipamentos de apoio 
2.3.1 Observatório turístico 
2.3.2 Difusão da informação 
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2.4.1 Qualificação dos profissionais 
do turismo 
2.4.2 Conscientização cidadã 
2.4.3 Capacitação dos servidores 
públicos 

3. Marketing turístico Melhorar a estrutura da oferta, da 
comercialização e comunicação 
turística 

3.1 Clube de ofertas 
3.2 Marketing ao turista 
3.3 Marketing ao trade 
3.4 Conscientização 

3.1.1 Rio pacotes 
3.1.2 Rio incentivos 
3.1.3 Rio no Brasil 
3.1.4 Rio e o estado 
3.1.5 Rio charters 
3.2.1 Campanha revistas de viagens 
3.2.2 Campanha mala direta 
3.2.3 Campanha TV-Brasil 
3.2.4 Campanha de banners nos 
sites de turismo 
3.2.5 Folheto consumidor 
3.3.1 Campanha workshops 
3.3.2 Campanha feiras  
3.3.3 Campanha FAM TRIP 
3.3.4 Campanhas compartilhadas 
3.3.5 Campanhas trade – 
suplementos editoriais 
3.4.1 Campanha setores turísticos 
3.4.2 Campanha orgulho carioca 
3.4.3 Campanha investidores 

4. Envolvimento turístico Gerar envolvimento entre os 
diversos setores que estão 
vinculados à atividade turística na 
cidade 

4.1 Plano Maravilha: é tempo de 
todos 
4.2 Plano de patrocínio 

4.1.1 Revitalização do Conselho 
Diretor do Plano 
4.1.2 Apresentações setoriais 
4.1.3 Clubes turísticos 
4.2.1 Catálogo de produtos 
4.2.2 Patrocínio: captação, 
vinculação e gestão 

Quadro 6 – Atualização do plano operacional do Plano Maravilha 
Fonte: Elaboração própria com base em SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO, 2000. 
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APÊNDICE E 
 
PROGRAMAS AÇÔES E PROJETOS 
1. Rio Informação e Marketing 1.1 Rio Mais Inventário Turístico da Cidade 

1.2 Rio Mais Pesquisa Mercadológica 
1.3 Rio Mais Sinalização Turística 
1.4 Rio Mais Divulgação 
1.5 Rio Mais Imagem Rio 
1.6 Rio Mais Publicidade 
1.7 Rio Mais Edições 
1.8 Site Riotur 
1.9 Guia Rio 
1.10 Guia Onde 
1.11 Rio Parceria Brasil 
1.12 Rio Mais Presença Externa 
1.13 Parceiro Internacional Rio 
1.14 Rio Mais Negócios 
1.15 Rio Mais Carioca 
1.16 Rio nas Escolas 
1.17 Rio Mais Atendimento Turístico 
1.18 Rio Mais Postos de Atendimento Turístico 
1.19 Projeto IT – Informações Turísticas 
1.20 Selo Parceria Rio Mais 
1.21 Cristo Redentor – Maravilha do Mundo 
1.22 Rio Pass – Banco de Projetos Riotur 
 

2. Rio Pólos de Turismo 2.1 Banco de Projetos 
2.2 Banco de Patrocinadores 
2.3 Rio Mais Atrativos Turísticos 
2.4 Revitalização das Praças 
2.5 Rio Mais Turismo Ecológico 
2.6 Rio Mais Turismo Marítimo 
2.7 Rio Mais Gastronômico 
2.8 Rio Mais Turismo Social 
2.9 Turismo Melhor Idade 
2.10 Rio Mais Incentivos Fiscais para o Turismo 
2.11 Rede de Turismo Rio 
 

3. Rio Eventos 3.1 Conheça o Rio a pé 
3.2 Rio Capital Cultural 
3.3 Blocos de Rua 
3.4 Show de Natal 
3.5 Rio Mais Réveillon e Carnaval 
3.6 Rio Turismo e Artesanato 
 

4. Rio Turismo Pan 2007 4.1 Rio Hospitaleiro Capacitação para o Pan 2007 
4.2 Rio Hospitaleiro Certificação 
4.3 Rio Hospitaleiro Rede de Comunicação 
4.4 Rio Hospitaleiro Hospedagem Domiciliar 
4.5 Site Rio Hospedagem Domiciliar 
4.6 Rio Hospitaleiro Produção 
 

5. Rio Capacitação para o 
Turismo 

5.1 Rio Escola Aberta para o Turismo 
5.2 Turismo nas Escolas 
5.3 Rio Palestras Turismo 
 

6. Rio Infra-estrutura turística 6.1 Rio Mais Destino Rápido 
6.2 Rio Mais Acesso Turístico 
6.3 Rio Mais Segurança Turística 
6.4 Rio Mais Iluminação Turística 
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6.5 Rio Mais Limpeza das Áreas Turísticas 
6.6 Rio Mais Transporte Turístico 
6.7 Tour Bus 
6.8 Rio Mais Hospedagem 
6.9 Rio Mais Centro de Convenções 
6.10 Estações Turísticas 

Quadro 7 – Plano operacional do Plano Rio Mais 
Fonte: Elaboração própria com base em SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO, 2007 
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ANEXO A 
 

Lei n° 111, de 1° de fevereiro de 2011 (Plano Diretor do Município do Rio de 

Janeiro) - Seção III - Do Turismo  

  

Subseção I  

Dos Objetivos  

  

Art. 250. São objetivos da Política de Turismo:   

  

I. promover a atividade turística para o desenvolvimento econômico do 

Município,  

II. monitorar, proteger e valorizar o patrimônio turístico da cidade;  

III. compatibilizar as atividades turísticas com a proteção do meio ambiente;   

IV. qualificar e expandir a infraestrutura turística;  

V. qualificar e valorizar a força de trabalho alocada no turismo;  

VI. ordenar as atividades nas áreas relevantes para o turismo, evitando aquelas 

incompatíveis com este uso;  

VII.  aumentar a participação da Cidade no movimento turístico brasileiro, 

promovendo e estimulando a divulgação de eventos e projetos de interesse 

turístico;   

 VIII.  elevar a  Cidade à posição de principal pólo brasileiro de eventos; e  

IX.      definir e divulgar o calendário oficial de eventos da Cidade para o ano  

seguinte, até o final de agosto de cada ano.  

  

Subseção II  

Das Diretrizes  

  

Art. 251. São diretrizes da Política de Turismo:   

  

I. somar iniciativas do Poder Público e do setor privado no desenvolvimento 

das atividades turísticas;   

II. estimular o turismo, com a definição de áreas de relevante interesse turístico 

e estabelecer critérios para  sua utilização e controle, melhoria das condições                                                                                      
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de segurança, de limpeza urbana, de acessibilidade e de informação turística;   

III. incentivar atividades compatíveis com a proteção do patrimônio cultural e 

paisagístico nas áreas turísticas;   

IV. apoiar as iniciativas de revitalização da região do porto do Rio de Janeiro;  

V. rever a legislação urbanística visando à ampliação e diversificação do 

parque hoteleiro;  

VI. facilitar a utilização de edificações preservadas, tombadas ou ociosas para 

o uso residencial conjugado à hospedagem;  

VII. reforçar a infraestrutura e equipamentos de apoio ao turismo, melhorando 

as condições de transporte, segurança e  manutenção dos locais de visitação;  

VIII. disponibilizar informações turísticas atualizadas para o mercado operador 

e para o turista, visando subsidiar o processo de tomada de decisão e facilitar o 

máximo proveito da infraestrutura, serviços e atrações da Cidade;   

IX. promover ações claras, coordenadas e contínuas de divulgação do Rio de 

Janeiro como destino turístico, no Brasil e no exterior;  

X. promover política pública coordenada visando garantir acessibilidade aos 

pontos turísticos de nossa Cidade;   

XI.  realizar campanhas internas para a conscientização da população sobre os 

benefícios da atividade turística.  

  

Art. 252.  A Política de Turismo compreenderá o programa de estímulo ao 

turismo, que deverá seguir o Plano de Turismo da Cidade. 
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