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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa objetiva a partir da compreensão da evolução das políticas 
econômicas ao longo da história, auxiliar o entendimento da ascensão da teoria 
liberal como a mais recente diretriz seguida na política econômica mundial. A partir 
dessa análise, possibilitar o entendimento de como o turismo evoluiu, em escala 
mundial, de uma política interventora para uma política liberal.  
Com essa visão abrangente o trabalho passa a examinar como a política pública 
destinada a atividade turística no Brasil progrediu ao longo do tempo, chegando até 
o atual governo Luis Inácio Lula da Silva que cria o Ministério do Turismo, 
viabilizando a elaboração dos Planos Nacionais do Turismo 2003-2007 e 2007-2010.  
Ao final apresenta a avaliação dos planos nacionais em relação as diretrizes 
seguidas no seu planejamento, se é liberal, interventor ou um mistura dessas 
diretrizes.  
 
Palavras-chaves: Turismo; Políticas públicas; Neoliberalismo; Planos Nacionais de             

Turismo do Brasil 
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ABSTRACT 
 
 

This research objective is to understand the evolution of the economic policies 
throughout history, to help the agreement of the ascension of the liberal theory as the 
most recent line of direction followed in worldwide the economic policy. From this 
analysis, to understand how tourism industry evolved, in worldwide scale, from a 
politics intervention for one liberal politics.   
This broad view starts to analyze how tourism public politics developed in Brazil, until 
Luis Inacio Lula da Silva’s era, who created the Ministry of the Tourism, which made 
the elaboration of the National Plans of Tourism 2003-2007 and 2007-2010 possible. 
In its end, this research presents the evaluate of the national plans in relation the 
lines of direction followed in its planning, if it is liberal, interventor or a mix of both 
lines of direction. 
 
Keyword: Tourism; Public politics; Neoliberalism; National plans of Tourism of Brazil 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas observamos a ascensão do liberalismo como diretriz 

orientadora da política pública e econômica no mundo. O presente trabalho busca 

analisar e compreender como as políticas públicas adotadas para o turismo no Brasil 

vêm se direcionando. 

No entanto, é necessário compreender o que prega a teoria liberal 

(neoliberal1) que atinge o Brasil de forma mais intensa com o fim do regime militar 

em 1985, após um longo período (década de 1980) de imobilidade econômica.   

 No Brasil essas mudanças nas diretrizes do governo atingem vários setores 

da economia, dentre eles o turismo que a partir da década de 1990 ganhou 

importância entre as políticas públicas concretizadas com a criação do Ministério do 

Turismo, apesar de já na década de 1960 ter ocorrido a criação de um aparato 

institucional para a gestão da atividade (CRUZ, 2000). 

O tema central do trabalho é investigar se, na atual política adotada para 

conduzir o turismo no Brasil, o liberalismo vem sendo adotado como base 

ideológica, ou se ainda permanece a tendência de adoção de uma política de 

centralização na tomada de decisão.  

Para promover essa análise da política liberal, da política pública e dos 

planos criados para o turismo foi necessário o desenvolvimento de uma revisão 

bibliográfica para elucidarmos os significados das categorias: política, Estado, plano 

e planejamento.  
                                                 
1 Para STEWART (1999) a utilização do prefixo neo não aparece na literatura internacional, presente 
apenas na América Latina. Portanto os termos neoliberalismo e liberalismo devem ser considerados 
como sinônimos. 
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Estado pode ser definido como uma instituição organizada política, social e 

juridicamente, ocupando um território definido, geralmente regulamentado por uma 

constituição que é dirigida por um governo com soberania interna e externa 

reconhecida. De forma sintetizada, o Estado é formado por um governo, um povo e 

um território. 

O governo, responsável por comandar o Estado, utiliza políticas públicas 

como uma forma de posicionamento da administração pública, diante de um aspecto 

da vida social em um determinado momento (CRUZ e SANSOLO, 2003), podendo 

ser definida como: 

 
 

tudo o que o governo decide fazer ou não (DYE, 1992, p. 2,), [...] abrangendo 
as ações do governo, a inação, as decisões e não-decisões uma vez que 
implicam uma escolha deliberada entre alternativas. Para que uma política 
seja considerada pública, ela deve, no mínimo, ter passado por um processo, 
mesmo que apenas autorizada ou ratificada, por órgãos públicos (HALL, 
2001, p.26).  
 
 

Essas políticas públicas podem ser materializadas na forma de um 

documento público, reunindo o pensamento dos governos estaduais, regionais ou 

nacionais com relação à organização de um setor em um dado território. Desta 

forma esse documento deve conter de maneira explicita os objetivos, metas, 

diretrizes e estratégias, pois essa política pública setorial também é norteadora do 

planejamento para os agentes públicos e privados (CRUZ, 2006). 

Contudo, para atingir esse plano é necessário um procedimento anterior, 

que é o planejamento, entendido como um processo: 

 
 

de tomada de decisões e elaboração de políticas; ele lida, entretanto, com 
um conjunto de decisões interdependentes ou sistematicamente relacionadas 
e não com decisões individuais. Planejar é, portanto, apenas uma parte de 
um processo global de planejamento-decisão-ação (HALL, 2001, p. 24). 

 
 

Dessa forma o planejamento, que engloba um conjunto de processos pode 

ser expresso como: 
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Algo que remete sempre a futuro, já que não se pode planejar o passado ou 
o presente. Por isso, planejar significa, sempre, projetar o futuro que se 
deseja. Mas para proteger o futuro é preciso olhar para o passado e 
identificar os erros que não se deseja voltar a cometer. É preciso também 
olhar para o presente, diagnosticando a realidade atual e a partir disso, 
pensar sobre os cenários futuros que se almeja construir (CRUZ, 2006, p. 
341 e 342). 

 
 

Planejamento também é uma ação racional, com influência ideológica, não 

sendo fim e sim meio; um processo político ideológico manifestando aspirações, 

objetivos e visões dos responsáveis pela sua condução. Pode ser também um 

processo, comportando uma série de ações que possibilitam a organização de 

setores da vida social, como o turismo, havendo a necessidade de estabelecimento 

da continuidade como condição básica do planejamento setorial (CRUZ, 2006).  

É relevante destacar que o turismo passa efetivamente a participar das 

políticas públicas e do planejamento, a partir do período que o governo percebe o 

potencial do setor de incrementar a renda nacional. No caso brasileiro, esse período 

iniciou-se na década de 1960, tendo sido mais aprofundado a partir de 1994. 

Apesar disso, Hall (2001) aponta que: 

 
 

Embora o planejamento não seja uma panacéia para todos os males, quando 
totalmente voltado para processos ele pode minimizar impactos 
potencialmente negativos, maximizar retornos econômicos nos destinos e, 
dessa forma, estimular uma resposta mais positiva por parte da comunidade 
hospedeira em relação ao turismo no longo prazo. [...]. Assim sendo, o 
planejamento deve ser considerado um elemento crítico para se garantir o 
desenvolvimento sustentável de longo prazo dos destinos turísticos (2001, 
p.29).  

 
 

A partir da análise dos conceitos básicos, voltamos ao ponto principal a ser 

discutido nesse trabalho: podemos classificar a orientação política para o turismo, a 

partir do governo Lula, com a criação dos Planos Nacionais de Turismo 2003-2007 e 

2007-2010 elaborados pelo Ministério do Turismo como Liberal? 

Diante da questão apresentada, o objetivo geral da pesquisa foi: 

compreender e classificar a orientação política seguida pelo governo Lula, no 

turismo, a partir da análise dos Planos Nacionais de Turismo 2003-2007 e 2007-

2010, propostos e implementados pelo Ministério do Turismo. 



 13 

Já os objetivos específicos da pesquisa são: descrever a evolução das 

políticas públicas a partir do pós-Segunda Guerra Mundial até  o atual período de 

ascensão liberal, investigar como essas políticas se expressaram no âmbito do 

turismo na escala mundial e brasileira, explicar a evolução histórica das políticas de 

turismo no Brasil até o PNT 2007-2010, buscando esclarecer qual orientação política 

está sendo seguida no turismo brasileiro. 

A metodologia utilizada nessa análise compreende uma pesquisa 

bibliográfica e documental, com consulta a fontes teóricas e documentais para 

obtenção de informações que possibilitassem a análise do tema proposto, utilizando 

uma bibliografia nacional e internacional, apresentando diferentes visões a cerca dos 

assuntos debatidos. 

O presente estudo está estruturado em quatro capítulos, sendo o primeiro 

formado por essa introdução, apresentando o trabalho por meio dos seus objetivos 

gerais e específicos e conceitos que serão básicos para o entendimento dos 

assuntos debatidos. 

O segundo capítulo apresenta a evolução histórica da ascensão, queda e 

retorno do liberalismo como diretriz orientadora. Posteriormente apresentamos a 

teoria liberal, ou seja, quais são suas bases filosóficas, seus preceitos e seus 

objetivos, possibilitando uma compreensão a partir da visão de seus principais 

teóricos. 

Encerrando esse capítulo passamos a compreender quando o turismo 

definitivamente começa a receber uma atenção do poder público na escala mundial 

e como isso se reverte em políticas e planejamento para o setor, ou seja, quando 

apresenta uma ação intervencionista por parte do Estado e como esse ente se 

apresenta quando passa a limitar essa ação interventora. 

O terceiro capítulo analisa a evolução de como o turismo tem sido gerido no 

Brasil no âmbito público, passando por um período em que a importância 

praticamente não existia, chegando a um segundo período de pequena relevância 

até atingir o status atual com a criação do Ministério, onde o turismo passa a ser 

alvo de políticas para ampliar o desenvolvimento socioeconômico.  

Após a criação do Ministério analisaremos os planos desenvolvidos pelo 

governo para alavancarem o turismo, viabilizando um panorama de como a política 
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pública no turismo se expressa, se é interventora, liberal ou uma mistura de ambas 

as políticas. 

O último capítulo abordará as considerações finais, trazendo um resumo do 

que foi exposto durante a pesquisa e as conclusões obtidas, a partir da analise dos 

Planos Nacionais do Turismo e da teoria liberal.  

A intenção do trabalho é a partir da compreensão do liberalismo na sua 

essência, mostrar como ele se materializa no turismo, possibilitando uma análise de 

como essas diretrizes vem sendo adotadas no Brasil. A pesquisa visa também 

destacar algumas falhas que essa liberalização promove para a atividade turística, 

podendo auxiliar novos estudos sobre o papel do planejamento público para o 

turismo no Brasil. 
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2  O LIBERALISMO E A EVOLUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA O TURISMO 

NO MUNDO 

 

 

Para podermos compreender o que é e o que objetiva o Neoliberalismo 

precisamos fazer uma retrospectiva que nos leva até as bases dessa política que é o 

Liberalismo.  

No período compreendido entre o século XVI e o XVIII, a humanidade 

passou por grandes transformações existenciais. O Renascimento, juntamente com 

o Humanismo e o Iluminismo, estabeleceram uma mudança de era; o mundo passou 

do teocentrismo para o antropocentrismo. Nesse contexto, o liberalismo aflorou 

como representação política moral da sociedade moderna. Sua concretização ocorre 

com a revolução burguesa na Europa ao longo do século XVIII, atingindo seu 

apogeu na metade do século XIX. Desprezado e combatido na primeira metade do 

século XX, retorna com expressão política e ideológica no final da década de 70 na 

Inglaterra e nos Estados Unidos (HOLANDA, 2004). O neoliberalismo pode ser 

considerado como uma nova edição da política liberal que nasce com a ascensão da 

burguesia ao poder na Europa no século XVIII, realizando as revoluções industriais, 

tendo seu apogeu no século seguinte.  

Esse liberalismo tem como ponto de partida um economista e filosofo 

escocês Adam Smith com sua publicação A riqueza das nações, em 1776, 

afirmando que o mundo seria melhor – mais justo, racional, eficiente e produtivo – se 

houvesse mais a livre iniciativa, se as atitudes econômicas dos indivíduos não 

fossem limitadas por regulamentos e monopólios impostos pelo Estado. Smith prega 

à desregulamentação e privatização as atividades econômicas (MORAES, 2001). O 

Estado seria responsável pela manutenção da segurança do país contra 
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estrangeiros, proteger os cidadãos de injustiças cometidas por outros cidadãos e 

cuidar de obras públicas que são de utilidade pública, mas não tão rentáveis ao 

capital privado devido ao alto custo de implantação, não havendo lucros suficientes 

que compensem esse investimento (HUNT; SHERMAN, 1998). 

Essa limitada atuação do Estado passa pela idéia da “mão invisível” do 

mercado, não havendo a necessidade de um agente para regular ou regulamentar o 

mercado.  Essa não interferência possibilitaria segundo Hunt e Sherman as seguintes 

vantagens:  

 
 

Em um mercado livre, no qual os produtores, movidos pelo desejo egoísta 
de obter mais lucro, concorreriam entre si para atrair o dinheiro dos 
consumidores, o capital e o trabalho seriam obrigatoriamente, por força do 
próprio mercado, investidos de forma mais produtiva, assegurando a 
produção dos gêneros necessários e desejados pelo consumidor (o que se 
traduziria na possibilidade e na disposição manifestada pelos consumidores 
de comprá-los). Além disso, o mercado levaria os produtores a aprimorar 
constantemente a qualidade de seus produtos e a organizar a produção de 
forma mais eficiente e menos dispendiosa possível (1998, p.61). 

 

 

Com base nessas afirmações, perceber-se que o pensamento liberal 

estimula a evolução técnica e econômica das sociedades. 

A doutrina liberal tinha como alvo criticar os regulamentos estatais que eram 

os inimigos do progresso, considerada como a mão viciosa e visível do poder 

público, sendo representados pela política mercantilista que provocavam 

regulamentos sobre materiais, técnicas, preços e monopólios, o pacto colonial é um 

exemplo dessa interferência. O mercantilismo que pressupõe a existência de um 

Estado apresentado por um monarca ou por um governo republicano com poderes 

para intervir na economia para promover um desenvolvimento e distribuição da 

renda. Esse mercantilismo está pautado no fato que quando alguém ganha outro 

perde, passando a determinar que a riqueza seja uma grandeza limitada 

(STEWART, 1999).  

No final do Século XVIII o liberalismo passa a imperar entre os intelectuais, 

começando com a queda das monarquias na Europa, separação entre Igreja e 

Estado e a independência dos EUA, como o primeiro país de regime constitucional 

(STEWART, 1999).   
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Já no século XIX com a consolidação da indústria no comando da economia, 

e a chegada da burguesia no poder nos países que participam da Revolução 

Industrial. Essa ascensão burguesa possibilitou que a ideologia liberal clássica 

conquistasse definitivamente o pensamento econômico e social, levando a uma 

perda completa da influência da política mercantilista, inaugurando a era do 

capitalismo industrial (HUNT; SHERMAN, 1998). 

A livre concorrência apesar de ser defendida pelos estadistas e pensadores 

como um gerador de riquezas foi premiada com várias crises.  Os crescimentos dos 

monopólios devido à ampliação da tecnologia que possibilitou o aumento da 

produção, redução do custo por unidade e uma maior divisão do trabalho levam a 

uma redução da concorrência, substituindo o livre comércio pelos monopólios. Com 

isso, no final do século XIX, algumas economias passavam a praticar o 

protecionismo, reduzindo a concorrência e gerando a elevação dos preços. Essa 

elevação acompanhada pelo aumento da produção gerou um excedente. Tais 

processos acabaram desencadeando a saturação dos mercados e a busca por 

novas áreas consumidoras, dando origem ao Imperialismo. Essa nova prática de 

expansão dos lucros acabou gerando conflitos que culminaram com a I Guerra 

Mundial (1914 – 1918). (HOLANDA, 2004) 

Após a I Guerra Mundial a economia capitalista entra na década de 20 que 

conduzirá os países a Grande Depressão, ou seja, a crise de 29 que destruiu o 

liberalismo econômico por meio século, um exemplo foi à retirada dos Britânicos dos 

princípios da livre transação, levando a corrida para a auto-proteção econômica 

(HOBSBAWM, 1995).  Apesar dos EUA apresentarem crescimento econômico após 

a Primeira Guerra Mundial, se tornando o maior credor do mundo, o país da América 

do Norte vai ser o “olho do furação da crise”, com a quebra da bolsa de Nova Iorque, 

episódio conhecido como a quinta-feira negra. 

Esse colapso econômico é interpretado por Hobsbawn pela seguinte 
perspectiva: 
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(...) se fixa na não-geração, pela economia mundial, de demanda suficiente 
para uma expansão duradoura. (...). O que acontecia, como muitas vezes 
acontece nos booms de mercado livre, era que, com os salários ficando para 
trás, os lucros cresceram desproporcionalmente, e os prósperos obtiveram 
uma fatia maior do bolo nacional. Mas como a demanda da massa não podia 
acompanhar a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial nos 
grandes dias de Henry Ford, o resultado foi superprodução e especulação. 
Isso por sua vez, provocou o colapso (1995, p. 104). 
 
 

Mesmo diante dessa crise algumas autoridades que estavam à frente da 

economia de seus países insistiam em utilizar instrumentos de navegação 

tradicionais do liberalismo, pois os economistas não conseguiam acreditar que a 

Depressão que estava ocorrendo não podia acontecer em uma sociedade de livre 

mercado, já que eles acreditavam que o mercado conseguiria regular essa 

superprodução, pois com a queda da demanda ocorreria a queda dos juros, 

estimulando os investimentos, para que a demanda de investimentos preenchesse o 

buraco deixado pela menor demanda de consumo. A intervenção estatal com obras 

públicas, para esses economistas, não iria solucionar o problema do desemprego, 

pois desviaria o dinheiro do setor privado que de modo geral promoveria o mesmo 

volume de emprego. De certa forma a manutenção dessas políticas visivelmente não 

estavam melhorando a situação, para muitos, com destaque para John Maynard 

Keynes, tais medidas desses governos estavam piorando a Depressão. (Ibiem) 

Logo o que era conhecido como “economia livre” estava se tornando uma 

farsa já que na época a economia era dominada cada vez mais por imensas 

corporações que tornavam balela o termo “perfeita competição” (HOBSBAWM, 

1995), enfraquecendo ainda mais o liberalismo econômico.  

Segundo Moraes (2001, p.29), a “crise de 29 deu autoridade às saídas 

reguladoras que vinham sendo formuladas por liberais reformistas, adeptos da 

intervenção estatal, desde o início do século”.  

Essa saída para a crise gerada em 1929 foi uma política de intervenção do 

Estado na economia, expressas nas idéias de John Maynard Keynes, denominada 

de política Keynesiana, aplicadas em boa parte do mundo, com destaque para o 

New Deal, política adotada pelos Estados Unidos da América para retirar o país da 

crise. No entanto outras nações utilizaram-se de diferente estratégia, exemplificada 

pela Itália com o Fascismo de Mussolini e Hitler com o Nazismo na Alemanha e no 

Brasil o governo Vargas, com o Estado Novo (1930 – 1945) (HOBSBAWM, 1995). 
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O Keynesianismo defende que o Estado deve regular as oscilações de 

emprego e investimentos, moderando as crises econômicas e sociais. As medidas 

desse Estado do bem-estar social (welfare state), como ficou conhecido esse 

“consenso Keynesiano”, que se torna difundido no pós-crise de 29, era criar o pleno 

emprego, na moderação de desequilíbrios sociais excessivos e politicamente 

perigosos, no socorro a países e áreas economicamente deprimidos, na 

manutenção de uma estrutura de serviços do bem-estar (habitação, saúde, 

previdência, transporte urbano, etc.); na gradual implantação de políticas sociais que 

atenuassem desigualdades materiais acentuadas pelo funcionamento não 

monitorado do mercado, geração do pleno emprego etc. Essa política visava 

minimizar uma característica autodestrutiva do capitalismo, isto é, sua tendência a 

criar crises cíclicas e progressivas mais amplas, efeitos externos indesejados (falhas 

do mercado) e impasses políticos delicados. (MORAES, 2001) 

A política intervencionista está presente a partir da década de 30 também na 

América Latina com os governos nacionalistas, desenvolvimentistas e populistas, no 

entanto com resultados diferentes das experiências dos países Europeus e nos 

Estados Unidos da América. 

Com a retomada do crescimento econômico e do retorno da estabilidade, 

principalmente nos países de onde a crise partiu, levou a uma visão esdrúxula dos 

pensadores liberais, sendo analisados como sobreviventes de um laissez-faire sem 

futuro. (MORAES, 2001) 

As tendências de manutenção do crescimento econômico das décadas de 

50 e 60 começam a ser alteradas a partir da década de 70. A crise do dólar nos 

Estados Unidos, elevação na taxa de juros e inflação mundial, a crise do petróleo em 

1973 e os elevados gastos estatais com a previdência e os benefícios trabalhistas 

entram como fatores que mostra um esgotamento do modelo de política keynesiana. 

(GROS, 2003) 

A partir desses acontecimentos no final da década de 70 líderes que 

possuem uma orientação liberal começam a emergir ao poder, ocorrendo o 

renascimento do pensamento liberal (Stewart, 1999), conquistando o governo de 

importantes países, como em 1979 na Inglaterra com Margaret Thatcher, em 1980 

nos Estados Unidos da América com Ronald Reagan, em 1982 com Helmut Kohl na 

Alemanha (GROS, 2003). 
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No entanto a expressão renascimento para Stewart não parece ser a 

adequada: 

 
 

[...] pois indica fazer existir de novo o que existia antes. A rigor, a nosso, ver, 
a expressão nascimento se aplica melhor no caso. O fato de o liberalismo só 
ter sido enunciado e explicado recentemente nos permite considerar o 
período anterior como um período de “gestão”, quando ainda não havia plena 
consciência do que fosse o ideário liberal. Na realidade, o liberalismo é uma 
idéia moderada e muito pouco conhecida. A maior parte dos nossos 
contemporâneos não sabe o que é o liberalismo porque não o viveu na 
prática, e não o conhece na teoria porque só agora a seu respeito começam 
a ser divulgadas e traduzidas para os diversos idiomas (1999, p.31). 

 
 

Apesar dessa chegada ao poder desses governantes com idéia liberais a 

primeira grande experiência de “ajuste” liberal foi ensaiada na América Latina em 

1973, no Chile, com Pinochet, e em 1976 na Argentina, com o general Videla e o 

ministério de Martinez de Hoz. Já nos anos 80 e 90 a experiência neoliberal passa a 

atingir de maneira mais abrangente a América Latina como uma forma de ajustes 

econômicos e como condições para renegociar as dívidas externas, se 

intensificando com a realização do Consenso de Washington em 1989, sobre 

comando do FMI e do Banco Mundial. Os governos e países que passam a seguir 

esse receituário são: Bolívia em 1985, México em 1988 com Salinas de Gortari, na 

Argentina com Menem em 1989, na Venezuela no mesmo ano com Carlos André 

Perez, no Peru em 1990 com Fujimori e no Brasil com Collor e Fernando Henrique 

Cardoso a partir de 1989. (MORAES, 2001) 

A ascensão ao poder das idéias liberais ganham força com a Queda do 

Muro de Berlim em 1989 e posteriormente com o fim da União Soviética 

inaugurando a Nova Ordem Mundial que vai ter na força econômica a forma de 

medir o poder entre as nações. A Nova Ordem Mundial tem no comércio a forma de 

acumular riquezas para o fortalecimento dos Estados Nacionais, tendo nas 

empresas privadas a maneira de alcançar essas riquezas. A ampliação da 

internacionalização das economias, principalmente no setor financeiro, é um fator 

que contribuiu e continua influenciando nessa Nova Ordem Global. Nesse cenário a 

liberalização dos mercados facilita a obtenção dos lucros por parte dessas entidades 

empresariais, cabendo ao Estado gerir a economia em alguns pontos específicos.  
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Para melhor compreender o Neoliberalismo precisamos analisar as suas 

origens e os objetivos dessa política que aparece como a orientadora do processo 

de globalização. 

O nascimento do neoliberalismo ocorreu no início do século XX, com o 

austríaco Ludwig Von Mises (1881 – 1973) e com seu discípulo o também austríaco 

Friedrich Von Hayek como os grandes líderes e patronos da causa. Hayek com seu 

livro A caminho da servidão (1944) pode ser apontado como o manifesto inaugural e 

de referência para o renascimento do movimento liberal (neoliberalismo). No ano de 

1947, o mesmo estudioso organiza uma “internacional dos neoliberais”, a Sociedade 

do Mont Pèlerin, fundada na cidade de mesmo nome na Suíça. (GROS, 2003) 

Hayek (1944) realiza duras críticas ao socialismo e também às medidas 

políticas, econômicas e sociais que indiquem uma tendência de achar e fundar uma 

“terceira via” entre capitalismo e comunismo, podendo ser entendida como o Estado 

do Bem Estar Social que adota algumas medidas de benéficos sociais, mantendo 

uma economia capitalista (MORAES, 2001). Durante o período entre as Guerras 

Mundiais, a Escola Austríaca foi o porta-voz do pensamento neoliberal, 

argumentando nesse período que o liberalismo não fracassou, mas foi abandonado 

sem que tenha sido posto totalmente em prática, se caracterizando como a primeira 

escola do neoliberalismo. (HOLADA, 2004) 

A segunda escola é a Universidade de Chicago que possui entre importantes 

estudiosos e teóricos Milton Friedman. Essa escola após os anos 50 firma uma 

cooperação com a Universidade Católica do Chile, iniciando uma bem-sucedida 

operação de transferência ideológica, dando origem mais tarde a economistas que 

viriam a compor quadros dirigentes do governo Pinochet (1973 – 1989), sendo o 

primeiro grande experimento neoliberal “a céu aberto”. Na prática política efetiva, os 

“Chicago Boys” de Pinochet anteciparam procedimentos que iriam ganhar relevância 

mundial nos anos 80, sobretudo com os governos Reagan e Thatcher (MORAES, 

2001). 

A terceira escola é liderada por James M. Buchanan da Escola da Virgínia, 

fundando em 1957 a Fundação Thomas Jefferson Center for Studies in Political 

Economy, na Universidade da Virginia, que dá lugar logo depois ao Center for Study 

of Public Choice no Virginia Polytechnick Institute (1969-1982), transplantado para a 

George Mason University, em Fairfax. (MORAES, 2001) 
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Essas escolas difundem o neoliberalismo inicialmente nas universidades e 

posteriormente vão ganhando a sociedade até serem adotadas pelos partidos que 

irão espalhar para a sociedade tais preceitos. No entanto é necessário apresentar as 

diferenças entre o liberalismo e o neoliberalismo. Nesse sentido, Hinkelammert 

(1998) apud Holanda (2004, p. 47) argumenta: 

 
 

A diferença do pensamento liberal clássico para o neoliberalismo, segundo 
Fraz Hinkelammert, está no fato de que o primeiro representa a defesa da 
sociedade burguesa contra as sociedades pré-capitalistas, especialmente a 
sociedade feudal dos séculos XV ao XVII. Já o neoliberalismo proclama a 
legitimidade da sociedade burguesa contra as tendências socialistas 
existentes. Todavia não só contra as idéias socialistas que se insurge o 
neoliberalismo; ele se coloca contra toda uma forma de intervencionismo 
político a economia. 

 

 

Contudo, Stewart (1999) destaca que durante muito tempo ninguém se 

atreveria a qualificar-se como liberal, ser liberal era o mesmo que ser retrógrado, 

conservador, insensível e estar na contramão da história. Mas a partir de uma 

constatação do fracasso do socialismo, a divulgação de muitas obras liberais, muitas 

pessoas passaram a defender a abertura e a privatização da economia bem como o 

fim dos monopólios estatais. Essas pessoas passaram a ser classificadas pelos seus 

opositores como neoliberais, e as idéias que eles defendiam como neoliberalismo, 

supondo que as idéias que se aproximam de um mercado mais liberalizado teriam 

algo de novo ou que seria uma versão reformulada das idéias antigas. Esse prefixo 

neo que não aparece na literatura internacional, prevalece apenas no Brasil e em 

alguns países da América Latina (STEWART, 1999).  

“A qualificação neoliberal só é aplicável a um socialista que se tornou 

liberal. O prefixo neo, no caso, se aplica ao indivíduo e não às idéias que ele passou 

a defender que, como já se salientou, não têm nada de novo” (STEWART, 1999, p. 

36). 

No entanto mesmo havendo essa diferenciação como a literatura nacional 

adota nessa nomenclatura vamos utilizá-la. Contudo cabe ressaltar que o 

neoliberalismo é a expressão usada para se referir as idéias liberais em nosso país, 

podendo entender o liberalismo e o neoliberalismo como sinônimos.  
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2.1  OS OBJETIVOS DA POLÍTICA LIBERAL 

 

 

 Apresentadas as origens do neoliberalismo precisamos compreender quais 

são os objetivos e mudanças que essa ideologia trará no plano da administração 

pública. 

Para Stewart o liberalismo é uma doutrina política, sendo antes de tudo 

liberdade, utilizando-a para reduzir a pobreza e a miséria (STEWART, 1999).  

Na base da idéia liberal é a ausência de coerção de indivíduos sobre 

indivíduos, aderindo ao princípio de que ninguém poderá recorrer a fraudes ou 

forças para obrigar alguém a fazer o eu não deseja (STEWART, 1999). 

De uma forma mais simples o neoliberalismo objetiva reduzir a participação 

do Estado na economia, realizando um desmonte do welfare state, ou seja, do 

Estado do bem-estar social, por meio de políticas como as privatizações, a 

flexibilização de lei trabalhistas, não havendo restrições a iniciativa privada nos 

meios de produção, liberdade de contrato representada pelo estabelecimento de 

preços, salários, juros e outras medidas (STEWART, 1999). Essa política tem por 

objetivo liberalizar o mercado com o Estado se restringindo a criar as regras do 

“jogo” e atuar em setores que a iniciativa privada não tenha condições ou interesses 

de investir. O grande objetivo é atingir a economia de mercado e esse mercado para 

Holanda tem o seguinte significado: 

 
 

O mercado é entendido como um processo movimentado pela interação das 
ações individuais num sistema social baseado na divisão do trabalho e na 
propriedade privada dos meios de produção. No mercado todos agem por 
conta própria. No entanto, as ações de cada um satisfazem tanto as suas 
próprias necessidades como também às necessidades dos outros. É o 
princípio da mão invisível (2004, p. 58).  
 
 

A partir dessa definição o neoliberalismo passa a ser a política que busca a 

liberalização das atividades econômicas, procura a desregulamentação do Estado, 

pois ele é um agente gerador de distorções no mercado, uma vez que utiliza 
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mecanismos como subsídios, impostos. A liberdade no mercado passa pela 

suposição que não haja benefícios a pessoas e grupos de interesses, de qualquer 

natureza como subsídios, reserva de mercados, proteção aduaneira, monopólio ou 

quaisquer outros que possam ser garantidos pelo Estado (STEWART, 1999).  

Contudo tais medidas, não impossibilitam a atuação do Estado nos meios de 

produção, apenas obriga que haja competição. Essas empresas estatais podem 

atuar desde que não existam privilégios e possam atender de forma adequada ao 

consumidor. Entretanto os liberais não recomendam a existência de empresas 

estatais, principalmente nas atividades econômicas, devido à impossibilidade do 

Estado, que detém o controle das leis, se auto-conceda privilégios. As 

conseqüências desse intervencionismo podem provocar alguns problemas, como o 

aumento das necessidades financeiras desse Estado levando ao endividamento, 

emissão monetária, inflação e muitas vezes a elevação das tributações que 

financiam essas políticas interventoras gerando as evasões, fraudes fiscais e 

desenvolvimento de economias subterrâneas (STEWART, 1999). 

Ao eliminar essas deformidades no mercado o neoliberalismo objetiva 

orientar o controle da produção e dos assuntos econômicos aos empresários que 

são obrigados a obedecerem diretamente os desejos dos consumidores sendo 

comunicados pelos preços de mercado, ou seja, os empresários que não se 

adequarem as necessidades da demanda estarão sujeitos ao prejuízo, e 

possivelmente a falência. O consumidor ao definir o que comprar e de quem 

comprar determina a qualidade e a quantidade do que deve ser produzido, 

beneficiando uns e prejudicando outros (HOLANDA 2004).  

Para Von Mises: 

 
 

[...] apenas os vendedores de bens e serviços de primeira ordem estão em 
contato direto com os consumidores e dependem diretamente de suas 
ordens. Mas eles transmitem as ordens recebidas do público a todos 
aqueles que produzem bens e serviços de uma ordem mais elevada. Isto 
porque os fabricantes de bens de consumo, os varejistas, os prestadores de 
serviço, os profissionais, são obrigados a adquirir o que necessitam para a 
condução do seu próprio negócio, daqueles fornecedores que lhes vendem 
pelo menor preço. Se não quiserem comprar pelo menor preço de mercado 
e não organizarem seus processos dos fatores de produção de maneira a 
atender aos desejos do consumidor, oferecendo produtos melhores e mais 
baratos, serão forçados a fechar o seu negócio. Outros, mais eficientes, 
mais bem-sucedidos na tarefa de comprar e processar fatores de produção, 
os suplantarão (1995, p.270-271). 
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No entender dos neoliberais a competição é uma batalha que vai provocar a 

falência dos que não se adaptam a situação de mercado, mas deve levar a busca da 

melhora continua, ou seja, do desenvolvimento de novas formas de cativar e 

conquistar a demanda. (HOLANDA 2004) 

A situação de mercado livre descrita acima só pode ser abalada quando os 

preços são ditados pelos monopólios. Para Friedman (1988) os monopólios são a 

ausência de alternativas do mercado para o consumidor, inibindo a liberdade de 

troca, freqüentemente nascendo dos governos ou de acordos entre indivíduos.  

Diante desse quadro, o Estado deve cumprir o seu papel que é garantir a 

liberdade do mercado.  Friedman observa que o Estado neoliberal deve agir para: 

 
 

Manter a lei e a ordem; defina os direitos de propriedade; sirva de meio de 
modificação dos direitos de propriedade e de outras regras do jogo 
econômico; julgue disputas sobre a interpretação das regaras; reforce 
contratos; promova a competição; forneça uma estrutura monetária; se 
envolva em atividades com relação ao monopólio técnico e evite os efeitos 
considerados como insuficientemente importantes para justificar a 
intervenção do governo; suplente a caridade privada e a família na proteção 
do irresponsável, quer se trate de um insano ou um louco; - um tal governo 
teria, evidentemente, importantes funções a desempenhar, O liberal 
consistente não é um anarquista. (1988, p.38-39) 

 
 

Friedman argumenta ainda que se a sociedade fosse estática a ponto de 

gerar um monopólio, que pelo menos ele seja privado, pois devido às constantes 

mudanças que a sociedade sofre esse monopólio não conseguiria resistir muito 

tempo. Já os monopólios públicos são menos sensíveis a tais mudanças. 

(FRIEDMAN, 1998) 

Ainda analisando a atribuições do Estado neoliberal, um dos nomes mais 

importantes da Escola Austríaca, Hayek ressalta que: 

 
 

O Estado que controla o peso e medida (ou impede de qualquer outro modo 
o estelionato e a fraude) é indubitavelmente ativo, ao passo que o Estado 
que permite o uso da violência - por piquetes de grevistas, por exemplo – é 
inativo. Entretanto, é no primeiro caso que o Estado observa os princípios 
liberais, enquanto a maioria das normas gerais e permanentes 
estabelecidas pelo Estado no campo de produção, tal como o código da 
construção ou legislação fabril, elas podem ser sensatas, ou insensatas 
desde que se destinem a ser permanentes e não sejam usadas para 
favorecer ou prejudicar determinados indivíduos (1994, p.92). 
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Na interpretação dessa passagem de Von Hayek, (HOLANDA, 2004) 

apreende-se que ao intervir no mercado o poder público está retirando a liberdade 

dos homens de negócios de trabalharem na submissão dos consumidores, 

passando a controlar a economia de mercado que deveria estar sendo conduzida 

pelo consumidor. Isso é um indício que o governo falhou no amparo do mercado, 

desorientando-o.  

Essa má gerencia do governo ao interferir nos lucros, taxas de juros, e 

preços podem provocar uma redução na produção e um aumento na demanda, 

provocando uma elevação do preço dos produtos. 

Portanto o liberalismo admite a impossibilidade de haver uma liberdade total 

e anárquica, adotando o princípio de liberdade conjunta com a convivência social, 

admitindo a necessidade de haver preceitos de conduta, validada pela população e 

aplicada por instituições administradoras da justiça (STEWART, 1999). “O 

liberalismo pressupõe, portanto, a existência de um Estado deve deter o poder da 

coerção e de um governo encarregado de administrar o aparato estatal de 

compulsão de coerção” (STEWART, 1999, p. 78). 

Em resumo o Estado deve prover a ordem e a justiça, protegendo a vida, a 

liberdade, a propriedade e a saúde das pessoas, mantendo o ambiente institucional 

e o respeito às regras estabelecidas, possibilitando o desenvolvimento das 

habilidades e capacidades individuais (STEWART, 1999). 

Em nota Stewart complementa que: 

 
 

Uma grande potência, como é o caso dos EUA, se tivesse um governo 
verdadeiramente liberal, não poderia se auto-atribuir o papel de “polícia do 
mundo” e nem procuraria implantar em qualquer outro país regimes que 
considerasse mais corretos ou mais adequados. O máximo que deveria fazer 
num caso como a Nicarágua, por exemplo, seria não se meter no assuntos 
internos ou permanecer impassível caso o mesmo viesse a ser usado como 
base para uma agressão aos EUA. Os meios tecnológicos são suficientes 
para que se saiba, com precisão, quando isso ocorre (1999, p. 78 e 79).  
 
 

Diante do exposto o Estado liberal deve promover a paz e tranqüilidade nas 

suas fronteiras, mas não promover intervenções em outros países mesmo que 

possuam governos autoritários. A intervenção só se é legitimada se for para garantir 

a paz, segurança e a liberdade da população do seu país (STEWART, 1999).   
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Em uma análise mais contemporânea, dentro de uma fase de globalização 

econômica e financeira (MORAES, 2001) indica as formas que essa nova política 

vem utilizando para limitar a ação do Estado, tendo seu poder diminuído em duas 

gerências:  

 
 

[...] para baixo, transferindo-se competências para as coletividades locais: 
construção escolar, formação profissional, serviços urbanos, saúde e 
assistência social etc. 
[...] para cima, os Estados nacionais cedem parte de suas competências a 
outros tipos de organizações: Grupo dos Sete (G-7), Acordo Geral de 
Tarifas e Comércio (Gatt), Organização Mundial do Comércio (OMC), 
Comissão Européia, etc. O Estado nacional deixa de ser a única fonte do 
direito e das regulamentações. Prerrogativas reguladoras (deliberações 
sobre política econômica, monetária, cambial, tributária, etc.) são 
transferidas para administrações supranacionais, que aparecem como as 
guardiãs de uma racionalidade superior, imunes às perversões, limites e 
tentações alegadamente presentes nos sistemas políticos identificados 
como Estados nacionais (2001, p.39).  

 
 

Com isso observamos que o governo transfere o seu controle nacional de 

produção de normas, regras e leis para uma esfera acima, ou seja, multilaterais ou 

supranacionais como G-7, OMC, FMI, etc.  

Desse modo, o Estado deve ser um gestor, normatizar o mercado, corrigir 

algumas imperfeições que possam ocorrer e possibilitar que o mercado livre e a 

vontade da demanda se sobreponham. Esse é a lei básica que explica o 

neoliberalismo. 

Todos os aspectos apresentados até aqui estão relacionados ao liberalismo 

(neoliberalismo) econômico. Porém o liberalismo também é liberdade política que se 

caracteriza pela: 

 
 

[...] liberdade de expressão, de locomoção, de crença, e reunião, é a 
consciência de que deve haver liberdade para escolher as pessoas que irão 
exercer as funções de governo e que, portanto, irão deter o comando do 
aparato de coerção e compulsão. Para haver liberdade de escolha, é 
indispensável que haja eleições periódicas e que os indivíduos possam se 
organizar em torno de idéias e princípios que considerem mais adequados 
para a sociedade; que possam formar partidos políticos de qualquer 
natureza. Essa liberdade de escolha precisa estar protegida por 
salvaguardas, de forma a impedir que um partido político eventualmente no 
poder possa usar o aparato de coerção para suprimi-la. Uma eventual 
maioria política não pode ter o direito de suprimir eleições ou de impedir a 
formação e a atuação de partidos políticos (STEWART, 1999, p. 75). 
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O liberalismo não pode ser imposto à força, a doutrina deve se impor pelo 

convencimento e pelo argumento, por meio da explicação de suas vantagens para 

toda a população e para os indivíduos. A tentativa de implantar o liberalismo 

econômica utilizando o autoritarismo é uma contradição, pois com liberdade política 

podemos lutar pela liberalização econômica. (STEWART, 1999). 

O liberalismo político é expresso pela realização de eleições periódicas, 

permissão de formação de partidos políticos, possibilitando a transferência de poder 

entre os governos e também entre correntes de pensamento, sem haver a 

necessidade de apelar para a violência, à guerra e ao conflito armado (STEWART, 

1999). 

Por tanto o liberalismo: 

 
 

[...] terá que se adotado recorrendo-se à razão e ao convencimento das elites 
intelectuais e, por meio dessas, ao convencimento da maioria das pessoas. É 
um caminho mais difícil, mas é o único que poderá conduzir a resultados 
duradouros e não apenas a resultados provisórios ou eventuais (STEWART, 
1999, p. 76). 
 
 

Diante do exposto os princípios gerais que conduzem o liberalismo para 

Stewart (1999) são: 

� Igualdade perante a lei – a lei é aplicada a todos independente de raça, 

religião e situação econômica; 

� Ausência de privilégios – ninguém pode ser privilegiado com intenções, 

subsídios ou qualquer tipo de benefício que não possam ser disponibilizado 

para todos.  

� Respeito aos direitos individuais - Seria a garantia do direito a vida, a 

propriedade, a liberdade e a saúde, não podendo haver o suprimento desses 

direitos. A propriedade é interpretada como aquela que o individuo adquirida 

de forma legitima e a saúde aquela que o individuo tem e não aquela 

desejaria ter. 

� Responsabilidade individual – quando uma pessoa arca com as 

conseqüências de suas atitudes, sem que promova a transferência para 

terceiros. 
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�  Respeito às minorias – corresponde a não imposição de medidas 

econômicas ou políticas a um grupo ou uma pessoa em função de 

características étnicas, religiosas, políticas e econômicas. 

� Liberdade de entrada no mercado – ou seja, não pode haver 

impedimento para a atuação para produzir e desfrutar dos benefícios da 

produção. 

A partir da analise feita do surgimento, apogeu, declínio e nascimento da 

ideologia liberal passaremos a compreender como os Estado vem atuando na 

economia no turismo em um âmbito internacional, embasando para analisar as 

políticas públicas do turismo no Brasil e como podemos definir a atuação do 

Estado brasileiro após os dois últimos Planos Nacionais de Turismo. 

 

 

2.2  EVOLUÇÃO DA DIMENSÃO POLÍTICA DO TURISMO NO MUNDO 

 

 

No período do Iluminismo, início do século XVIII o turismo era praticado 

pelas classes mais ricas realizando viagens por motivos culturais, chamadas de 

Gran Tour, no entanto, a partir da década de 50 o turismo aparece como um 

fenômeno de massa (OMT, 2001). 

A massificação está ligada ao fato de as viagens internacionais passarem a 

ser cada vez mais acessíveis para uma parcela da população, principalmente pela 

evolução tecnologia no pós-guerra como a evolução dos meios de transportes como 

o avião a jato para passageiros, do automóvel e dos meios de comunicação, 

facilitando a chegada em novas e distantes regiões de recebimento ou destinos 

turísticos. Além dessas evoluções técnicas, o aumento do tempo livre disponível 

para as populações dos países industrializados e o aumento das transações 

comerciais provocando um fluxo não só para o lazer, mas por motivos como os 

negócios e estudo favoreceram o estabelecimento de uma oferta padronizada para 

atender a essa demanda. (OMT, 2001) 

Diante desse crescimento da atividade turística o governo passa a aumentar 

seu envolvimento direto no marketing turístico objetivando ampliar os ganhos que 
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essa atividade poderia gerar, principalmente na geração de empregos e na entrada 

de moeda estrangeira (HALL, 2004; FRATUCCI, 2008). Cabe lembrar que o turismo 

não foi o único setor econômico a contar com essa intervenção estatal, visto que os 

governos dos países Europeus buscavam saídas rápidas para fortalecer as 

economias no pós-guerra, passando a adotar as ferramentas do planejamento 

racional, até o momento uma política usada por economias centralizadas 

(ACERENZA, 1991).  

Essa política de turistificação intencional (Planejado) inicia-se no 

Mediterrâneo, durante as décadas de 1960 e 1970, ao longo do litoral sul francês, 

expandindo-se para o litoral norte ocidental da Itália, na ilha da Sardenha, no litoral 

da antiga Iugoslávia no mar Adriático, com os investimentos chegando a outras 

partes como Tunísia, Turquia, Líbano, Israel (FRATUCCI, 2008). 

O capital, vislumbrando a ampliação dos ganhos, passa a buscar áreas que 

apresentem características parecidas com a região do Mediterrâneo, ou seja, com 

elevado índice de insolação, águas quentes, praia com grande extensão, e passam 

a investir na região do Caribe (década de 1970), onde encontram tais condições. 

Países como Argentina, México e Peru também começam a vislumbrar o turismo 

como um setor que poderia gerar desenvolvimento, estimulando no final da década 

de 1960, planos de desenvolvimento turísticos nacionais (ACERENZA, 1991). 

A expansão do processo de internacionalização da economia e do mercado 

financeiro na década de 1990 provocou a mundialização do turismo, que passa a 

contribuir na balança comercial de muitos países (FRATUCCI, 2008), em 

contrapartida observamos uma mudança na orientação política, a teoria neoliberal 

passa a ganhar força, pregando uma menor intervenção do Estado, tendo como 

reflexo no turismo um Estado dando ênfase ao desenvolvimento de parcerias 

público-privado e à auto-regulação do setor (HALL, 1994, apud HALL, 2004). Nesse 

sentido o objetivo da desregulamentação do mercado reduzindo a participação do 

Estado fez muitas vezes com que ocorresse a adoção de um caráter empresarial ao 

turismo, objetivando aumentar a contribuição financeira para o Estado, com os 

governos se envolvendo cada vez mais em setores como o marketing e divulgação 

dos destinos e como já foi citado em um desenvolvimento conjunto de atrações ou 

instalações turísticas com o setor privado, entendida como a parceria público-

privada (PEARCE, 1989 apud HALL 2004). 
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A Figura 1 mostra as fases das políticas de turismo internacional nas nações 

desenvolvidas: 

 
 
Fase Características 

1945 – 1955 

 
Desagregação e racionalização da política, da moeda e 
de regulamentações referentes à saúde adotadas após 
o final da Segunda Guerra Mundial. 

1955 – 1970 Maior envolvimento do governo no marketing turístico a 
fim de aumentar o potencial de ganhos do setor 

1970 – 1985 
Envolvimento do governo no fortalecimento de infra-
estrutura turística e no uso do turismo como instrumento 
de desenvolvimento regional 

A partir de      
1985 

Uso continuado do turismo como instrumento de 
desenvolvimento regional, maior foco em questões 
ambientais, menor envolvimento do governo no 
fornecimento de infra-estrutura turística, maior ênfase 
no desenvolvimento de parcerias público-privadas e 
auto-regulamentação do setor 
 

Figura 1: Políticas internacionais de turismo de 1945 até o presente 
Fonte: OECD (1974); Hall (1994). Hall ; Jenkins (1995), apud Hall (2004, p.37 

 
 

No entanto essa política de liberalização dos mercados e redução da 

atuação dos Estados no turismo encontra problemas do ponto de vista econômico, 

devido à existência de falhas no mercado, havendo a necessidade da intervenção 

pública para corrigir essas falhas (OMT, 2001). A OMT em (OMT, 2001, p. 151 e 

152) cita que entre essas falhas temos:  

 
 

1. Existência de estruturas de mercado que limitam a competição. A 
presença de estruturas de mercado oligopolistas e monopolistas implica em 
certo (ou total) controle do mercado por algumas empresas mais poderosas. 
Isso leva à menor competição no setor e ao estabelecimento de preços mais 
elevados dos que os existentes, se os mercados fossem competitivos. Como 
sempre, o prejudicado no mercado é o consumidor, que tem de fazer frente 
aos preços mais altos, enquanto as empresas podem manter lucros 
extraordinários, acima do normal, a longo prazo. Por isso uma das funções 
mais importantes do setor público para evitar as conseqüências geradas por 
esta imperfeição no mercado, é garantir as condições de competitividade do 
mesmo, com a finalidade de que os recursos sejam designados onde se 
necessita mais deles. Nesse sentido, assegurar a designação máxima de 
recursos implica em evitar situações de controle da oferta e da demanda e, 
enfim, aumentar a transparência e a flexibilidade do mercado 
2. Existência de bens públicos. Esse tipo de bem se caracteriza 
principalmente pela falta de rivalidade no consumo ou seja, o consumo 
praticado não reduz a quantidade disponível para que o bem seja consumido 
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posteriormente por outra pessoa – assim, por exemplo, no caso da defesa 
nacional. Além disso, esses bens podem igualmente apresentar a 
característica de não exclusão no consumo: uma vez que o bem é oferecido, 
podendo dele beneficiar-se todos os cidadão sem excluir ninguém. Essas 
características explicam porque este tipo de bem não pode ser oferecido pelo 
setor privado, mas unicamente pelo Estado, daí deriva seu nome. 
 A atividade turística está estreitamente relacionada à existência de 
bem-público: as infra-estruturas necessárias para alcançar os destinos 
turísticos – rodovias por exemplo – a segurança do visitante, as praias, os 
monumentos históricos dependem do Estado. Por isso, uma das funções das 
administrações públicas deve ser precisamente a provisão correta desse tipo 
de bem, de forma que contribua para a melhora dos espaços físicos – 
acesso, salubridade, beleza, segurança, etc. – onde se desenvolva a referida 
atividade.  
 
 

Uma terceira falha seria o que a OMT denomina de fatores externos que 

podem gerar problemas para a sociedade, cabendo a intervenção pública nessas 

situações, como o estabelecimento de multas/taxa em caso de algum tipo de 

contaminação gerada na produção de algum bem ou serviço; a subvenção, 

incentivando a adoção de medidas de melhoramento e respeito ao meio ambiente, 

por exemplo, instalação de purificadores; atuar na regularização do uso do solo e 

assumir a propriedade pública dos bens, com a finalidade de evitar o uso 

inadequado da iniciativa privada, como rios, bosques, águas do subsolo, etc. (OMT, 

2001) 

Esses fatores externos podem ser causados por atividades alheias ao setor 

ou por empresas ou organismos pertencentes ao próprio setor, podendo afetar 

decisivamente o turismo nos âmbitos econômicos, socioculturais e ambientais 

levando a um conflito entre a competitividade das empresas e o bem-estar dos 

residentes e turistas. Esse aspecto denominado de paradoxo da degradação (OMT, 

2001 apud CALS et al. 1993) tem importância no mundo turístico (OMT, 2001). 

Este paradoxo da degradação ocorre principalmente devido a atuação dos 

agentes econômicos no mercado que possuem interesses de obtenção de lucro 

rápido em curto e médio prazo (“get-rich-quick”) e não possuem um estratégia de 

lucros contínuos a longo prazo. Sendo assim a Política Turística tem por objetivo 

“compatibilizar o princípio e liberdade de mercado e de empresas com a 

preservação das vantagens estruturais que assegurem a continuidade da atividade 

em condições adequadas” (OMT, 2001, p. 154) implicando na manutenção de um 

maior controle público da atividade de mercado, entrando em conflito com a 
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liberalização da economia pregada recentemente (OMT, 2001). Com isso cabe 

lembrar que: 

 
 
[...] o turismo está intimamente ligado ao uso de recursos naturais escassos e 
de meios naturais frágeis, se os problemas relativos ao meio ambiente 
devem levar em consideração o desenvolvimento de qualquer atividade, mais 
ainda no caso da atividade turística. Por isso, é conveniente realizar um 
esforço de educação para conscientização de todos os agentes que intervêm 
na existência turística: empresários, funcionários, visitantes e moradores, e 
sem dúvida este trabalho deve estar em mãos de um organismo público que 
saiba canalizar os interesses comuns. (OMT, 2001, p. 154) 
 
 

Além dessas formas de atuações do Estado corrigindo as falhas do 

mercado, podemos ampliar a analise de como esse ente pode atuar no turismo e 

como essa diretriz liberal vem alterando sua presença.  

Para Hall existem funções do governo, divididas em coordenação, 

planejamento, legislação e regulamentação, o governo como empresário, como 

incentivador e atuando na divulgação do turismo (HALL, 2004). A saber: 

� Coordenação – Tem como objetivo promover a integração das várias 

entidades turísticas governamentais e o setor público, além de 

desenvolver estratégicas eficientes para o setor. Essa função existe devido 

aos inúmeros setores públicos que tem interesses no turismo e o governo 

deve gerar uma sinergia para trabalharem em um objetivo político comum. 

� Planejamento - Aparece como uma ferramenta para minimizar impactos 

negativos, como a degradação de recursos físicos e sociais da qual o 

turismo depende, estimulando respostas mais positivas por parte da 

comunidade local em relação ao turismo no longo prazo.  “Planejar tem a 

ver com prever e regular a mudança em um sistema e promover um 

crescimento ordenador a fim de aumentar os benefícios sociais, 

econômicos e ambientais do processo de desenvolvimento” (MURPHY, 

1985 apud, HALL 2004 p.156). 

Esse planejamento pode se apresentar de várias maneiras 

(desenvolvimento, infra-estrutura, uso do solo e de recursos, organização, 

recursos humanos, divulgação, marketing); estrutura (outro governo e 

organizações não-governamentais); escalas (internacionais, nacionais, 

regionais, locais e setoriais); em diferentes escalas de tempo (para 
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desenvolvimento, implantação, avaliação e realização satisfatória de 

objetivos planejamentos) (HALL, 2004 apud HALL, 1998b). 

� Legislação e regulamentação – Nesta função o governo tem como 

atribuição a emissão de passaportes e vistos, políticas referentes ao meio 

ambiente e relações trabalhistas, tendo influencias significativas no 

crescimento do turismo.   

Cabe lembrar que o argumento predominante é que deve haver 

uma crescente desregulamentação do Estado, e ao mesmo tempo o 

governo é solicitado para ampliar a regulamentação nas áreas referentes à 

proteção ambiental (BRAMWELL ; LANE, 1993 apud HALL, 2004). 

 
 

Segundo Mckercher, (1993a, 10): “a própria natureza da indústria turística 

torna praticamente impossível uma cooperação com programas 

ambientais”, criando, assim, um vácuo regulamentador no qual o governo 

deve atuar a fim de estabelecer diretrizes ambientais precisas. (2004, p.186 

e 187). 

 
 

� O Governo como empresário – Além de fornecer infra-estrutura básica 

como estradas, saneamento básico o Estado também se apresenta como 

proprietário de hotéis, empresas aéreas, agências de viagens e outros 

setores. No entanto nas duas últimas décadas os governos vêm agindo 

apenas como um criador de um ambiente mais seguro para o investimento 

privado, podendo ser compreendida também como uma parceria público-

privado, transformando possíveis custos privados em custos públicos ou 

sociais. Além disso, a criação desse ambiente pode ser expressa pelo 

fornecimento de terras baratas, incentivos fiscais ou empréstimos a juros 

baixos e outros estímulos.  

� Incentivo - Muitas vezes as medidas adotadas pelo governo nessa função 

são parecidas com o papel empresarial do Estado. Basicamente o 

incentivo pode ocorrer de três maneiras segundo Mill e Morrison, 1985 

apud Hall, 2004. 

A primeira maneira está ligada à geração de incentivos fiscais, como 

linhas de créditos especiais com juros baixos. A segunda maneira pode se 
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compreendia pela criação de organismos de pesquisas que forneças 

dados para orientar os investimentos no setor do turismo. Esses 

organismos podem prestar serviços para entidades privadas, na forma de 

consultoria. Já na terceira dimensão do papel incentivador o governo 

promove o marketing e a divulgação, para tentar ampliar a demanda 

turística e a divulgação para atrair investidores, sendo uma atividade tão 

ampla que é trabalhado como uma função independente. 

� Divulgação do Turismo – Considerada umas das principais atividades 

promovidas pelo governo, tem como objetivo identificar mercados-alvos 

em potencial, escolher os melhores métodos para atraí-los e conduzir-los 

ao destino após a manifestação do interesse. Outro objetivo dessa 

iniciativa é reter os turistas nativos, minimizando o “vazamento” do sistema 

turístico nacional, estadual ou regional.  

Os benefícios gerados por essa divulgação atingem todo o trade 

turístico, tornando-se um bem comum, surgindo os “penetras” que muitas 

vezes não contribuíram ou não tem condições de contribuir com as 

campanhas promocionais (PEARCE, 1992,8 apud HALL, 2004).  

Hall ainda ressalta algo inusitado: 

 
 

Uma das características mais incomuns na divulgação turística por 
organizações governamentais de turismo é o fato de elas exercerem um 
controle apenas limitado sobre o produto comercializado, sendo que muito 
poucos governos realmente possuem os bens, as instalações e os serviços 
que compõem o produto turístico (PEARCE, 1992). Talvez essa falta de 
controle seja uma evidência do poder de argumento do bem público usado 
pelo setor para justificar a continuação do financiamento do governo para a 
divulgação de destinos. Isso também pode indicar, entretanto, o poder 
político do lobby turístico, em que as organizações do setor (CRAIK, 1990; 
HALL ; JENKINS, 1995) influenciam as políticas do governo. (2004, p. 192) 
 

 
� Turismo Social – É uma modalidade de turismo que visa promover o 

acesso aos benefícios do turismo a grupos desprovidos de condições de 

praticar a atividade.  

A defesa de redução do Estado como um regulador do turismo leva a um 

declínio dessa atividade nos últimos anos. 

� O governo como defensor do interesse público – O planejamento turístico 

analisado a partir da questão comunitária e sustentável, busca a 
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promoção da equidade, com o governo atuando como um árbitro dos 

interesses conflitantes, não limitando a gerar um benefício seccional e 

privado para uma atividade especifica. 

Contudo observamos um crescimento da parceria público-privado que 

acaba por não incluir todos os membros da sociedade, ignorando os que 

não possuem renda suficiente, poder ou não adotam o estilo correto de 

vida. (HALL, 2004) 

Essas alterações da postura governamental como um defensor 

dos interesses tem provocado conseqüências para o turismo e a 

sustentabilidade, a partir do momento que provoca um “déficit 

democrático”, uma vez que ocorre uma dispersão do poder para entidades 

não-governamentais não eleitas e interesses comerciais, conduzindo as 

políticas de acordo com seus propósitos. (BLOWERS, 1997 apud HALL, 

2004). 

Portanto é importante destacar que: 

 
 

Se o governo deve desempenhar o papel de defensor dos interesses gerai e, 
mais especificamente, se o planejamento público turístico deve defender os 
interesses de toda a comunidade e não apenas interesses turísticos setoriais 
de curto prazo, então se deve dar cada vez mais atenção à maneira pela qual 
se organizam os arranjos institucionais do envolvimento do governo no 
turismo e aos instrumentos com os quais ele intervém para atingir as metas 
políticas e de planejamento turístico. (HALL, 2004, p.195) 
 
 

Após compreendermos as funções que o governo pode desempenhar no 

turismo, a justificativa dada à tendência de privatizar e comercializar das funções 

econômicas tomada pelos governos a partir da década de 70 são as seguintes: 

diminuir a dependência das empresas estatais do orçamento público, reduzir a 

dívida pública com a venda de bens e ampliar as eficiências técnicas pela 

comercialização (HALL e JENKINS, 1995, DAVIS et al., 1993 apud HALL, 2004). 

Essas medidas liberalizantes podem ser percebidas a partir do momento que 

observamos a redistribuição do papel do governo central para os governos 

estaduais/distritais e/ou locais, ou seja, o afastamento do governo central gerou um 

vácuo preenchido por esses governos estaduais/distritais e/ou locais e também pelo 

setor privado (HALL, 2004), provocado em alguns casos uma competição entre os 
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Estados e territórios em busca de investidores e turistas. Contudo é preciso enfatizar 

que o planejamento público tem como grande objetivo e papel atender aos 

interesses públicos e não apenas de uma minoria. Quando o planejamento público 

se desalinha desse papel podemos dizer que está ocorrendo uma falha na 

intervenção do setor público, pois passam a atender as necessidades de grupos de 

pressão locais, regionais e até nacionais, além de interesses particulares (OMT, 

2001) 
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3  AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL 

 

 

Após apresentar os papéis que o Estado pode assumir no turismo, 

passamos a analisar como o governo brasileiro vem atuando no setor a partir da 

segunda metade da década de 1930. 

O turismo vem apresentando um lento desenvolvimento no Brasil, 

comparado com outras áreas de turismo no mundo. Esse atraso está ligado ao 

contexto político e econômico instável do país ao longo de sua história, 

principalmente entre as décadas 1970 a 1980, e as distâncias dos principais centros 

emissores de turistas, a América do Norte e a Europa, tornando o produto brasileiro 

pouco atrativo quando comparado a produtos similares em localidades mais 

próximas como o México e Caribe (FRATUCCI, 2008). 

Esse atraso expresso na esfera da política pública de turismo no Brasil 

impacta diretamente no setor e sobre Estados e municípios, apresentando falhas em 

relação à orientação no que se refere aos objetivos, metas, prioridades e 

metodologias na composição de projetos e programas, sofrendo também com a 

ausência de uma integração com outras políticas setoriais (BENI, 2006).   

Portanto essa desarticulação expressou a carência de participação entre 

representantes regionais e locais, da sociedade civil e da iniciativa privada, 

beneficiando uma minoria “no processo de definição e elaboração de diretrizes 

políticas para a adoção de novos paradigmas” (BENI, 2006, p.19). 

Para compreendermos a grande variabilidade das ações estatais 

relacionados à administração pública, podemos observar a síntese contida na Figura 

2: 
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Período 

Marcos da intervenção 
governamental no turismo e 

Instância do Turismo 
1937-1945 - Proteção de bens históricos e artísticos 

nacionais. 
- Fiscalização de agências e venda de 

passagens. 
- Divisão de Turismo, do Departamento de 

Imprensa e Propaganda, vinculado à 
Presidência da República. 

1946-1947 - Departamento Nacional de Informação, 
do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores. 

1948 – 1962 Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 
- Intervenção estatal percebida na criação 

de órgãos e instituições normativas e 
executivas, e na produção do espaço 

- Comissão Brasileiras de Turismo – 
Combratur, vinculada à Presidência da 
República, iniciando o planejamento do 
turismo em nível nacional. 

1963-1966 Ministério da Indústria e Comércio (Divisão 
de Turismo e Certames do Departamento 
Nacional do Comércio). 
- Modernização e expansão do aparelho 

administrativo do Estado e sua 
correspondência com os diversos níveis 
da federação, tendo como marca a 
hierarquização/centralização dessa 
estrutura. 

- Ação mais rígida de controle. 
- Criação da EMBRATUR – Empresa 

Brasileira de Turismo e do CNTUR – 
Conselho Nacional de Turismo. 

- Definição da Política Nacional de 
Turismo. 

1971 - Criação de incentivos fiscais como o 
FUNGETUR – Fundo Geral do Turismo 
(Decreto-lei n. 1.191, de 27 de outubro).  

1973 - Disposição sobre zonas prioritárias para 
o desenvolvimento do turismo decreto-lei 
n. 71.71 de 1977. 

1985-1986 - Liberação do mercado para o exercício e 
a exploração de atividades turísticas e 
conseqüente redução da clandestinidade 
e aumento do número de agências 
registradas. 

- Criação do Programa “Passaporte Brasil” 
para a promoção do turismo interno. 

- Estimulo a criação de albergues. 
1987 - Incorporação das questões ambientais na 

formulação das políticas públicas. 
- Lançamento, pela EMBRATUR, do 

turismo ecológico como novo produto 
turístico brasileiro. 
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Período 

Marcos da intervenção 
governamental no turismo e 

Instância do Turismo 
1988 - O turismo é citado na Constituição 

brasileira em seu art. 180, no qual se 
atribui responsabilidades iguais a todos 
os níveis governamentais. 

1990-1992 Secretaria de Desenvolvimento Regional da 
Presidência da República - EMBRATUR 
Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo. 
- Revitalização do FUNGETUR e dos 

incentivos fiscais do setor. 
- Apresentação do PLANTUR – Plano 

Nacional de Turismo. 
- Criação do PRODETUR-NE – Programa 

de Desenvolvimento do Nordeste. 
1992-1994 - Implantação do PRODETUR-NE. 

- Lançamento de diretrizes para uma 
Política Nacional de Ecoturismo. 

- Incorporação dos princípios de 
descentralização governamental no 
turismo por meio do PNMT – Plano 
Nacional de Municipalização do Turismo. 

1996 – 2002 Ministério do Esporte e do Turismo - 
EMBRATUR 
- Apresentação de nova Política Nacional 

de Turismo para período de 1996-1999, 
contendo dez objetivos estratégicos, 
entre os quais se destacam a 
descentralização, “conscientização” e 
articulação intra e extragovernamental. 

- Instalação os comitês “Visit Brazil”, 
maiores investimentos em marketing e 
divulgação no exterior, bem como 
promoção de pesca esportiva e do 
ecoturismo. 

- Flexibilização da legislação (resultando 
na queda das tarifas aéreas e no início 
de cruzeiros com navios de bandeira 
internacional pela costa brasileira). 
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Período 

Marcos da intervenção 
governamental no turismo e 

Instância do Turismo 
2003-2007 Ministério do Turismo 

- Criação do Ministério do Turismo com 
incorporação da EMBRATUR e nova 
organização administrativa do turismo em 
nível nacional: EMBRATUR (promoção e 
marketing do produto turístico brasileiro), 
Secretaria Nacional de Desenvolvimento 
do Turismo (implantação de infra-
estrutura turística). 

- Criação do Conselho Nacional de 
Turismo e do Fórum Nacional de 
Secretários de Estado do Turismo. 

- Lançamento do Plano Nacional de 
Turismo (2003-2007). 

- Lançamento do Salão Brasileiro de 
Turismo. 

- Assinatura dos primeiros convênios 
relacionados ao PRODETUR-SUL – 
Programa de Desenvolvimento do 
Turismo no Sul do Brasil. 

2007 - Revisão do Plano Nacional de Turismo 
(2003-2007). 

- Elaboração do Plano Nacional de 
Turismo (2007 – 2010). 

Figura 2: Evolução da Gestão do Turismo no Brasil 
Fonte: Adaptado de BENI, 2006, p. 19, 20, 21 e FRATUCCI, 2008, p. 133 
 
 

Mário Beni observa que a “inconsistência de vínculos dos órgãos oficiais de 

turismo também se reproduziu, em maior ou menor escala, nos estados e 

municípios, que igualmente, vivenciaram numerosas concepções, extinções e 

recriações de organismos direcionados à atividade turística” (BENI, 2006, p.21). 

Destaca também que constantemente os órgãos públicos de turismo são utilizados 

como moedas de trocas para compor apoios político nos poderes Executivos e 

Legislativos, com o turismo não orbitando entre as prioridades das políticas públicas 

nos três níveis de governo, contribuindo para a descontinuidade de gestão e 

inexistência de mecanismos que determinem ambiente que favoreça a investimentos 

privados, atuação de instituições públicas em diferentes níveis (estaduais e 

municipais) e da comunidade local no processo de planejamento. (BENI, 2006). 

Apesar da Figura 2 reunir algumas políticas direcionadas ao turismo desde 

1937, denominada por Cruz (2006) como o período da “pré-história jurídico 

institucional”, a política nacional do turismo no Brasil começa a partir do Decreto-lei 

n. 55, de 18 de novembro de 1966 com a criação de uma estrutura federal para 
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administração do turismo: EMBRATUR e CNTUR, definindo nesse decreto, em seu 

art.1º, a Política Nacional de Turismo. (BENI, 2006 e CRUZ, 2006). 

A partir desse Decreto-lei, criando essa estrutura administrativa pública, o 

CNTUR de caráter normativo e a EMBRATUR órgão de executor da política nacional 

de turismo, o governo federal reconhece o turismo como uma atividade que pode 

prover desenvolvimento para as regiões com menor desenvolvimento, comparando 

o turismo com a indústria (FRATUCCI, 2008), já que a indústria era considerada 

como o setor econômico gerador de riqueza e que poderia levar a um crescimento e 

desenvolvimento. 

A EMBRATUR a partir do Decreto-lei n.55/66 passa a promover o turismo 

por meio de incentivos fiscais e financeiros, pois não tinha receita, gerenciando 

esses benefícios principalmente na ampliação e melhoria na oferta de meios de 

hospedagem (BENI, 2006 e FRATUCCI, 2008). Na década de 70 esses incentivos 

começam a ocorrer com a criação dos fundos para o financiamento dos projetos de 

desenvolvimento turístico, tais como Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR), para 

exatamente captar e estimular o setor hoteleiro, posteriormente ocorre à criação do 

Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR), Fundo de Investimento da Amazônia 

(FINAM) e o Fundo de Investimentos Setoriais (FISET). Destacando que esses 

fundos estavam amparados por agentes financeiros como o Banco do Nordeste, 

sub-supervisão da SUDENE (FINOR), Banco da Amazônia sob supervisão da 

SUDAM (FINAM) e o Banco do Brasil sub-supervisão da EMBRATUR (FISET) 

(BENI, 2006). 

Para obter o financiamento esses fundos teriam que estar sob 

gerenciamento da EMBRATUR e enquadrados em programas para o 

desenvolvimento do turismo nos seus municípios e estados (BENI, 2006).  

Os incentivos ocorrem de forma maciça no setor hoteleiro de luxo (5 

estrelas), não priorizando o turismo interno, turistificando alguns trechos do território, 

geralmente próximos ao litoral (FRATUCCI, 2008). Como esses investimentos 

formaram uma oferta incompatível com as características da demanda interna não 

geraram o retorno esperado, levando posteriormente a uma inversão dos 

investimentos, destinados a hotéis econômicos, com unidades habitacionais mais 

baratas (BENI, 2006) abrindo espaço para o turismo interno. 
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A década de 80 vai ser marcada por diferentes políticas para o turismo, 

principalmente porque o país estava atravessando o período de redemocratização 

política e econômica, com a Constituição possibilitando um momento de amplo 

debate nacional. 

Neste contexto, a EMBRATUR define em 1983 o “turismo social por meio da 

normativa que, com a Política Nacional do Meio Ambiente, deveria lançar as bases 

efetivas para o cenário de sustentabilidade ambiental e social” (BENI, 2006, p.25). 

Além desse aspecto relacionado ao desenvolvimento sustentável Beni 

destaca que: 

 

 

Até o final dessa década, acreditava-se que a melhor forma de organizar a 
política de turismo no Brasil seria por meio do estabelecimento de um 
colegiado do setor, o Sistema Nacional de Turismo, composto pela 
EMBRATUR, CNTUR e Ministério da Indústria e Comércio. 
Esperava-se que essa configuração, apresentando uma centralização no 
planejamento, coordenação e execução do plano, programas e projetos, 
oferece maior eficiência na utilização dos recursos, mas essa estrutura 
deixava lacunas e colocava algumas deficiências nos processos decisórios, 
sobretudo no que diz respeito à permanente ausência de representatividade 
por parte da iniciativa privada. (2006, p. 25 e 26). 

 

 

Essa tentativa de centralização no planejamento com o Estado a frente 

dessas políticas perde força no governo Sarney quando a política de redução de 

intervenção do Estado na economia (Neoliberalismo) que se consolida na década de 

1990 com o governo Collor, já começa a aparecer. Em relação a essa nova diretriz 

econômica Fratucci argumenta que: 

 
 

Esse sistema de regulação do turismo no país foi praticamente extinto pelo 
decreto-lei 2.294 de 21 de novembro de 1986, assinado pelo presidente José 
Sarney que, de maneira direta, declarou livre a atividade turística no país, 
adotando a tendência internacional da época de desregulamentação da 
economia, imposta pelo neoliberalismo econômico dominante com respaldo 
das orientações da OMT (2008, p. 136). 
 
 

Podemos afirmar que essa medida inaugura um novo período da política 

pública do turismo, ocorrendo mudanças estruturais e ideológicas, expressa no 

governo Fernando Collor (1990-1992). Tais mudanças estão relacionadas à nova 

cartilha elaborada em 1989 no chamado Consenso de Washington onde o Banco 

Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Departamento do Tesouro dos 

Estados Unidos determinam uma nova cartilha econômica baseada nas idéias 
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liberais (neoliberalismo), para que as nações emergentes que enfrentavam um longo 

período de baixo desenvolvimento econômico, Década Perdida (1980) no Brasil, 

retomassem os rumos do crescimento econômico. 

Com a chegada de Fernando Collor (1990-1992) ao poder e o 

aprofundamento do liberalismo como doutrina, com a adoção de medidas como a 

abertura econômica, o turismo é afetado com a transferência da EMBRATUR do Rio 

de Janeiro para Brasília (Decreto-Lei 8.181) perdendo parte da sua autonomia, 

passando de empresa para autarquia, sendo denominada de Instituto Brasileiro de 

Turismo, perdendo parte do seu corpo técnico que não quiseram se transferir para a 

capital federal, promovendo durante o período do governo Itamar Franco a 

ampliação do fosso que separou a EMBRATUR do trade e da atividade turística 

(SILVEIRA, PAIXÃO e COBOS, 2006; FRATUCCI, 2008).  

Ainda no mesmo governo ocorre a extinção do CNTUR e a reformulação da 

EMBRATUR (lei 8. 191/91) com uma função de formular, coordenar e executar a 

política nacional, passando a ser denominada de  Instituto Brasileiro de Turismo que 

mantém a sigla EMBRATUR devido ao reconhecimento da mercados nos mercados 

internos e externos (FRATUCCI, 2008) determinam essas mudanças. 

Antes da cassação de Collor ocorre a criação do decreto 448 que 

determinou que o turismo possibilitasse uma atividade que promovesse a ampliação 

da renda nacional, disposto sobre a Política Nacional de Turismo, que apesar da 

publicação do Plano Nacional de Turismo – PLANTUR – ele não entra em vigor 

efetivamente (FRATUCCI, 2008). 

Fernando Collor é cassado por corrupção e o seu vice Itamar Franco 

assume a presidência, ampliando a adoção de medidas neoliberais com a adoção 

do Plano Real, que promoveu a estabilização econômica, monetária e inflacionaria 

no Brasil, sob coordenação do Ministro da Fazendo Fernando Henrique Cardoso. 

No governo Itamar Franco (1992-1994) o PLANTUR e aplicado a partir de 

uma reformulação contando com o apoio da Secretaria Nacional de Turismo e o 

Ministério da Indústria, Comércio e Turismo apresentando como principais metas a 

preservação e valorização do meio ambiente e a integração entre governo e 

iniciativa privada (CRUZ, 2000). 
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Apoiado nas idéias propostas pela Organização Mundial do Turismo – OMT 

-, “onde o turismo ocorre efetivamente nos destinos, ou seja, nos municípios, e que 

são os municípios os verdadeiros conhecedores das potencialidades do território 

onde residem” (SILVEIRA, PAIXÃO e COBOS, 2006, p. 126), como destaca a Figura 

3, é desenvolvido o PNMT (Plano Nacional e Municipalização). 

O sucesso do Plano Real tem como conseqüência a eleição para presidente 

da República Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) que prossegue com as 

medidas neoliberais como as privatizações, flexibilização das leis trabalhistas e no 

turismo promove a continuidade do PNMT durante todo o mandato.   

 

 

 
Figura 3: Estrutura Política do Turismo Brasileiro nos Anos 1990  
Fonte: adaptado de Silveira, 2004 apud SILVEIRA, PAIXÃO e COBOS, 2006 .  

 
 

O PNMT passa a ser implantado, apresentando uma feição evolutiva ao 

possibilitar o debate entre governo, iniciativa privada, academia e sociedade, 

possibilitando a melhoria dos produtos turísticos do Brasil por meio da 

conscientização dos municípios e de sua população das beneficies do turismo, 

promovendo a descentralização do planejamento (BENI, 2008). Essa 
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descentralização criou à possibilidade um debate sobre do turismo no município, 

dando voz à população local (FRATUCCI, 2008). 

Essa nova diretriz pode ser interpretada pela ideologia econômica que 

passou a ser implantada na economia brasileira na década de 1990 e no turismo a 

partir de 1986 com o decreto-lei 2.294. É a política do neoliberalismo. Nesse sentido 

Holanda destaca: 

 

 

Na teoria neoliberal econômica e política não são questões separadas. Existe 
uma relação íntima entre ambas. A economia, entretanto, é tratada como um 
fim em si mesmo e como um instrumento indispensável para obtenção da 
liberdade política, ou seja, sem liberdade econômica não existe liberdade 
política. No entanto, a grande ameaça à liberdade está constituída pela 
concentração do poder. Daí que, só podemos nos beneficiar das vantagens 
de ter um governo e, concomitantemente, evitar a ameaça à liberdade se 
limitarmos e descentralizarmos o poder governamental. (2004, p. 62). 
 

 
Já Cruz afirma que: 
 

 

O paradigma da descentralização e da gestão participativa é fruto de um 
momento histórico que se inicia, possivelmente, no final dos anos 80 e que 
se fortalece ao longo dos anos 90. O PNMT–Programa Nacional de 
Municipalização do Turismo, criado no final da gestão Itamar Franco e 
encampado como principal programa de turismo do governo Fernando 
Henrique Cardoso é o mais importante representante desta mudança de 
paradigma. (2006, p. 347). 

 

 

Na argumentação de Holanda e Cruz observamos que a descentralização do 

poder é uma forma do neoliberalismo se concretizar, mostrando que o PNMT está 

consonante com essa teoria que passa a orientar muitas nações no mundo. Para 

Cruz “o avanço do neoliberalismo e o conseqüente enxugamento da máquina 

administrativa estatal são o pano de fundo a partir do qual a municipalização se 

impõe”. (Cruz 2006, p. 347). 

Essa analise não abrange apenas o âmbito econômico, mas também um 

liberalismo no âmbito político, pois as comunidades passam a se manifestar, 

reduzindo o “autoritarismo” do governo central. 

Contudo o PNMT apresentou alguns problemas no início de sua 

implantação. Esse problema estava relacionado com a necessidade de elaboração 

do RINTUR – Relatório do Inventário Turístico Nacional, como primeira providência a 

ser tomada para que se levantassem as potencialidades do turismo no Brasil. Como 
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essa etapa foi queimada, muitos municípios apresentaram-se como “vocacionados” 

para o turismo (BENI, 2006). Além disso, em muitos municípios a condução dessa 

participação era induzida pelos políticos locais, interessados em atender seus 

interesses e usando os municípios como forma de atingir seus objetivos 

(FRATUCCI, 2008). 

O grande objetivo do antigo Ministério da Indústria, Comércio e Turismo era 

desenvolver produtos turísticos competitivos no exterior envolvendo os setores 

públicos privados, criando os programas de pólo turísticos, turismo interno, 

qualificação profissional, ecoturismo, Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e 

marketing internacional (BENI, 2006). 

Esse envolvimento de setor público e privado também pode ser entendido 

como uma expressão do neoliberalismo, analisada por Hall (2004) como a parceria 

público-privado já apresentado anteriormente. 

Neste mesmo período o governo federal utilizando a EMBRATUR promove 

alguns projetos e programas baseados no desenvolvimento sustentável como o 

Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR-NE), Plano de 

Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal (PROECOTUR), Centro-oeste e 

Pantanal mato-grossense e outros (BENI, 2006). 

Na descrição do PRODETUR-NE Beni argumenta que: 

 

 

O PROETUR-NE foi estruturado com recursos externos, provenientes em 
sua quase totalidade do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento e 
do BIRD – Banco Mundial, tornando-se o programa por meio do qual o 
governo interviu na região através de ações de ordenamento e de 
alavancagem do processo de desenvolvimento turístico no território, 
notadamente com a implantação de infra-estrutura básica (transporte, 
saneamento, energia), instalação de equipamentos urbanos e oferta de 
serviços públicos em espaços considerados com vocação e definição para a 
expansão turística. Os recursos e investimentos destinados a esse programa 
foram concentradamente aplicados na construção e operacionalização dos 
aeroportos da região (2006, p. 27). 
 

 

O PRODETUR-NE poderia ser entendido como o atual papel do Estado 

nesse contexto neoliberal, pois o governo se responsabiliza por criar um ambiente 

favorável ao capital, minimizando os riscos, se comprometendo em investir nos 

setores que o capital não se dispõe a investir, devido ao alto custo inicial de aporte 
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de capitais e um retorno em longo prazo, como o sistema de transporte, 

saneamentos, energia e outros equipamentos urbanos. 

O PROECOTUR contou também com capitais do BID e do BIRD, tendo 

como principal base o chamado ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico, com o 

governo ordenando o espaço devido à questão ambiental da região, objetivando a 

preservação ambiental da Amazônia para a utilização do potencial ecoturístico do 

local (BENI, 2006). 

Essas novas posturas adotadas pelos gestores públicos e pela iniciativa 

privada demonstram que o turismo passou a ser entendido como um setor 

estratégico, exigindo gestão profissional, reconhecendo a necessidade de criação de 

uma sinergia entre outros agentes sociais, criando conselhos municipais, havendo 

também a participação da comunidade local dos destinos turísticos (FRATUCCI, 

2006). 

Com o crescimento do programa de municipalização, começou a se 

constatar um problema, pois o turismo não se limita às áreas municipais, tanto do 

ponto de vista do fenômeno, quanto da atividade turística, sendo poucos os 

municípios capazes de se desenvolverem desarticulados do seu entorno 

(FRATUCCI, 2008). 

Diante desse dilema Fratucci chama a atenção para o fato que: 

 

 

Contraditoriamente, o próprio processo de implantação PNMT despertou nos 
gestores municipais a percepção de que precisavam trabalhar em conjunto 
com seus municípios vizinhos, se tinham intenção de estruturarem-se como 
destinos turísticos de destaque no cenário nacional e mundial. Assim, foram 
surgindo os primeiros movimentos direcionados para a construção de 
conselhos e consórcios regionais de turismo, como foram os casos dos 
municípios da Serra Gaúcha e da região das Agulhas Negras (Itatiaia, 
Resende, Porto Real e Quatis), dentro outros; movimentos absorvidos pelo 
governo seguinte, por meio do Programa de Regionalização do Turismo 
(PRT) (2008, p. 157). 
 

 

A partir de 2003 a recém eleição do governo (Luiz Inácio Lula da Silva) 

ocorre a mudança das diretrizes do governo federal, com o PNMT sendo 

interrompido, devido a uma reestruturação das políticas públicas para o turismo, 

atendendo aos objetivos do Plano Nacional de Turismo 2003-2007 (FRATUCCI, 

2008). 
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3.1 O PLANO NACIONAL DE TURISMO (2003-2007) 

 

 

Em 1º de Janeiro de 2003 com a eleição de Lula, o turismo entra em uma 

nova fase da política pública. Essa fase se inicia com a criação do Ministério do 

Turismo, passando a atividade a ter pela primeira vez uma pasta própria, com 

estrutura e orçamento específico, não dividindo mais com outros setores como 

comércio e esportes, a condução das atividades, possibilitando ao turismo ter seus 

interesses particulares determinados em nível nacional (BENI, 2006). Em relação ao 

papel do Ministério podemos destacar que: 

 

 

A criação do Ministério do Turismo atende diretamente a uma antiga 
reivindicação do setor turístico. O Ministério, como órgão da administração 
direta, terá as condições necessárias para articular com os demais 
Ministérios, com os governos estaduais e municipais, com o poder legislativo, 
com o setor empresarial e a sociedade organizada, integrando as políticas 
públicas e o setor privado. Desta forma o Ministério cumprirá com 
determinação um papel aglutinador, maximizando resultados e 
racionalizando gastos. (BRASIL, 2003, p. 11). 

 

 

A criação do Ministério do Turismo possibilita a elaboração do Plano 

Nacional de Turismo 2003-2007, que vai orientar a política pública para o setor nos 

próximos quatro anos de governo. Nesse novo panorama desenhado pela nova 

administração federal, o Ministério do Turismo vai ser composto por organismos de 

assistência direta e imediata para a implantação do Plano Nacional de Turismo 

(PNT), com: 

 
 

Secretaria de Política de Turismo - Responsável por formular, 
elaborar/avaliar e monitorar o Plano Nacional de Turismo (PNT), de acordo 
com a s diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Turismo (CNTUR), 
além de articular as relações institucionais e internacionais para a condução 
desta política. 
Secretaria de Programa de Desenvolvimento do Turismo – Deve 
promover ações de estimulo às iniciativas públicas e privadas de incentivos, 
fomento e promoção de investimentos em articulação em com os Programas 
Regionais de Desenvolvimento, bem como apoiar e promover a produção e 
comercialização de produtos associados ao turismo e a qualificação dos 
serviços. 
Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR - Autarquia que tem como 
área de competência a promoção, divulgação e o apoio à comercialização 
dos produtos, serviços e destinos turísticos do país no exterior. 
Conselho Nacional do Turismo (CNTUR) - órgão colegiado de 
assessoramento, diretamente vinculado ao Ministro do Turismo que tem 
como atribuições “propor diretrizes e oferecer subsídios técnicos para a 
formulação e acompanhamento da Política Nacional do Turismo”. Esse 
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Conselho é formado por representantes de outros Ministérios e Instituições 
Públicas que se relacionam com o turismo e das entidades de caráter 
nacional, representativas dos segmentos turísticos (BRASIL, 2003, p. 11 e 
12). 
 

 
Essa estruturação revela o objetivo do Ministério de promover um modelo de 

descentralização e participação atingindo por último os municípios onde ocorre 

efetivamente o turismo (BRASIL, 2003). Essa iniciativa de incentivar a 

descentralização ocorreu devido à necessidade do governo de reduzir as 

disparidades regionais, geração de empregos, geração e distribuição de renda e 

equilíbrio do balanço de pagamento, sendo o turismo umas das atividades 

escolhidas para enfrentar esse problema. Assim, o Plano Nacional de Turismo foi 

elaborado para atingir esse objetivo, ou seja, de fomentar e promover a 

descentralização. (BRASIL, 2003; FRATUCCI, 2008).  

Contudo a diferença dessa nova diretriz para a anterior, o Plano Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT), passa a ser a regionalização, promovendo a 

sinergia entre o Ministério, o Conselho Nacional de Turismo (CNTUR) e o Fórum 

Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (BRASIL, 2003). 

Segundo o Plano Nacional de Turismo (PNT) “o Fórum Nacional de 

Secretários é um órgão informal, consultivo, constituído pelos Secretários e 

Dirigentes Estaduais de Turismo, que auxiliará no apontamento de problemas e 

soluções, concentrando as demandas oriundas dos Estados e Municípios” (BRASIL, 

2003, p. 12). 

Além desse Fórum o PNT prevê a criação de fóruns nos 27 estados da 

federação e no Distrito Federal para facilitar a implantação do Plano. Esses fóruns 

devem ser compostos pelos responsáveis pelo turismo dos Estados, pelas entidades 

públicas e privadas pertencentes ao Conselho Nacional de Turismo (CNTUR) por 

meio de seus representantes estaduais, pelos representantes dos municípios, 

instituições de ensino superior de turismo e demais agentes que tenham relevância 

estadual ligadas ao turismo (BRASIL, 2003). 

Os fóruns serão responsáveis por operacionalizar as políticas estabelecidas 

criando um canal de comunicação com o Governo Federal (BRASIL, 2003). 
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Será estimulada também a criação de Conselhos Municipais de Turismo 

para formatarem roteiros e produtos turísticos que complementem o sistema de 

gestão do turismo brasileiro (BRASIL, 2003). 

Para melhor compreensão dos componentes do sistema de gestão do 
turismo no Brasil apresentamos a figura 4: 

 

 

 

Figura 4: Sistema de Gestão 
Fonte: BRASIL, 2003, p. 14 
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Podemos observar que mesmo com a chegada de um novo partido político 

no poder (Partido dos Trabalhadores – PT), que a princípio pela sua história poderia 

retroceder em relação à política liberal, de redução do Estado na economia, o que se 

de foi o contrário, a política de enxugamento do Estado permanece apoiada na 

desconcentração do poder, expressa pela regionalização. 

O Plano Nacional de Turismo 2003-2007 se propõe a nortear as ações 

necessárias para consolidar o desenvolvimento do turismo no Brasil. Durante a fase 

inicial de elaboração ocorreram várias reuniões, com a participação de instituições e 

empresas de porte nacional e representantes do setor, secretários e dirigentes 

estaduais de turismo, presidentes de empresas públicas de turismo, gerando 

informações para compreender o panorama inicial do turismo e embasar a 

elaboração de uma proposta inicial para o turismo, contendo sistema de gestão, 

visão de futuro, objetivos perseguidos, metas a alcançar, eixos estruturantes do 

turismo. (BRASIL, 2003). 

Após essa primeira etapa as propostas do Plano foram apresentadas em 

todas as regiões do Brasil (Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste), aos 

dirigentes estaduais de turismo, entidades não governamentais, representantes do 

setor privado e posteriormente a um conjunto de dirigentes no Fórum Nacional de 

Secretários Estaduais de Turismo em Natal. A partir desse fórum foram elaborados 

os sete Macro Programas que compõem o Plano (BRASIL, 2003). 

Em uma segunda rodada ocorreu à apresentação e a dinâmica de 

construção dos Macro Programas em reuniões com 34 instituições representativas 

no âmbito do turismo, com os programas criando espaços para o debate para busca 

de soluções para os problemas por meio da parceria entre o Conselho Nacional de 

Turismo por intermédio das Câmaras Temáticas (BRASIL, 2003). 

Um diagnóstico foi elaborado revelando que mesmo com alguns avanços o 

Brasil não ocupava lugar de destaque no cenário internacional no turismo, diante de 

suas potencialidades. Tal fato ocorria devido à falta e articulação entre as 

instituições públicas promovendo políticas desencontradas e desconexas, além da 

falta de sinergia entre os setores públicos e privados. Neste diagnóstico alguns 

problemas que dificultam a consolidação do turismo foram ressaltados como falta de 

avaliação de resultados de ações e planos implantados, falta de créditos para o 
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setor, ausência de pesquisas e informações sobre o turismo no Brasil, escassa 

oferta de mão-de-obra qualificada no setor gerencial e operacional, deficiência na 

estruturação e diversificação de produtos turísticos entre outros (BRASIL, 2003). 

O PNT 2003-2007 criou uma visão que de certa forma abrange as idéias 

debatidas de estruturação do turismo nacional possibilitando uma distribuição de 

renda e redução das disparidades.  

 
 

O turismo no Brasil contemplará as diversidades regionais, configurando-se 
pela geração de produtos marcados pela brasilidade, proporcionando a 
expansão do mercado interno e a inserção efetiva do País no cenário 
turístico mundial. A geração do emprego, ocupação e renda, a redução das 
desigualdades sociais e regionais, e o equilíbrio do balanço de pagamentos 
sinalizam o horizonte a ser alcançado pelas ações estratégicas indicadas. 
(BRASIL, 2003, p. 21) 
 
 

Foram estipulados objetivos gerais e específicos para a consolidação do 

PNT. Os objetivos gerais consistem em desenvolver e facilitar o consumo dos 

produtos turísticos do Brasil em escalas nacionais e internacionais, contemplando a 

grandes diversidades culturais, ambientais e regionais do Brasil (BRASIL, 2003). 

Os objetivos específicos tratam de qualificar os produtos, diversificar a 

oferta turística, estruturar os destinos turísticos, ampliar e qualificar a mão-de-obra, 

ampliar a inclusão competitiva do produto turístico no mercado internacional, 

estimular o aumento do turismo interno e aumentar a taxa de permanência e gasto 

médio do turista (BRASIL, 2003). 

Após formatar os objetivos gerais e específicos o Plano estabelece metas a 

serem alcançadas, dentre elas temos: 1.200.000 novos empregos e ocupações, 

ampliar para 9 milhões o número de turistas estrangeiros, gerar 8 bilhões de divisas, 

atingir o número de 65 milhões a chegada de passageiros nos vôos domésticos e 

aumentar a oferta de produtos turísticos, desenvolvendo no mínimo três produtos 

com qualidade para cada Estado e Distrito Federal (BRASIL, 2003). 

Finalizando o Plano chegamos aos Macro Programas que são 

“desdobramentos temáticos que foram escolhidos pelo seu potencial de contribuição 

para atingir os compromissos estabelecidos nos Objetivos e Metas” (BRASIL, 2003, 

p. 32). A grande finalidade dos Macro Programas é remover os obstáculos e 

problemas que dificultam a consolidação do turismo no Brasil (BRASIL, 2003). 
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O primeiro Macro Programa é da Gestão e Relações Institucionais que tem 

como metas promover uma articulação entre os setores públicos e privados, 

possibilitando a eliminação das dificuldades, estabelecer uma parceria na tomada de 

decisões favorecendo a participação de todos no processo de desenvolvimento do 

setor, cabendo também a esse Macro Programa estabelecer novas formas de 

interlocução entre setor privado e público, por meio dos Fóruns Estaduais (BRASIL, 

2003).  Para viabilizar essas metas foram criados três programas de apóio, o 

Programa de Acompanhamento do Conselho Nacional do Turismo, Programa de 

Avaliação e Monitoramento do Plano e o Programa de Relações Internacionais 

(BRASIL, 2003). 

Ao Ministério do Turismo cabe a responsabilidade de se articular com os 

outros Ministérios e organismos governamentais para facilitar o desenvolvimento do 

setor. Além dessa articulação interna o Ministério deve promover uma integração 

com os organismos internacionais, facilitando o intercâmbio entre os diversos 

mercados internacionais (BRASIL, 2003). 

O Macro Programa Gestão e Relações Institucionais apresenta como 

objetivo aumentar a participação na tomada de decisão em diferentes escalas 

(Federal, Estadual e Municipal), descentralizando o poder e o estabelecimento de 

parcerias públicas - privadas (BRASIL, 2003). Esses objetivos estão consonantes 

com a teoria Neoliberal, destacada pelos autores neoliberais como Mise, Friedman, 

Stewart. Hall (2001) também ressalta que a parceria pública – privada é uma forma 

de expressão dessa política.  

O segundo Macro Programa tem como meta o fomento, apoiado em dois 

programas básicos Programa e Atração de Investimentos e Programa de 

Financiamento para o Turismo. Nesse sentido o PNT define que “a atividade turística 

é executada fundamentalmente pela iniciativa privada” (BRASIL 2003, p. 35) 

passando assim a responsabilidade de ampliação da oferta de produtos e serviços 

turísticos ao capital privado. O Estado passa a ter o papel de ampliar e disponibilizar 

as linhas de crédito e financiamento, principalmente as pequenas e médias 

empresas. Isso destaca o papel do Estado gerando um ambiente favorável ao 

capital privado, e não como um agente econômico interventor, possuindo empresas. 
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No fomento o Plano também destaca a necessidade de disponibilização de 

financiamentos para ampliar e facilitar o desenvolvimento do turismo interno, criando 

uma maior demanda para os produtos gerados (BRASIL, 2003). 

O Macro Programa número 3 é o de infra-estrutura que possui o Programa 

de Desenvolvimento Regional e o Programa de Acessibilidade Aérea, Terrestre, 

Marítima e Fluvial como os principais.  A consolidação da infra-estrutura é 

fundamental para que os produtos e serviços turísticos que serão desenvolvidos a 

partir do fomento possam se concretizar.  

 As infra-estruturas a serem implantadas e desenvolvidas segundo o 

Plano compreendem “água, energia, transporte público, segurança, coleta e destino 

do lixo, tratamento de esgoto, comunicação, vias públicas e facilidade nos acessos” 

(BRASIL, 2003, p.36), melhorando tanto o acesso para os turistas quanto para a 

comunidade local (BRASIL, 2003). 

A infra-estrutura é uma atividade econômica que geralmente demanda 

grandes investimentos iniciais com um retorno em longo prazo. Por esse motivo a 

iniciativa privada geralmente reduz o interesse nesse tipo de investimento.  

No Brasil observamos que o Estado sempre foi o provedor desses 

investimentos; no entanto com a adoção do neoliberalismo, algumas dessas áreas 

passaram a ser geridas pelo capital privado, enquanto outras ainda permanecem 

sob comando estatal. 

O PNT não determina de onde esses investimentos devem partir, mas 

diante da atual orientação política, a abertura para a entrada do capital privado 

nesse setor e/ou a geração de parcerias públicas - privadas passam a serem opções 

mais próximas a serem adotadas. 

A Estruturação e a Diversificação da Oferta Turística é o Macro Programa 

número 4 que tem como pontos e partida o Programa de Roteiros Integrados do 

Turismo (PRT) e Programa de Segmentação. O Programa de Roteiros Integrados 

objetiva diversificar a oferta dos produtos turísticos no Brasil, devido as restritas 

opções encontradas no território nacional (BRASIL, 2003).  

Essa ampliação passa pela idéia de desconcentração adotando como 

recorte o conceito de região, sendo “um espaço geográfico que apresenta 

características e potencialidades similares, trabalhando de forma integrada” 
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(BRASIL, 2004b apud FRATUCCI, 2008, p. 161), com objetivo de criar produtos 

apoiados nas características culturais locais atraindo outras demandas diferentes da 

habitual de “sol e praia”, maximizando os potenciais e as diferenças de cada região 

do país (FRATUCCI, 2008 e BRASIL, 2003).  Como meta final dessa gestão 

descentralizada o PNT visa ao estabelecimento de no mínimo três produtos de 

qualidade para cada Estado do Brasil, incluindo o Distrito Federal (FRATUCCI, 

2008). 

Contudo para Fratucci: 

 
 

Apesar de, inicialmente, ter sido previsto como um programa do Macro-
programa 4 – Estruturação e diversificação da oferta turística, o PRT acabou 
extrapolando essa posição e tornando-se um programa transversal a todos 
os macro-programas do PNT (2008, p.161) 

 
 

Após um mapeamento realizado em 2004 os resultados foram amplamente 

divulgados para o público no Salão de Turismo, em um evento de marketing 

realizado nos anos de 2005 e 2006 em São Paulo, para estimular e comercializar os 

roteiros turísticos do Brasil (FRATUCCI, 2008). 

Após a criar os Macro Programas de Gestões e Relações Institucionais, 

Fomento, Infra-estrutura e criar e estruturar novos produtos o PNT passa a 

contemplar a promoção da qualidade dos produtos criados no Macro Programa 

número cinco, denominado Qualidade do Produto Turístico, possuindo o Programa 

Normatização da Atividade Turística e Programa de qualificação profissional, como 

orientadores (BRASIL, 2003). 

Ao descrever esse Macro Programa o Ministério do Turismo argumenta que 

“A qualidade do produto turístico, mais do que uma vantagem competitiva é 

pressuposto fundamental para o sucesso dos destinos” (BRASIL, 2003, p. 39). Esse 

Macro Programa tem uma importância fundamental, pois a competitividade em 

escala global se torna cada vez maior. 

Para o Ministério: 

 
 

O estado tem papel importante a cumprir na regulamentação do setor, 
normatizando e fiscalizando segmentos e a atividade turística e orientando a 
formação profissional. É necessário aperfeiçoar os mecanismos para o 
aprimoramento dos serviços como também aplicar métodos para qualificar e 
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difundir os níveis atingidos por meios de processos de certificação (BRASIL, 
2003, p. 39). 
 

 
Cabe ao Estado criar as regras e fiscalizar para que sejam cumpridas, 

cabendo ao consumidor compete decidir pelo melhor produto. O Plano enfatiza que 

o “macro-programa busca desempenhar um papel de indutor da qualificação dos 

serviços prestados e a estimular os mecanismos de fiscalização para evitar a prática 

de abusos, tanto nas relações internas do setor quanto na venda ao consumidor” 

(BRASIL, 2003, p. 40). 

O outro programa orientador é o de promover a qualificação profissional uma 

vez que o turismo proporciona uma grande geração de empregos e possui uma alta 

rotatividade necessitando de constante qualificação (BRASIL, 2003).  

Ao observamos a política relacionada à educação em nosso país, durante a 

década de 1990 notamos um estimulo as instituições particulares ampliarem seus 

investimentos em detrimento das instituições públicas, ressaltando a redução do 

Estado neste setor, permitindo a iniciativa privada investir neste setor.  

O penúltimo Macro Programa refere-se à divulgação, recebendo o nome de 

Promoção e Apoio à Comercialização possuindo os programas Promoção Nacional 

e Internacional do Turismo Brasileiro, Reposicionamento da Imagem Brasil e Apoio à 

Comercialização. 

Em relação ao mercado internacional o Macro Programa número seis visa 

construir uma imagem de um Brasil moderno, jovem com inúmeras possibilidades de 

turismo, como lazer, eventos, negócio, social, cultural e outros, explorando a 

diversidade natural e étnica do país (BRASIL, 2003). 

Em relação ao turismo nacional, objetiva possibilitar uma maior 

acessibilidade a diferentes mercados de acordo com as motivações, preços e 

produtos acessíveis, democratizando o turismo para diferentes camadas sociais 

(BRASIL, 2003). 

A metodologia utilizada foi à promoção em mercados emissores e mercados 

potenciais, com a EMBRATUR sendo a responsável essas ações, juntamente com a 

iniciativa privada por meio de associações como os convention birot e outras formas 

de associação entre capitais privados e entre privado e público. 
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Essa diversificação de centros emissores e para o turismo interno objetiva 

também tentar reduzir a sazonalidade comum aos produtos turísticos. 

O último Macro Programa é o de Informações Turísticas possuindo como 

programas de orientação a Base de Dados, Pesquisa de Demanda, Avaliação do 

Impacto do Turismo e Avaliação de Oportunidades de Investimentos.  

O sétimo Macro Projeto objetiva gerar pesquisas, informações sobre a 

demanda para viabilizar novos investimentos e captação de créditos de forma mais 

segura (BRASIL, 2003). 

Essa formação de um banco de dados destina-se ainda a gerar uma cultura 

para que todos os agentes envolvidos na atividade possam colher dados e criar um 

histórico (PNT, 2003-2007), facilitando os investimentos e a correção de erros. 

Com esse sétimo Macro Programa o PNT 2003-2007 é encerrado. 

Passaremos a analisar o PNT 2007-2010 que inicialmente fará um diagnóstico sobre 

o plano anterior. É importante destacar que o continuísmo dado ao plano nas 

diretrizes e ações estratégias ocorreu mesmo com a troca do Ministro do Turismo, 

saindo Mares Guias entrando Marta Suplicy (FRATUCCI, 2008). 

 

  

3.2 PLANO NACIONAL DE TURISMO (2007-2010) 

 

 

Após a reeleição do Governo Lula e da confirmação da estabilização da 

economia com o governo federal possibilitando a redução de: 

 
 

[...] sua dependência do financiamento externo e encontra-se hoje muito 
menos vulnerável a crises internacionais do que no passado recente. Nos  
últimos anos, o País ampliou substancialmente sua participação no comércio 
internacional e acumulou superávits recordes na balança comercial. Esse 
bom  desempenho permitiu a acumulação de reservas internacionais em 
níveis também recordes, tornando possível que o governo brasileiro pagasse 
suas dívidas com o Fundo Monetário Internacional e com o Clube de Paris 
(BRASIL, 2007). 

 
 

A partir dessa melhora na estruturação da economia do país o governo lança 

o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que é a nova diretriz do governo 

para o próximo mandato, sendo “mais que um programa de expansão do 
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crescimento. Ele é um novo conceito de investimento em infra-estrutura que, aliado 

a medidas econômicas, vai estimular os setores produtivos e, ao mesmo tempo, 

levar benefícios sociais para todas as regiões do país” (Ministério da Fazenda, 

2007).  As ações do PAC estão apoiadas em seis programas como ampliar e 

construir infra-estrutura, estimular o crédito e o financiamento, melhorar o ambiente 

para o investimento, promover a desoneração e a administração tributária, medidas 

fiscais de longo prazo e consistência fiscal, objetivando gerar um crescimento 

promovendo a distribuição das riquezas (BRASIL, 2007). 

Diante dessa nova diretriz o turismo será um vetor da economia que 

contribuirá para atingir as metas do PAC. Para atingir esse objetivo: 

 

 

O PAC propõe uma parceria entre o setor público e o investidor privado, num 
processo permanente de articulação entre os entes federativos. 
Particularmente no que se refere aos investimentos em infra-estrutura, estes 
devem se concentrar em três eixos relacionados à infra-estrutura logística 
(construção e ampliação de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e 
hidrovias); à infra-estrutura energética (geração e transmissão de energia 
elétrica; produção, exploração e transporte de petróleo; gás natural e 
combustíveis renováveis); e à infra-estrutura social urbana (saneamento, 
eletrificação, habitação, metrôs, trens urbanos e infra-estrutura hídrica) 
(BRASIL 2007, p. 13). 

 
 

Além desses investimentos em infra-estrutura que vão possibilitar a melhoria 

dos setores de apoio ao turismo, o PAC também proporcionará medidas de incentivo 

ao investimento privado como ampliação do crédito, desoneração da carga tributária 

e a adoção e parcerias público-privadas (BRASIL, 2007), beneficiando o capital 

privado ao reduzir seus riscos de investimentos. 

Além de receber investimentos o turismo também irá contribuir para que o 

PAC atinja seus objetivos, pois a atividade é capaz de promover diretamente a 

geração de empregos, entrada de divisas entre outras medidas de crescimento, uma 

vez que “o turismo é uma atividade multifacetada que se inter-relaciona com 

diversos segmentos econômicos e demanda um complexo conjunto de ações 

setoriais para o seu desenvolvimento” (BRASIL 2007, p. 13).   

A elaboração do PNT 2007-2010 foi o compromisso de “continuidade das 

ações já desenvolvidas pelo Ministério do Turismo e pela EMBRATUR no sentido de 

consolidar o Brasil como um dos principais destinos turísticos mundiais” (BRASIL 
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2007, p. 11), sendo um ponto favorável para o setor, diante das inúmeras mudanças 

ocorridas ao longo da história do país das políticas públicas para o turismo. 

O crescimento da atividade turística no Brasil após o período de implantação 

PNMT e dos quatro primeiros anos de existência do Ministério do Turismo, 

colocando em prática o PNT 2003-2007, corroborou para que o turismo atingisse 

quinto lugar como principal produto na entrada de divisas em moeda estrangeira, 

gerando em 2006 um gasto de US$ 4,3 bilhões em nosso país (BRASIL, 2007). 

Tomando as palavras do Presidente, na abertura do PNT 2007-2010 o 

grande objetivo do Plano é:  

 

 

a inclusão social. Trata-se de erguer pontes entre o povo brasileiro e as 
esferas de governo federal, estadual e municipal, bem como da iniciativa 
privada e do terceiro setor, para construir um lazer que seja também uma 
visão compartilhada da nossa terra, da nossa gente, da nossa imensa 
vitalidade econômica, cultural e ambiental. Trata-se de um importante 
estímulo para o turismo interno, que vai retribuir em empregos, 
desenvolvimento e inclusão social. Não se trata apenas de incentivar um 
negócio, mas de transformar em cidadania o direito de conhecer o nosso país 
e a nossa identidade (BRASIL 2007, p. 5) 
 

 

Ao analisar as palavras do Presidente Lula, constatamos que as diretrizes de 

descentralização criadas no primeiro Plano de Turismo 2003-2007 continuaram 

norteando o planejamento governamental para o turismo. 

Essa descentralização ainda tem como meta principal fortalecer o mercado 

interno, para que um impacto positivo seja gerado sobre a economia por meio de 

geração de emprego, renda e inclusão social (BRASIL, 2007). Reafirmando a idéia 

acima Marta Suplicy, ex-ministra, em sua mensagem no Plano destaca que:  

 

 

O governo federal está fazendo sua parte como indutor do desenvolvimento, 
como provedor de políticas voltadas para uma melhor qualificação do nosso 
trabalhador. Para receber novos clientes, como os turistas da melhor idade, 
nossos aeroportos, hotéis, táxis e restaurantes precisarão contar com 
pessoal preparado para atender esse público. Isso tudo representa a 
abertura de milhares de novos postos de trabalho. Mas, para que tudo 
funcione da melhor forma possível, vamos precisar que o trade, que sempre 
foi um aliado do governo, também faça a sua parte, com investimentos e 
políticas tarifárias voltadas para receber esse novo público de aposentados, 
trabalhadores e estudantes na baixa ocupação (BRASIL 2007, p. 7). 
 

 

O papel indutor do Estado destacado pela ex-ministra Marta Suplicy e a 

convocação do trade, ou seja, do capital privado expressa o continuísmo das 
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metodologias neoliberais, presentes no primeiro Plano Nacional, de destinar o 

investimento na atividade do turismo para o capital privado. 

O Plano Nacional do Turismo 2007-2010 – Uma Viagem de Inclusão foi 

definido como “um instrumento de planejamento e gestão que coloca o turismo como 

indutor do desenvolvimento e da geração de emprego e renda no País” (BRASIL, 

2007, p. 11).  

O Plano inicia sua análise a partir da realização de um diagnóstico sobre o 

Plano anterior, começando pelo cenário do turismo internacional. Nesta primeira 

parte alguns dados sobre a evolução do turismo no mundo passam a justificar os 

investimentos do Estado brasileiro para consolidar essa atividade no país, dentre e 

os quais podemos destacar: que enquanto as chegadas internacionais no mundo 

obtiveram um crescimento na ordem de 56%, no Brasil o crescimento foi de 150% 

no período de 1995 a 2006 (BRASIL, 2007).  

Após o diagnóstico internacional o Plano passa a fazer uma análise interna. 

ressaltando a necessidade de aplicação do planejamento pautado na gestão 

descentralizada e na participação de diversos agentes do turismo, desenvolvidas 

pelo PNT 2003-2007, a partir da criação dos Fóruns em diferentes escalas e a 

participação no Conselho Nacional de Turismo (BRASIL, 2007). 

A análise é feita tomando-se como base os dados estatísticos referentes 

aos fluxos turísticos domésticos, desembarques nacionais, geração de emprego e 

renda, novos produtos de qualidade, entrada de divisas, entrada de turistas 

estrangeiros, infra-estrutura de apoio ao turista, crédito e investimento, qualificação 

profissional, promoção e marketing, determinação de um orçamento, resultados 

registrados pelo setor privado e evolução do tráfego aéreo regular (BRASIL, 2007). 

Em relação ao turismo doméstico ocorreu um aumento relacionado às 

viagens pelos domicílios entre 2001 e 2005 e um aumento no número de turistas se 

hospedando em hotéis, pousadas e resorts no mesmo período. Já em relação aos 

desembarques nacionais ocorreu uma popularização do transporte aéreo, 

apresentando significativo crescimento de 2003 a 2006 (BRASIL, 2007). 

Na análise sobre a geração de emprego e renda o Plano constatou que 

ocorre um incremento significativo, com um crescimento de 17,30% entre o 

quadriênio 2002/2006 (BRASIL, 2007). 
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Os novos produtos de qualidade foram elaborados a partir do Programa de 

Regionalização do Turismo que após a realização do 1º Salão de Turismo reuniões, 

seminários e oficinas foram organizados pelos órgãos de turismo das unidades da 

federação e criaram um mapa da regionalização, formatando 396 roteiros turísticos 

(149 regiões e 1.027 municípios) apresentados no 2º Salão de Turismo (BRASIL, 

2007). 

Desses 396 roteiros 87 foram selecionados (116 regiões e 474 municípios) 

e trabalhados para atingirem um padrão de qualidade internacional (BRASIL, 2007). 

No entanto, dos 87 roteiros, apenas 65 destinos (municípios) foram escolhidos pelo 

Plano de Marketing Turístico Internacional – Plano Aquarela e o Plano de Marketing 

Turístico para o Mercado Interno – Plano Cores do Brasil (FRATUCCI, 2008). 

O Ministério avaliou que a entrada de divisas atingiu um resultado 

excepcional, registrando elevações nessas entradas nos anos de 2005 e 2006, 

apresentando nos quatro primeiros anos do governo uma receita cambial turística da 

ordem de US$ 13,88 bilhões (BRASIL, 2007). 

O ministério constatou que após uma queda entre 2001 e 2002 o Brasil 

apresentou uma recuperação em 2003, mantendo esse nível até 2005. Já em 2006 

ocorreu uma queda nessa demanda devido à crise da Varig que provocou uma 

redução na ofertas de assentos em vôos internacionais (BRASIL, 2007). 

Para o setor de infra-estrutura de apoio ao turismo ocorre a dependência de 

outros setores da administração pública, havendo a necessidade de interação entre 

os entes públicos. Para superar esse problema o PAC está promovendo 

investimentos na logística de transporte, de saneamento viabilizando a redução e 

remoção desses empecilhos. Podemos destacar a parceria feita entre o Ministério 

do Turismo e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) para 

ampliação, modernização e construção dos aeroportos pelo país (BRASIL, 2007). 

Devemos ressaltar os investimentos recebidos pelos Programas Regionais 

de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR e o Programa de Desenvolvimento 

do Ecoturismo na Amazônia Legal – PROECOTUR por parte do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID que vem contribuindo para o 

desenvolvimento dessas localidades (BRASIL, 2007). 
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Os créditos e investimentos disponibilizados pelos bancos estatais como 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Banco do Brasil, 

Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste representaram 

um crescimento de na ordem de 100% entre 2003 e 2005, viabilizando a construção 

de novos hotéis, ampliando a oferta de unidades habitacionais no país (BRASL, 

2007), estimulando as atividades de construção civil e outros ramos envolvidos em 

empregos diretos e indiretos nesses setores. 

Essas medidas de melhoria da infra-estrutura e de ampliação de crédito e 

investimentos, possibilitados na maioria das vezes pelo Estado provocam a redução 

dos custos e riscos de investimentos, criando um bom ambiente para o capital se 

proliferar, desenvolvendo a idéia do neoliberalismo. 

Para garantir a qualidade na prestação do serviço turístico o governo 

promoveu a injeção de R$ 15,3 milhões por meio do Plano Nacional de Qualificação 

Profissional e Empresarial, para atender 46 mil pessoas no Brasil, realizando 

parcerias com o capital privado, organizações não governamentais, municípios e 

estados (BRASIL, 2007). 

Apoiado no Plano Cores do Brasil (mercado interno) e no Plano Aquarela 

(mercado externo) o país passou a investir nos principais centros emissores 

passando a participando de um grande número de feiras e eventos internacionais, 

desenvolvendo a marca Brasil (figura 5) que passa a ser vinculada nesses eventos e 

feiras e nos centros emissores.  

 

Figura 5: Marca Brasil 
Fonte: BRASIL, 2007 p. 33 
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Essas iniciativas levam o Brasil a dar um salto da 19º posição em 2003 para 

a 7º em 2006 figurando no ranking da International Congresses and Conventions 

Association (ICCA), colocando-o entre os países que mais promovem eventos 

internacionais (BRASIL, 2007). 

Na área de orçamento a existência do Ministério possibilita a inclusão do 

turismo nas prioridades do governo federal ao ser contemplado pela Lei do 

Orçamento Anual. No entanto, boa parte dessa verba foi destinada à promoção do 

destino Brasil no exterior como ressaltado anteriormente (BRASIL, 2007). Essa 

verba ao ser destinada em grande parte a promover os destinos do país no exterior 

entra em contradição com os discursos do Presidente e da Ministra do Turismo na 

abertura do PNT 2007-2010, que argumentam a utilização desse Plano para 

promover o desenvolvimento e a democratização do turismo interno.   

O direcionamento desse orçamento pode ser interpretado de uma forma 

paradoxal. Por não utilizar essa verba para a geração de empresas públicas para 

atuar no mercado, o Estado não interfere na economia, condizente com as idéias 

liberais. No entanto, isto pode ser interpretado por outro ponto de vista. O fato de o 

governo ser o grande provedor desse marketing interfere na economia. Para os 

princípios liberais não é recomendado essa atuação devido à impossibilidade do 

Estado, que detém o controle das leis, se autoconceda privilégios (STEWART, 

1999), dificultando a atuação de empresas privadas neste setor. Neste caso o 

Estado pode atuar, no entanto não pode monopolizar essa atividade. 

Para os resultados registrados pelo setor privado o Plano se baseia em uma 

pesquisa da fundação Getúlio Vargas, segundo a qual os setores como agências de 

viagens, locadoras de automóveis, operadoras, companhias aéreas entre outras 

registraram um crescimento de 29,3% em 2006, provocando uma ampliação de 

21,6% no quadro de pessoas no mesmo ano (BRASIL, 2007). 

A pesquisa ressaltou que as empresas no Brasil começaram a atingir o 

ponto de maturidade, principalmente por crescerem mais que a taxa geral da 

economia e por aumentarem a participação no mercado externo (BRASIL, 2007). 

No último diagnóstico o PNT analisa a evolução do tráfego aéreo regular. No 

que se refere à movimentação internacional já foi mencionado que entre 2004 e 
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2005 ocorreu um crescimento e em 2006 uma redução por conta dos problemas 

ocorridos com a Varig.  Já no mercado interno mesmo com esse problema os vôos 

domésticos registraram altas de 2004 a 2006, pois as empresas nacionais 

conseguiram atender parcialmente essa demanda (BRASIL, 2007). 

Contudo mesmo com esses números favoráveis o Plano aponta que existem 

inúmeros desafios, gargalos a serem superados para consolidar a atividade do 

turismo, nos patamares do potencial turísticos brasileiro, para garantir a continuidade 

e a melhoria dos resultados alcançados para consolidar um desenvolvimento 

sustentável (BRASIL, 2007). 

Na proposta de descentralização da gestão ocorreram avanços, com a 

criação dos fóruns entre poder público e iniciativa privada, no âmbito federal e 

estadual, no entanto, o mesmo não vem acontecendo nas escalas das regiões 

turísticas e nos municípios. Corroborado essa análise o Plano aborda no “Programa 

de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, a atividade turística ainda está 

bastante centralizada territorialmente” (BRASIL, 2007, p.39), localizada 

predominantemente no litoral (FRATUCCI, 2008).  

O fator central apontado pelo Ministério do Turismo no Plano que dificulta a 

interiorização e a ampliação da oferta está relacionado à dificuldade de promoção do 

fomento, que pode ser interpretado como a capacidade de investimentos privados e 

a escassez de créditos e financiamentos, principalmente para o pequeno 

empreendedor (BRASIL, 2007). 

O PNT estabelece que são fundamentais a prática de um monitoramento e 

avaliação dos resultados, por meio de pesquisas que utilizem as tecnologias de 

informática, para facilitar e encorajar os agentes promotores da oferta turística 

relacionado aos possíveis dividendos (lucros) que o setor pode originar (BRASIL, 

2007). 

O segundo ponto destacado pelo Ministério que tem gerado obstáculos ao 

desenvolvimento dessa interiorização do turismo é a precariedade da infra-estrutura 

de apoio ao turismo (saneamento, transporte urbano, segurança), no que se refere à 

da infra-estrutura turística (sinalização turística, centros de convenções, terminais de 

passageiros etc.) (BRASIL, 2007). 
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Para solucionar esse problema, o PNT conta com a diretriz central de 

desenvolvimento, o PAC, que objetiva implantar a infra-estrutura logística, social e 

urbana, contribuindo para um mapeamento das áreas que carecem de investimentos 

na infra-estrutura turística (BRASIL, 2007). 

A qualificação profissional também é um problema, pois ocorre a falta de 

pesquisas que apontem as necessidades quantitativas e qualitativas de profissionais 

qualificados em diferentes níveis, ou seja, do operacional ao gerencial. Ocorre 

também uma escassez de articulação entre as instituições responsáveis por essa 

qualificação que acaba promovendo desperdício e sobreposição de esforços 

(BRASIL, 2007). 

Finalizando os desafios a serem superados o Plano aborda a dificuldade de 

estabelecer um controle de qualidade dos serviços turísticos, devido às diferenças 

na adoção e implantação de padrões de qualidade, principalmente por conta das 

grandes disparidades regionais e das diferenças de segmentações turísticas, 

provocando entraves para comercialização e divulgação nos mercados 

internacionais. Nesse sentido a pequena presença das empresas brasileiras no 

mercado internacional, principalmente nos principais mercados emissores dificulta a 

consolidação dos produtos brasileiros nesses mercados (BRASIL, 2007). 

Após o diagnóstico dos resultados alcançados pelo primeiro PNT e dos 

desafios para o próximo Plano, passemos a analisar as Diretrizes do Plano, que 

englobam a visão e os objetivos gerais e específicos, posteriormente faremos a 

análise dos desafios e metas e no final abordaremos os Macro Programas e 

Programas. 

As diretrizes do PNT 2007-2010 apontam para o desenvolvimento de um 

turismo que acima de tudo contemple as diferentes classes sociais, etnias, culturas, 

valorizando os aspectos humanos e naturais trazendo beneficio para o Brasil como 

um todo (BRASIL, 2007). 

Deve também se apoiar nos princípios éticos determinados pela 

Organização Mundial de Turismo – OMT, fortalecendo e protegendo as expressões 

sociais, culturais e ambientais dos destinos (BRASIL, 2007). 

Para concretização do destacado anteriormente ocorre à manutenção da 

visão do PNT 2003-2007, com a elaboração dos objetivos gerais: enfatizar o turismo 
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como uma atividade que viabilizará a geração de empregos e renda para que 

possibilite o consumo de seus produtos por parcela maior da população, 

desenvolver os produtos nacionais com qualidade, ressaltando os aspectos sociais, 

culturais, regionais e naturais do país estimulando a competitividade do produto 

turístico brasileiro em escala nacional e internacional (BRASIL, 2007). 

Os objetivos específicos visam: garantir a continuidade do modelo de gestão 

criado no primeiro PNT, apoiado na descentralização; ampliar e modernizar os 

destinos; promover a qualidade do produto, possibilitando um aumento da oferta, 

criando oportunidades para maior inserção dos produtos em escalas nacionais e 

internacionais; gerar investimentos; reestruturar e ampliar a infra-estrutura, 

garantindo o acesso aos destinos, com destaque para os portadores de 

necessidades especiais; preparar a mão-de-obra para atender os consumidores com 

qualidade; trabalhar para ampliar as taxas de permanência e o gasto médio dos 

turistas por meio da implantação e ampliação de diferentes produtos turísticos; 

ampliar as formas de monitoramento dos impactos da atividade em diferentes 

escalas, construindo informações que ajudem na tomada de decisões; e garantir 

uma boa intermodalidade entre os modais de transporte, possibilitando maior fluidez 

no espaço, conectando o território nacional e possibilitando uma integração com o 

mundo (BRASIL, 2007). 

Após definir os novos objetivos o Plano Nacional de Turismo 2007-2010 

passa a abordar a Gestão Descentralizada do Turismo que aborda tópicos similares 

a Gestão do Turismo do Plano anterior. Nessa parte o Plano apresenta a 

estruturação do sistema turístico nacional, estabelecendo relações entre o Conselho 

Nacional de Turismo, Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de 

Turismo, Fóruns/Conselhos Estaduais de Turismo e Câmaras Temáticas, 

apresentando um resumo nas Figuras 6 e 7: 
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Figura 6: Estrutura de Coordenação da Gestão Descentralizada 
Fonte: BRASIL, 2007, p.45  
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Figura 7: Gestão Descentralizada 
Fonte: BRASIL, 2007 p. 45 apud MINISTÉRIO DO TURISMO. 
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A partir do estabelecimento de sua estrutura de funcionamento reafirmando 

a idéia de descentralização o PNT 2007-2010 apresenta suas metas que 

correspondem a: promover a realização de 217 milhões de viagens no mercado 

interno, criar 1,7 milhão de novos empregos e ocupação, estruturar 65 destinos 

turísticos com padrão de qualidade internacional, gerar 7,7 bilhões de dólares em 

divisas (BRASIL, 2007). 

Encerrando o PNT 2007-2010 entramos nos Macro Programas e Programas 

que abordam o turismo como um indutor do desenvolvimento, no entanto para atingir 

essa meta não basta possuir belezas naturais e diversidades culturais, é necessária 

a união de esforços, um planejamento, que possibilite uma estruturação desses 

potenciais produzindo produtos turísticos capazes de gerar os benéficos para o país 

e a sociedade. Além dos benefícios, esse planejamento e gestão dos produtos 

visam minimizar os impactos que a atividade turística pode trazer para a localidade e 

a população local (BRASIL, 2007). 

Para conduzir esse planejamento e ações, o PNT destaca a necessidade de 

uma parceria entre poder público e iniciativa privada, com os Macro Programas e 

Programas sendo conduzidos de forma integrada (BRASIL, 2007) condizente com a 

política liberal presente nos últimos anos no Brasil. 

Os Macro Programas estão definidos pelo PNT 2007-2010 como:  

 

 

[...] desdobramentos temáticos agregados, escolhidos pelo seu potencial de 
contribuição para atingir os compromissos estabelecidos nas metas. Eles se 
estruturam em três grupos de atividades relacionados à formulação e 
implementação da Política Nacional de Turismo (Macroprogramas de 
Planejamento e Gestão, de Informações e Estudos Turísticos, de Logística de 
Transportes.), ao estabelecimento das referências básicas sobre a 
territorialidade turística do País (Macroprogramas de Regionalização do 
Turismo) e às ações e atividades finalísticas e de suporte (Macroprogramas 
de Fomento à Iniciativa Privada, de Infra-Estrutura Pública, de Qualificação 
dos Equipamentos e Serviços Turísticos e de Promoção e Apoio à 
Comercialização.) que possibilitam, efetivamente, a realização das bases 
para o desenvolvimento da atividade de forma sustentável (BRASIL, 2007, p. 
57). 
 

 

Os Macro Programas são formados por um conjunto de programas, que 

reúnem os temas em comum às diferentes atividades que são executadas pelo 

Ministério e seus parceiros. Esses programas são compostos por ações detalhadas 

em projetos e atividades que possibilitam a realização das metas (BRASIL, 2007). 
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Como metodologia de avaliação serão utilizadas as metas, ou seja, se os 

Macro Programas e Programas estiverem atingindo as metas estipuladas no PNT 

significa que eles estão ocorrendo com eficiência, eficácia e efetividade (PNT, 2007-

2010). 

As verbas destinadas à aplicação das ações devem respeitar o Plano 

Plurianual e as Leis de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual que 

definem os recursos provenientes do Tesouro Nacional e de outras fontes (BRASIL, 

2007). 

Para uma melhor compreensão dos Macro Programas e Programas o Plano 

apresentamos a Figura 8: 

 
 

Figura 8: Macro Programas e Programas - Organograma 
Fonte: BRASIL, 2007 p.58 
  

 

Por ser uma continuação do PNT 2003-2007 alguns Macro Programas do 

Plano 2007-2010 sofreram poucas alterações, muitas vezes com as mudanças se 

limitando aos nomes dos Macro Programas e Programas. 

O primeiro Macro Programa é chamado de Planejamento e Gestão que por 

meio dos Programas de Implementação e Descentralização da Política Nacional de 

Turismo, Avaliação e Monitoramento da Política Nacional de Turismo e Relações 

Internacionais terá uma função muito semelhante ao Macro Programa do Plano 
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anterior. Os objetivos são estimular a descentralização por meio dos fóruns, 

reunindo os setores públicos e privados, monitorar e promover ações corretivas do 

planejamento sempre focado nas metas pré-estabelecidas e estabelecer contatos 

com os foros internacionais, ou seja, com as agências pertencentes ao Sistema das 

Nações Unidas como a Organização Mundial do Turismo – OMT, Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA entre outros. Tem também como 

foco compreender técnicas utilizadas em outras localidades do mundo que possam 

ser utilizadas para agregar valor ao planejamento e aos destinos e produtos no país 

(BRASIL, 2007). 

O segundo Macro Programa recebeu o nome de Informações e Estudos 

Turísticos, correspondendo ao Macro Programa sete (Informações Turísticas) do 

Plano anterior. A grande finalidade é desenvolver de forma sustentável as 

localidades e produtos turísticos utilizando as pesquisas que fornecem informações 

vitais para a tomada de decisão tanto para o setor público como para o privado. 

Essas pesquisas apontam também para o desenvolvimento de uma nova cultura nos 

diversos setores envolvidos com o turismo, estimulando a utilização dos números e 

dados que facilitam as iniciativas públicas e a captação de investimentos (BRASIL, 

2007). 

As mudanças em relação aos do Plano anterior ocorrem nos Programas, 

passam de quatro para apenas dois, denominados Programa de Sistemas de 

Informações do Turismo e Programa de Competitividade do Turismo Brasileiro. 

Na concepção do Sistema de Informações do Turismo, a meta é “à 

realização e disseminação de estudos e pesquisas sobre o turismo e a compilação e 

sistematização de registros administrativos que subsidiem as ações, tanto da área 

pública, quanto da área privada” (BRASIL, 2007, p. 63) formando um banco de 

dados a partir da análise dos números de entrada de estrangeiros, desembarque de 

passageiros, receita cambial, ocupação hoteleira e outras (BRASIL, 2007). 

Além disso, outro fator muito importante e que muitas vezes vem dificultando 

a tomada de decisão por parte do trade e do setor público é a falta de uma 

metodologia contínua para a elaboração dessas pesquisas. Diante disso o Plano 

pretende adotar a metodologia da Conta Satélite de Turismo que é a metodologia 

recomendada pela OMT tratando-se “de um instrumento de medida dos impactos do 

turismo na economia, baseado em um sistema de informações sobre as atividades 
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características de turismo, consistente com os dados das Contas Nacionais” 

(BRASIL, 2007, p. 63). 

Ocorre também a utilização da pesquisa de inventariação da oferta turística 

que significa o levantamento dos equipamentos, produtos, serviços, infra-estrutura 

de apoio e atrativos turísticos de uma área, servindo de base de apoio para 

obtenção de informações (BRASIL, 2007). Essa inventariação se propõe a organizar 

esses dados para possibilitar o acesso de qualquer agente ou pessoa interessada e 

também promover uma avaliação e hierarquização dos dados turísticos (BRASIL, 

2007). 

Cabe ressaltar que o Plano não determina de onde essas pesquisas devem 

partir, ou seja, se estritamente do setor público ou privado. Diante disso, a parceria 

público-privado, que vem orientando o PNT e os demais planos do governo, parece 

ser o caminho indicado.  

O outro programa é o de Competitividade do Turismo Brasileiro, que 

promove uma análise das diferentes ligações existentes entre as cadeias em nível 

nacional e internacional. O Plano explica que competitividade é “entendida como um 

fator intrínseco à atividade e, ao mesmo tempo, sensível ao aspecto dinâmico do 

mercado para sua renovação e aprimoramento” (BRASIL, 2007, p. 63), sendo assim 

para ampliar essa competitividade, é necessário a utilização das pesquisas 

propostas pelo programa anterior, promovendo condições para geração de 

conhecimento que possa promover resultados efetivos para o turismo nacional 

(BRASIL, 2007). 

Esse Programa aposta na integração da academia com seu estudo teórico e 

de mercado sobre a competitividade, empregando os resultados já promovidos, para 

garantir o sucesso dessa ação. A grande meta é transformar o processo que origina 

a formulação das ofertas em algo dinâmico que acompanhe as tendências do 

mercado e dos nichos de consumo, acabando com a estrutura estática que 

promoveu produtos massificados, gerando uma melhoria ao atendimento ao cliente 

(BRASIL, 2007) e ampliando o ciclo de vida dos produtos turísticos.  

Por fim o programa visa monitorar essa evolução da competitividade, 

utilizando os resultados para promover políticas públicas para posicionar 

estrategicamente os produtos em escala nacional e internacional (BRASIL, 2007). 
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O Macro Programa três – Logística de Transporte - foi criado no PNT 2007-

2010 devido à função que sempre acompanha o turismo que é o deslocamento, por 

tanto, de fundamental importância para o desenvolvimento da atividade.  

Em um país com grandes dimensões como o Brasil a criação da 

multimodalidades (múltiplos modais de transporte) e da intermodaliade (integração 

dos modais de transporte) é fundamental para a consolidação do turismo, 

principalmente o transporte aéreo que agiliza a integração em diferentes escalas 

(BRASIL, 2007). 

Para o sucesso de sua implantação foram criados três Programas: Programa 

de Ampliação da Malha Aérea Internacional, Programa de Integração da América do 

Sul e Programa de Integração Modal nas Regiões Turísticas (BRASIL, 2007). 

O primeiro programa – Ampliação da Malha Aérea Internacional - é 

importante para garantir uma maior entrada de turistas estrangeiros no país, 

fortalecendo as empresas aéreas nacionais no mercado internacional. Para atingir 

esse fortalecimento faz-se necessário a elaboração de estudos para ampliar os 

incentivos e principalmente reduzir os custos para as empresas. O preço do 

querosene, por exemplo, é um dos gargalos do setor, um ajuste para estabelecer 

preços similares aos praticados em outras partes do mundo é uma forma de ampliar 

a competitividade (BRASIL, 2007). 

A melhoria dos principais aeroportos do país, que funcionam como hubs 

(aeroporto de grande concentração e distribuição de vôos) para promover a 

distribuição dos vôos internacionais para as outras regiões também é fundamental 

para que as metas  do Plano sejam alcançadas (BRASIL, 2007). 

A Interação da América do Sul visa utilizar essa estruturação anterior do 

desenvolvimento da malha aérea internacional para dinamizá-la (BRASIL, 2007). 

Contudo pela maior proximidade geográfica ocorre a possibilidade da 

utilização de outros modais como o terrestre, marítimo e fluvial. No entanto, é 

necessário a flexibilização de processos de “controles alfandegários, imigratórios, de 

saúde, documentação, infra-estrutura aeroportuária, de fronteira e outras para 

viabilizar a transformação dos produtos turísticos nacionais em regionais e sul-

americanos” (BRASIL, 2007, p. 66). 
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Finalizando esse novo Macro Programa temos o Programa de Integração 

Modal nas Regiões Turísticas que busca averiguar a qualidade e a disponibilidade 

de infra-estrutura de acesso para que ocorra o processo de interiorização do 

turismo, que será promovido pelo Macro Programa quatro – Regionalização do 

Turismo. Com essa averiguação dos modais terrestres, com destaque para o 

rodoviário, marítimo, aéreo e fluvial objetiva-se implantar ações que melhorem e 

ampliem esses modais e também contemplem os equipamentos de apoio tais como 

postos de gasolina, hospedagem, serviços de alimentação e informações, dentre 

outros (BRASIL, 2007). 

O Macro Programa quatro, Regionalização do Turismo pode ser entendido 

como o referencial da base territorial do PNT, desenvolvido a partir do Macro 

Programa quatro do PNT 2003-2007 chamado de Estruturação e Diversificação da 

Oferta Turística, mais exatamente do Programa Roteiros do Brasil lançado em 2004, 

incorporado nessa versão, PNT 2007-2010, como um Macro Programa (BRASIL, 

2003; BRASIL, 2007). 

Segundo o PNT esse Macro Programa apresenta:  

 

 

[...] um modelo de gestão de política pública descentralizada, coordenada e 
integrada, com base nos princípios da flexibilidade, articulação, mobilização, 
cooperação intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões, como 
estratégia orientadora dos demais macroprogramas, programas e ações do 
PNT (BRASIL, 2007, p. 67) 
 

 

Como já mencionado a Regionalização do Turismo é o referencial da base 

territorial do PNT, com o Plano definindo essa noção de território como:  

 

 

[...] espaço e lugar de interação do homem com o ambiente, dando origem a 
diversas maneiras de se organizar e se relacionar com a natureza, com a 
cultura e com os recursos de que dispõe. Essa noção supõe formas de 
coordenação entre organizações sociais, agentes econômicos e 
representantes políticos, superando a visão estritamente setorial do 
desenvolvimento (BRASIL, 2007, p. 67). 
 

 

O bem-estar das populações é um objetivo do programa de regionalização, 

uma vez que as parcerias e integrações podem gerar uma oferta capaz de incluir 

micro e pequenas empresas, unidades produtivas familiares formais e informais 

(BRASIL, 2007). 
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Como já ressaltado, no Plano anterior essa regionalização busca diversificar 

e ampliar a oferta turística no Brasil, levando em consideração as particularidades 

regionais, gerando uma originalidade dessa oferta (BRASIL, 2007). 

A partir desse diagnóstico mais amplo o Macro Programa de Regionalização 

do Turismo se subdivide em quatro programas. 

O Programa de Planejamento e Gestão da Regionalização está relacionado 

à articulação, sensibilização, elaboração e implantação do planejamento para as 

regiões turísticas dos 27 Unidades da Federação, atuando por meio das instâncias 

de governanças nos âmbitos municipais, estaduais e nacionais promovendo o 

monitoramento e a avaliação (BRASIL, 2007). 

No entanto pelo tamanho do Brasil, ocorre a priorização de alguns produtos, 

regiões ou roteiros que apresentam uma estrutura mais avançada, capaz de atingir 

um grau de qualidade internacional de forma mais rápida (BRASIL, 2007). A partir 

dessa definição, 87 roteiros foram selecionados, ocorrendo a escolha de 65 destinos 

para entrarem no Plano de Marketing e receber os investimentos do MTur até 2010, 

sendo os pólos indutores de turismo para os municípios próximos(FRATUCCI, 

2008). “Assim no afã de atrair o interesse de agentes de mercado, o Estado é quem 

realiza a primeira seleção espacial de lugares/regiões que devem ser contemplados 

por seus programas de desenvolvimento do turismo” (CRUZ, 2006, p. 344). As 

regiões que não foram selecionadas deve se estruturar para que a partir de 2010 

possam também receber esses recursos  

O Programa seguinte vai abordar a segmentação do turismo, sendo 

denominado de Programa de Estruturação dos Segmentos Turísticos. Nesse 

programa o foco é estruturar os roteiros e promover uma segmentação da oferta e 

da demanda, a partir dos elementos de cada região (BRASIL, 2007). 

Essa segmentação da oferta é feita pelo Plano da seguinte forma: Turismo 

Cultural, Turismo Rural, Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo de 

Esportes, Turismo Náutico, Turismo de Saúde, Turismo de Pesca, Turismo de 

Estudos e Intercâmbio, Turismo de Negócios e Eventos, Turismo de Sol e Praia, 

entre outros tipos de turismo (BRASIL, 2006). 

A justificativa adotada para essa estruturação segmentada é: 
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O programa propõe o ordenamento e a consolidação de cada segmento, a 
articulação e o fortalecimento de suas instâncias representativas e a 
padronização de referência conceitual, que juntamente com a estruturação 
da produção associada ao turismo configuram a base para a construção de 
roteiros. A roteirização turística é voltada para a construção de parcerias e 
promove a integração, cooperação e comprometimento entre os atores 
locais, o adensamento de negócios, o resgate e preservação dos valores 
socioculturais e ambientais da região, como uma forma de integrar a oferta 
turística. É válido destacar que a elaboração e estruturação de roteiros 
turísticos é de responsabilidade da iniciativa privada e o programa tem o 
papel de indutor desse processo (BRASIL, 2007, p. 68). 
 

 
Portanto a segmentação busca um desenvolvimento que se prenda às 

características locais, para que sejam valorizadas e preservadas.  

Vale a pena ressaltar que na última passagem do trecho destacado, a idéia 

neoliberal se faz presente, pois a responsabilidade de elaborar e implantar os 

roteiros é do capital privado, com o Estado exercendo um papel fomentador, indutor, 

ou seja, criando uma ambiente favorável.  

O terceiro programa é denominado Estruturação da Produção Associada ao 

Turismo que realizará uma diversificação da oferta por meio de produtos associados 

a turismo artesanal, comercial, industrial e de serviços, ocorrendo à mobilização de 

recursos para catalisar os resultados esperados (BRASIL, 2007). 

O último Programa é o Apoio ao Desenvolvimento Regional do Turismo que 

abrange os Programas Regionais do Turismo, chamados de PRODETUR Nacional, 

com financiamentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID objetiva 

promover um desenvolvimento sustentável que pode ser compreendido por meio de 

medidas como capacitação profissional, conservação do patrimônio ambiental, 

geração de infra-estrutura de saneamento e transporte, ampliação do fortalecimento 

da gestão municipal, por meio dos planos diretores e outras medidas (BRASIL, 

2007). 

O Plano destaca os seguintes Programas Regionais do Turismo 

PRODETUR Nordeste II que engloba todos os Estados da região, mais Minas 

Gerais e Espírito Santo, PRODETUR Sul contemplando os Estados o Mato Grosso 

do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, PRODETUR JK beneficiando 

seis estados da região Centro-Oeste, Sudeste e Distrito Federal e por último o 

Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal – PROECOTUR 

que envolve nove estados da Amazônia Legal, financiada pelo BID e administrada 
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pelo Ministério do Meio Ambiente e em uma segunda etapa pelo Ministério do 

Turismo que se responsabilizará pela implantação do PRODETUR Norte (BRASIL, 

2007). 

O Macro Programa número cinco é denominado Fomento à Iniciativa 

Privada, possuindo dois programas a Atração de Investimentos e Financiamento 

para o Turismo. Esse Macro Programa apresenta as mesmas diretrizes e objetivos 

do Macro Programa número dois – Fomento - do PNT 2003-2007, determinando que 

a atividade turística deve ser criada fundamentalmente pela iniciativa privada, com o 

Estado passando a estimular a ampliação de crédito e financiamento para novos 

empreendimentos e para o próprio consumidor (BRASIL, 2003; BRASIL, 2007). 

A Infra-Estrutura Pública é o Macro Programa número seis, que apesar de 

possuir muitas semelhanças com o Macro Programa número três do PNT 2003-2007 

denominado Infra-Estrutura, traz uma abordagem mais ampla. Em sua descrição o 

Macro Programa aponta o fator que a “infra-estrutura de apoio ao turismo demanda 

recursos financeiros de grande valor, sendo estes gerenciados por órgãos públicos 

não ligados diretamente ao turismo” (PNT, 2007-2010, p.72), havendo a 

necessidade de uma ação interministerial para desenvolvimento tanto da infra-

estrutura básica que possibilitará a melhora da qualidade de vida local, como um 

todo e o desenvolvimento da infra-estrutura turística para o desenvolvimento dos 

produtos formatados (BRASIL, 2007). 

A parceria público-privada também pode ser estimulada para o 

desenvolvimento e administração da infra-estrutura turística (BRASIL, 2007). 

A partir dessa descrição do Macro Programa seis e da análise feita sobre o 

papel do Estado Liberal, compreendemos que, nas diretrizes do PNT 2007-2010, o 

Estado assume o papel pregado pelos pensadores liberais, quer seja o de atuar nas 

áreas onde o capital sente dificuldades, no entanto mesmo assim o Estado deve 

criar a possibilidade da participação do capital privado, reduzindo os riscos, por meio 

da parceria público-privado. 

Esse Macro Programa está dividido em dois programas: Programa de 

Articulação Interministerial para Infra-Estrutura de Apoio ao Turismo e o Programa 

de Apoio à Infra-Estrutura Turística.  



 79 

No primeiro programa citado observamos a integração dos Ministérios da 

Cidade, responsável pelo saneamento ambiental, Ministério do Transporte, 

Ministério da Cultura, responsável pelo meio ambiente, integração nacional e 

defensa e outros ministérios. A grande meta é promover um estudo para a 

implantação de melhorias na acessibilidade terrestre, fluvial e aérea, dos 

saneamentos básicos e na segurança pública, sempre integrada aos interesses do 

PNT e do Macro Programa de Regionalização. Esses investimentos estão 

programados no PAC, alocados na logística (rodovias, hidrovias, ferrovias e 

aeroportos) e infra-estrutura social (saneamento, transporte público) (BRASIL, 

2007). 

No segundo programa citado – Apoio à Infra-Estrutura Turística – está ligado 

especificamente ao conjunto de melhorias promovidas para dar suporte e qualidade 

aos produtos turísticos, provendo a facilitação ao acesso, conforto, segurança, 

centros de informação e sinalização turística, apoio a comercialização de 

artesanatos entre outras melhorias (BRASIL, 2007). 

A Qualificação dos Equipamentos e Serviços Turísticos é o sétimo Macro 

Programa, apresentando três programas: Programa de Normatização do Turismo e o 

Programa de Qualificação Profissional, mantidos do Macro Programa cinco – 

Qualidade do Produto Turístico - do PNT 2003-2007 e um novo programa o de 

Certificação do Turismo.  

Em sua descrição observamos objetivos similares ao Macro Programa cinco 

do Plano anterior, com a preocupação de determinar qualidade aos produtos 

desenvolvidos no Brasil, com o Estado atuando como fiscalizador, criando leis para 

garantir os direitos ao consumidor, papel fundamental do Estado em uma sociedade 

de mercado livre.  

O Programa de Qualificação Profissional propõe uma articulação com os 

Ministérios da Educação e do Trabalho promovendo a sensibilização da 

necessidade de atender aos clientes com qualidade e gerar um desenvolvimento 

adequado para as regiões, inserindo população de baixa renda e jovens. A 

realização de seminários, cursos e oficinas é uma das metodologias propostas, além 

da atuação MTur coordenando programas de articulação sistêmica com as demais 

instituições que promovem o trabalho de qualificação profissional (BRASIL, 2007). 
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O novo programa implantado é o de Certificação do Turismo que objetiva 

criar referências para os consumidores e demais empresas no mercado turístico, por 

meio de certificação de pessoas, produtos e empreendimentos. Essa certificação é 

realizada utilizando um conjunto de normas e regras dentro do Sistema Brasileiro de 

Certificação, sendo de caráter voluntário (BRASIL, 2007). 

O último Macro Programa é o de Promoção e Apoio à Comercialização que 

recebe o mesmo nome do Macro Programa número seis do Plano 2003-2010, 

apresentado diferenças nos seus programas, que estão mais detalhados, divididos 

em: Programa de Promoção Nacional do Turismo Brasileiro, Programa de Apoio à 

Comercialização Nacional, Programa de Promoção Internacional do Turismo 

Brasileiro, Programa de Apoio à Comercialização Internacional.  

As semelhanças entre os Macro Programas dos Planos 2003-2007 e 2007-

2010 estão relacionadas ao conceito de imagem a ser divulgada e consolidada no 

exterior, como um destino moderno, jovem com inúmeras possibilidades de turismo, 

como lazer, eventos, negócio, social, cultural e outros, explorando a diversidade 

natural e étnica do país e as metas do turismo interno que visam estimular a 

democratização do turismo por meio de programas sociais (turismo social) e criação 

de produtos mais acessíveis (BRASIL, 2003; BRASIL, 2007). 

A partir do Plano Cores do Brasil, em âmbito nacional e do Plano Aquarela 

no âmbito internacional, ocorrerão o norteamento das ações e campanhas para 

ambos os mercados, havendo também uma necessidade de valorização da Marca 

Brasil no mercado interno e externo, integrando a marca às ações e campanhas do 

governo federal, principalmente no exterior (BRASIL, 2007). 

A política de priorizar os recursos do MTur para a campanhas internacionais 

e nacionais e o estimulo das parcerias público-privada também foram mantidos, 

assim como a estratégia de manutenção de escritórios nos principais centros 

emissores, buscando um aumento no fluxo de turistas estrangeiros, no tempo de 

permanência e no gasto diário, dinamizando ainda mais o turismo no Brasil 

(BRASIL, 2007).   

A busca de nova demanda no mercado interno também foi mantida, visando 

à redução da sazonalidade que a atividade sofre.   
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Diante da evolução da internet como um dos principais meios de divulgação, 

o Portal Brasileiro de Turismo deve ser ampliado para torná-lo mais acessível e 

atraente, sendo um local de busca de informações sobre os destinos no Brasil 

(BRASIL, 2007). 

Os programas apresentam metas mais específicas. O Programa de 

Promoção Nacional do Turismo Brasileiro “integra ações de propaganda, publicidade 

e participação em eventos que divulgam e agregam valor à imagem do destino 

turístico de maneira pública” (BRASIL, 2007, p. 78), motivando o turismo nacional, 

objetivando a ampliação e empregos e rendas para a localidade (BRASIL, 2007). 

O Programa de Apoio à Comercialização Nacional prevê uma integração 

entre operadores, agentes e outros prestadores de serviços turísticos, além dos 

organismos municipais e estaduais de turismo. A meta é criar uma sinergia entre a 

formatação e a produção da oferta de produtos turísticos, incluindo esses produtos 

no mapeamento do Macro Programa de Regionalização nas inúmeras regiões 

turísticas do Brasil (BRASIL, 2007). 

Além disso, o programa busca reduzir os preços dos produtos para 

possibilitar um maior número de viajantes, dinamizando a oferta turística em 

inúmeras regiões, incluindo grupos como jovens, idosos e outros segmentos, 

fortalecendo o turismo social (BRASIL, 2007). 

A realização do Salão do Turismo – Roteiros do Brasil é apontada como 

estratégia para a maior divulgação dos resultados obtidos nessa regionalização e 

formatação de produtos, ocorrendo o estimulo a realização de Salões Estaduais em 

diversas unidades da federação (BRASIL, 2007). 

Para o turismo internacional o primeiro programa é o de Promoção 

Internacional do Turismo Brasileiro que propõe o fortalecimento da Marca Brasil a 

partir da criação de um calendário de feiras e eventos e a captação dessas 

atividades para o país, contando com o apoio do capital privado, estados e 

municípios por meio de parcerias (BRASIL, 2007). 

Conta também com a iniciativa de promover campanhas nos principais 

mercados emissores com base no Plano Aquarela, destacando uma “identidade 

visual única” para o Brasil, contando mais uma vez com a parceria entre órgão 

públicos e o trade (BRASIL, 2007). 
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O último programa para o turismo internacional é o de Apoio à 

Comercialização Internacional que promoverá a ampliação dos escritórios brasileiros 

de promoção do turismo no exterior, o treinamento de agentes especialistas em 

Brasil utilizando esse conhecimento para poder ampliar a divulgação de novos 

produtos do país no exterior, aumentando os mercados do Brasil (BRASIL, 2007). 

O Macro Programa oito fecha o PNT 2007-2010, inaugurando algo até então 

inédito na política pública nacional que é a continuação das ações no âmbito público 

do turismo, mantendo a idéia de regionalização como principal orientadora dos 

Planos, além de outras medidas mantidas e ampliadas. 

A partir das análises feitas sobre a teoria Neoliberal e dos Planos Nacionais 

de Turismo 2003-2007 e 2007-2010 podemos indicar que as diretrizes seguidas pelo 

governo brasileiro apresentam um paradoxo. Esse paradoxo é confirmado ao 

percebermos que mesmo pregando uma desconcentração na tomada de decisões 

com o Programa de Regionalização do Turismo e a criação dos fóruns em diferentes 

instâncias e níveis (estadual e municipal), a idéia de manter um plano, um 

planejamento, com as diretrizes partindo do Ministério do Turismo caracterizam 

políticas de gestão centralizada, comum ao keynesianismo e socialismo.  

O liberalismo (neoliberalismo) é expresso em alguns programas e diretrizes 

do Plano, como a própria idéia de descentralização, a determinação que o turismo é 

uma atividade exclusivamente da iniciativa privada, as parcerias público-privadas, as 

atividades de fomento, seguimento de diretrizes determinadas por organismos 

internacionais como a OMT, geração de linhas de créditos entre outras. Logo o 

paradoxo é formado pela presença de adoção de medidas neoliberais, mas não pela 

atuação do capital de forma livre, em um mercado seguindo os comandos do 

consumidor, na verdade seguindo as diretrizes determinadas pelo Ministério por 

meio de seu PNT.  

Para Fratucci, essas diretrizes neoliberais na política pública do turismo: 
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[...] voltam-se apenas para contemplar os interesses dos agentes do 
mercado. Nem mesmo os interesses dos agentes públicos (governos) são 
observados, uma vez que, para facilitar a captação de novos investimentos, o 
Estado abre mão dos seus direitos de arrecadação, fiscalização e de 
regulação, pela concessão de uma série de incentivos e da liberação de 
diversas facilidades de crédito. Para os demais agentes sociais envolvidos 
pelo turismo resta apenas um papel secundário, quase marginal, e os 
impactos quase sempre negativos que a atividade turística gera onde se 
instala (2008, p.169).  

 

 

Portanto a teoria liberal argumenta que o liberalismo beneficia toda a 

sociedade, já essas adaptações das idéias liberais com diretrizes interventoras estão 

no mínimo mantendo a estrutura concentrada e de forma geral ampliando a 

exclusão.  

 

 

3.3 ANÁLISES CRÍTICAS DOS PLANOS NACIONAIS 2003-2007 E 2007- 2010 E A 
ADOÇÃO DO NEOLIBERALISMO 
 

 

As evoluções das políticas públicas no turismo brasileiro foram marcadas 

pelas mudanças abruptas de condução devido aos instáveis cenários políticos 

vivenciados no Brasil nas últimas quatro décadas. Contudo, essas políticas possuem 

algo em comum: a presença do Estado como arquiteto dessas políticas, tornando a 

atividade turística, muitas vezes, dependentes de suas ações e a descontinuidade 

da gestão tanto na forma de governo como nas linhas filosóficas (SILVEIRA, 

PAIXÃO e COBOS, 2006). 

O Estado brasileiro passa a lidar com o turismo a partir do período 

compreendido entre os anos de 1938 e 1966, com a ação pública voltada para o 

setor de regulamentação/normatização, atuando na venda de passagens, no 

funcionamento das agências de viagens e transportes, período chamado como a 

“pré-história” jurídico-administrativo do turismo no Brasil (CRUZ, 2006). 

O Decreto-Lei 55/66 inicia a primeira política nacional para o turismo no país, 

marco da intervenção governamental nas ações da atividade (SILVEIRA, PAIXÃO e 

COBOS, 2006), com a criação do Sistema Nacional de Turismo – SISTUR -, da 

EMBRATUR e do CNTur o Estado  brasileiro começa a tratar o setor do turismo com 
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maior abrangência, passando a atura também no setor de hospedagem (CRUZ, 

2006). 

Esse decreto passou a atribuição de fomentar, financiar, planejar, programar 

e projetar atividades que possibilitassem o desenvolvimento do segmento do turismo 

à EMBRATUR, responsabilizando também esse órgão pela fiscalização, 

regulamentação e autorização para as empresas envolvidas com a prestação de 

serviços turísticos (SILVEIRA, PAIXÃO e COBOS, 2006).  

Essa determinação perdurou durante todo o período militar, com o governo 

detendo o controle sobre a evolução do turismo no Brasil, utilizando a imagem do 

país no exterior, contextualizada na liberdade sexual, tendo reflexos até os dias 

atuais (SILVEIRA, PAIXÃO e COBOS, 2006).  

No entanto a formatação do território brasileiro a um uso turístico não era 

prioridade das ações do governo, tornando-as pouco ou nada articuladas (CRUZ, 

2006).  

Neste período de nossa história a política adotada pelo governo condiz com 

a idéia predominante no mundo, de intervenção do Estado na economia. Esse 

modelo praticamente pouco questionado devido a um regime militar que promovia a 

imposição das medidas, sem possibilitar um debate em outras escalas. Cabe 

ressaltar que o mundo nesse período (pós-crise de 1929 até a década de 1980) 

possuía políticas interventoras, variando suas formas de país para país, no caso 

norte americano e da Europa Ocidental encontramos o Keynesianismo, no caso 

soviético e Europa Oriental encontramos o socialismo e na América Latina as 

ditaduras militares. 

Ao entrarmos na década de 1980, já observamos uma alteração nessa 

orientação política interventora na Inglaterra em 1979 e nos EUA no ano seguinte 

denominada de liberalismo (neoliberalismo), tendo como traços marcantes a 

liberalização e desregulamentação do Estado (CRUZ, 2006).  Neste sentido da 

desregulamentação, notamos também práticas como as privatizações, livre 

comércio, eliminação de incentivos fiscais e o afastamento de formas discricionárias 

de intervenção macroeconômica, passando a orientar vários governos no mundo 

(HALL, 2001). O turismo não ficou imune às mudanças filosóficas, passando a 

adotar um caráter empresarial para ampliar a contribuição financeira do setor à 
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receita do governo, desta forma o Estado “tem-se envolvido cada vez mais na 

divulgação e no marketing dos destinos, e no desenvolvimento conjunto de atrações 

ou instalações turísticas com o setor privado” (PEARCE, 1989 apud HALL, 2001, p. 

39).   

Essa doutrina econômica, social e política denominada liberalismo 

(neoliberalismo) só atravessou a Linha do Equador e chegou ao Brasil com o fim da 

ditadura militar, em 1985, expressa no âmbito do turismo a partir da criação do 

Decreto-Lei 2.294, em novembro de 1986, no governo Sarney, que determinou a 

liberalização no exercício e exploração de atividades e serviços turísticos, sendo o 

“estopim  para a repercussão drástica, com a abertura desordenada de agências de 

viagens, advindo dificuldades ao setor, apesar do meritório objetivo de melhorar a 

qualidade dos serviços com a retirada da tutela do Estado” (SILVEIRA, PAIXÃO e 

COBOS, 2006, p. 124). Tal media enfraqueceu a EMBRATUR, pois não tornava 

mais obrigatória a classificação e registro das empresas turísticas junto à instituição. 

(SILVEIRA, PAIXÃO e COBOS, 2006).  

A partir desse decreto as idéias liberais (neoliberais) passam a ser 

percebidas no Brasil, não sendo mais aceitável o controle do Estado com mãos-de-

ferro sobre a iniciativa privada, iniciando um novo modelo de organização desse 

Estado, modelo que promoveu a fase incisiva do enfraquecimento do Estado 

interventor e o fortalecimento da parceria entre poder público-privado, refletindo nas 

políticas públicas do turismo adotadas, com um comprometimento em promover 

facilidades para a reprodução do capital. Essa política se firma no Brasil a partir dos 

anos 90, seguido pelos governos subseqüentes (SILVEIRA, PAIXÃO e COBOS, 

2006; CRUZ, 2006).  

A retomada da democracia com o pluripartidarismo e eleições diretas 

trouxeram ao poder, em diferentes níveis na federação (municipal, estadual e 

federal), políticos de diferentes partidos e filosofias, dificultando o entendimento nos 

diversos níveis citados anteriormente, enfraquecendo o poder da EMBRATUR 

(SILVEIRA, PAIXÃO e COBOS, 2006).  

Com a chegada de Fernando Collor (1990-1992) ao poder e o 

aprofundamento do liberalismo como doutrina, com a adoção de medidas como a 

abertura econômica, o turismo é afetado com a transferência da EMBRATUR do Rio 
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e Janeiro para Brasília (Decreto-Lei 8.181) provocando problemas na articulação 

entre EMBRATUR e demais atores da atividade turística.  

Contudo só no final do governo Itamar Franco que a EMBRATUR promoveu 

o repasse das diretrizes de desenvolvimento diretamente às prefeituras, com a 

criação do PNMT, baseado na participação comunitária, formando conselhos para 

nortear a estruturação da política, apoiada nas orientações na OMT, passando a 

solucionar em partes a interrupção do processo de planejamento (SILVEIRA, 

PAIXÃO e COBOS, 2006).  

O PNMT promoveu a descentralização, transferindo a responsabilidade de 

discutir, planejar e executar as ações que até o momento estavam na esfera é 

federal e estadual, sendo uma linha de pensamento seguida em outros ramos do 

setor público, como saúde, educação, transporte e outras (SILVEIRA, PAIXÃO e 

COBOS, 2006). Essa imposição da municipalização tem como pano de fundo o 

enxugamento da máquina administrativa estatal devido ao aprofundamento do 

neoliberalismo, sendo pregada pela OMT desde a década de 1980 para seus 

membros associados (CRUZ, 2006). 

Contudo o PNMT perdeu-se em sua própria grandiosidade deixando como 

legado as bases para o lançamento da próxima política de orientação do turismo 

nacional, que é fundamentada na regionalização (SILVEIRA, PAIXÃO e COBOS, 

2006).  

A mudança da municipalização para a regionalização ocorre a partir da 

eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003 mantendo a política liberal, 

apesar da imaginada ruptura política ideológica (CRUZ, 2006) devido ao seu 

passado político relacionado ao Partido dos Trabalhadores.  

A grande iniciativa do governo para o turismo foi a criação do Ministério do 

Turismo que promoverá o desenvolvimento dos Planos Nacionais de Turismo 2003-

2007 e 2007-2010 apoiado na regionalização. 

No entanto a criação do MTur pode ser interpretada como uma iniciativa 

paradoxal, pois sugere de um lado que o turismo era tratado como tema inexistente 

ou periférico nos ministérios que pertencia, sendo elevado a um alto patamar da 

gestão  com a criação do ministério, como forma de fortalecer o setor (CRUZ; 

SALSOLO, 2003).  
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Essa não é o único paradoxo, a partir das análises feitas sobre a teoria 

Neoliberal e dos Planos Nacionais de Turismo 2003-2007 e 2007-2010 podemos 

indicar que as diretrizes seguidas pelo governo brasileiro apresentam também tal 

paradoxo. Percebermos que mesmo pregando uma desconcentração na tomada de 

decisões com o Programa de Regionalização do Turismo e a criação dos fóruns em 

diferentes instâncias e níveis (estadual e municipal), a idéia de manter um plano, um 

planejamento, com as diretrizes partindo do Ministério do Turismo caracteriza 

políticas de gestão centralizada, comuns ao keynesianismo e socialismo. 

O liberalismo (neoliberalismo) é expresso em alguns programas e diretrizes 

do Plano, como a própria idéia de descentralização, a determinação que o turismo é 

uma atividade exclusivamente da iniciativa privada, as parcerias público-privadas, as 

atividades de fomento, seguimento de diretrizes determinadas por organismos 

internacionais como a OMT, geração de linhas de créditos entre outras. Logo o 

paradoxo é formado pela presença de medidas neoliberais, mas não pela atuação 

do capital de forma livre, em um mercado seguindo os comandos do consumidor, na 

verdade seguindo as diretrizes determinadas pelo Ministério por meio de seu PNT.  

Para Fratucci, essas diretrizes neoliberais na política pública do turismo: 

 

 

[...] voltam-se apenas para contemplar os interesses dos agentes do 
mercado. Nem mesmo os interesses dos agentes públicos (governos) são 
observados, uma vez que, para facilitar a captação de novos investimentos, o 
Estado abre mão dos seus direitos de arrecadação, fiscalização e de 
regulação, pela concessão de uma série de incentivos e da liberação de 
diversas facilidades de crédito. Para os demais agentes sociais envolvidos 
pelo turismo resta apenas um papel secundário, quase marginal, e os 
impactos quase sempre negativos que a atividade turística gera onde se 
instala (2008, p.169).  

 

 

Em relação a esse ponto Beni aponta que vêm ocorrendo “cenários de 

roteirizarão regionalizada em vez de regionalização sustentável do turismo” (BENI, 

2006, p. 32) e Cruz e Sansolo complementam que  

 

 

 

 

 

a cadeia produtiva tem de ser conduzida, orientada, normalizada pelo poder 
público, mas não planejada. O território sim é que tem de ser planejado. Ele 
tem de ser a base de limitações e de incentivos; uma base normativa para 
que a dimensão econômica se desenvolva fundada no binômio concorrência/ 
colaboração (2003. p 5). 
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A partir disso com os objetivos gerais de desenvolver o produto turístico 

brasileiro e fomentar a facilitação do consumo, o discurso público prioriza a 

abordagem do turismo como negócio (CRUZ; SANSOLO, 2003).  

Portanto a teoria liberal argumenta que o liberalismo beneficia toda a 

sociedade, gerando competitividade, melhoria da qualidade dos produtos e serviços, 

além da redução dos preços não é aplicada em sua essência no Brasil, na verdade o 

que observamos são adaptações das idéias liberais com diretrizes interventoras, que 

estão mantendo a estrutura concentrada, ou seja, as diretrizes impostas de cima 

(MTur) para baixo (Regiões), promovendo benefícios ao grande investidor e 

excluindo  parte da sociedade. Esses benefícios a parcela da sociedade é expresso 

ao notarmos que em muitos momentos não vem ocorrendo uma preocupação com o 

planejamento do espaço, sendo tratado como um suporte para o desenvolvimento 

econômico do setor, pois ao estimular a facilitação de seu consumo, o discurso 

público privilegia a abordagem do turismo como negócio, direcionado para a 

facilitação da reprodução do capital por meio dos grandes empreendimentos 

turísticos (CRUZ; SANSOLO, 2003; FRATUCCI, 2008). 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ideário liberal passa a emergir como orientação no velho continente a 

partir do final do século XVIII e início do século XIX, iniciando a queda do antigo 

regime, a separação entre Estrado e Igreja e se afirmando com a Independência e a 

Constituição dos EUA.  

Durante o século XIX com a chegada definitivamente da burguesia ao poder 

consolidando a indústria como grande fonte de proliferação das riquezas a era 

mercantilista dá lugar ao capitalismo industrial que se prolifera apoiado nos ideais 

liberais.  

O liberalismo tem como principal teórico o filosofo escocês Adam Smith que 

com seu livro A riqueza das nações2 argumenta que o mercado deve ser livre, e a 

atuação do Estado deve ser limitada, pois o mercado se regula pela presença da 

“mão invisível” ou seja, pela lei da oferta e procura, não havendo necessidade de 

regulação ou regulamentação do mercado.  

Contudo, essa prática política e econômica foi envolvida, na segunda 

metade do século XIX, por algumas crises, levando a ampliação dos monopólios e 

uma redução da livre concorrência. Com isso os países passam a adotar medidas 

protecionistas que promoveram a elevação dos preços e ao aumento dos estoques 

levando os países a buscarem uma alternativa para essa crise. Tal alternativa ficou 

conhecida como Imperialismo com os países Europeus buscando novos mercados, 

originado choque entre as potencias provocando Primeira Guerra Mundial.  

                                                 
2 SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. 2.ed. São 
Paulo: Nova Cultural, 1985.  
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Após esse período de conflito, envolvendo os países europeus e suas 

colônias o mundo entra na década de 1920 com os Estados Unidos emergindo como 

grande potencia mundial, apoiando sua economia nas idéias liberais. Entretanto, a 

crise de 1929 e o fortalecimento do socialismo, colocaram mais uma vez o 

liberalismo em cheque, ocorrendo medidas interventoras por parte do Estado para 

conter a crise. Essas medidas nos Estados Unidos são concretizadas com o new 

deal apoiado nas idéias do economista John Maynard Keynes. Já na Europa 

observamos o crescimento do nazi-fascismo na Alemanha e Itália respectivamente e 

no caso brasileiro o período Vargas com seu Estado Novo interventor e provedor 

dos investimentos na economia. 

Os efeitos da crise foram sentidos em todo o mundo, tendo como ápice a 

emergência do segundo conflito de escala mundial, a Segunda Guerra Mundial. O 

final desse episódio levou o mundo a um novo período de conflito, denominado 

Guerra Fria, com a divisão do mundo em dois pólos de poder, socialista e capitalista, 

levando os Estados a permanecerem com as medidas interventoras. 

Em ambas as políticas sobreviventes do pós-II Guerra Mundial, o socialismo 

e o Estado do bem estar social (Keynesianismo), o governo se manteve como a 

entidade responsável pelo planejamento econômico e social, ou seja, determinador 

das diretrizes a serem seguidas pela sociedade.  

Nesse imediato pós-guerra as medidas interventoras levam a um 

crescimento da economia capitalista, levando as pessoas a enxergarem o 

liberalismo como uma idéia ultrapassada. 

Naquele momento, na Suíça, ocorre a organização de uma “internacional 

dos neoliberais”, a Sociedade do Mont Pèlerin, fundada pelo austríaco Friedrich Von 

Hayek que, na escola austríaca juntamente com seu mestre Ludwig Von Mises 

passam a fomentar o liberalismo e a criticar essas ações intervencionistas. Esse 

fomento ocorre por meio de publicações que acabam sendo divulgadas nos Estados 

Unidos pela Escola de Chicago com destaque para Milton Friedman.  

O crescimento econômico que marca as décadas de 50 e 60 não se repete 

durante a década de 70. A ampliação dos gastos estatais para manter o welfare 

state, a expansão da inflação, a crise do petróleo de 1973, a crise do dólar pela 

adoção do padrão ouro-dolar e o aumento dos juros iniciam a crise no modelo de 
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intervenção estatal. Neste contexto a solução encontrada para reduzir a crise que se 

desenhava foi reduzir o déficit público, ocorrendo a partir da chegada ao poder de 

líderes de orientação liberal na Inglaterra (Margaret Thatcher – 1979) e nos Estados 

Unidos (Ronald Reagan – 1980). 

Para alguns autores, esse período é marcado pelo renascimento do 

liberalismo, enquanto que para outros, o termo adequado é nascimento, pois é 

somente a partir desse final da década de 1970 que o liberalismo foi explicado e 

passa a ser compreendido, sendo o período anterior, século XIX, um período de 

gestação. 

Contudo, afirma-se que a primeira experiência da adoção de “ajustes” 

liberais ocorreu no Chile de Pinochet em 1976, mas é exatamente nas décadas de 

1980 e 1990 que essas idéias ganham a América Latina e o mundo, a partir da 

queda do Muro de Berlim e o Consenso de Washington em 1989, para os governos 

de Fernando Collor no Brasil e Carlos Menem na Argentina. 

A escalada ao poder dos ideais liberais ocorreu a partir da difusão das idéias 

nas universidades, ganhando a sociedade e os partidos políticos, não ocorrendo de 

forma imposta. 

No entanto, uma dúvida é recorrente: qual a diferença de liberalismo para 

neoliberalismo? Para Stewart (1999) a utilização do prefixo neo não pode ser 

utilizada para se referir as idéias liberais, mas somente para pessoas que passaram 

a seguir o liberalismo como forma de pensamento político, econômico e social, 

nesse sentido, a teoria é liberal, enquanto as pessoas que a seguem podem se 

tornar neoliberais. 

A partir dessa compreensão como ocorreu o surgimento, declínio e retorno 

do liberalismo como modelo dominante, passemos a perceber quais mudanças 

essas idéias propõe nas formas de gestão pública.  

O liberalismo antes de tudo prevê uma sociedade livre, sem agentes que 

promovam a coerção de indivíduos sobre indivíduos, com o Estado promovendo o 

desmonte do welfare state, passando a se responsabilizar pela criação das normas 

para as atividades sociais (leis, decretos, regulamentos e normas), fortalecendo a 

economia de mercado onde o consumidor passa a determinar a oferta, ou seja, 
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medidas como impostos, subsídios, proteção aduaneira entre outras que beneficiam 

a parcela da sociedade devem ser abolidas.   

A atuação do Estado na economia não é proibida para os liberais, mas deve 

ser evitada, pois o Estado por controlar as leis tem o poder de se auto-conceder 

benefícios, distorcendo o mercado. A ele deve caber o papel de investir nos setores 

de utilização pública como polícia, bombeiros, geração de infra-estrutura que não 

atraiam interesses privados devido aos elevados custos e a baixa possibilidade de 

lucros além de garantir a paz para que o mercado se desenvolva. 

Entretanto o liberalismo não se limita às questões econômicas, ele também 

aborda a política, devendo se impor pelo argumento, pela difusão de suas idéias, a 

aplicação do liberalismo de forma autoritária é uma contradição. 

Esse liberalismo político é expresso pela realização de eleições diretas, 

possibilidade de formação de partidos políticos de diferentes orientações, liberdade 

de expressão e outros.  

A expansão do turismo ocorreu após a Segunda Grande Guerra Mundial a 

partir das evoluções tecnológicas, presente nos meios de transportes como o avião, 

automóveis, meios de comunicação, aumentando as relações comerciais no mundo 

provocando um fluxo de pessoas por motivos de negócio, estudo além do aumento 

do tempo livre nas nações industrializadas, promovendo a elaboração de uma oferta 

padronizada para atender esse fluxo.  

O aumento desses fluxos levou os governos a enxergarem no turismo uma 

nova forma de atração de divisas e geração de empregos, passando a se envolver 

diretamente nas campanhas de marketing. Dessa forma o turismo passa a contar 

com a presença do Estado planejando as atividades, característica comum a 

economias centralizadas.  

Essa presença do Estado no planejamento do turismo (turistificação 

intencional) é iniciada no Mediterrâneo francês na década de 1950, depois se 

espalha para os demais países daquela região nas décadas de 1960 e 1970 e 

depois se atinge o Caribe que possuía características físicas parecidas com o 

Mediterrâneo. 

Já na década de 1990, com a ampliação da internacionalização da economia 

e do mercado financeiro o turismo passa a ser objeto de atenção para outras nações 
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do mundo, diante das possibilidades de contribuição para o incremento das balanças 

comerciais. Neste momento o liberalismo começa a ser a diretriz seguida em escala 

mundial, com o governo se envolvendo mais nas atividades de divulgação e 

realizando as parcerias público-privada. 

Essa liberalização, no entanto, apresenta alguns problemas, denominadas 

falhas do mercado como a possibilidade de formação de monopólios ou oligopólios 

dificultando a competitividade.   

O problema é saber como o Estado pode se portar diante das diretrizes que 

pregam a liberalização do mercado, e das falhas muitas vezes produzidas por essa 

liberalização? Para Hall (2001), o Estado pode atuar na coordenação, planejamento, 

legislação e regulamentação, o governo como empresário, como incentivador e 

atuando na divulgação do turismo.  

Entretanto em cada uma dessas possíveis ações estatais utilizadas 

atualmente tem ocorrido uma tendência a redução do papel do governo, objetivando 

geralmente diminuir a dívida pública e ampliar a eficiência técnica gerada pela 

competição entre os entes do mercado.   

Dentro dessa orientação observamos o governo central redistribuindo o 

controle sobre o setor do turismo para os governos regionais/municipais/locais, ou 

seja, na verdade o afastamento do governo central no planejamento do turismo 

provocou um vácuo preenchido pelas instâncias de poder locais e pelo setor privado, 

gerando em muitos casos ao benefício de uma parcela pequena da sociedade, 

havendo uma falha no planejamento público que deve promover um 

desenvolvimento amplo e irrestrito, não apenas para interesses particulares. 

A partir das percepções de como o Estado vem atuando podemos observar 

e analisar como, no Brasil, o governo se porta na gestão do turismo. De uma forma 

geral podemos dividir a gestão do turismo no Brasil e três grandes fases.  

A primeira fase representada pela pré-história jurídico institucional, que dura 

da década de 1930 até 1966, com o Estado atuando como um órgão que promove a 

regulamentação e normatização, atuando na venda de passagens, no 

funcionamento das agências de  viagens, não dando a atividade uma grande 

atenção. 
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A segunda fase é inaugurada com o Decreto-Lei 55/66 que determinou o 

inicio da intervenção estatal no setor, ao criar ao CNTUR e a EMBRATUR, órgãos 

responsáveis pela normatização e execução das políticas públicas desenvolvidas 

para o turismo. A falta de capital levou o estimulo governamental a ocorrer por meio 

de incentivos fiscais e financeiros, concretizados nos anos 70 com os fundos para o 

financiamento dos projetos de desenvolvimento turístico, tais como Fundo Geral do 

Turismo (FUNGETUR). 

Essa estrutura durou todo o período militar, entretanto, pelo fato do turismo 

não ser prioridade na política brasileira, seu desenvolvimento ficou aquém da 

capacidade de gerar uma articulação entre os diferentes agentes dessa atividade. 

Porém, era visível a presença do Estado comandando as diretrizes para o turismo e 

para todos os demais ramos econômicos, consonantes com as idéias interventoras 

que pairavam no mundo desde a crise de 1929. 

No início da década de 1980 ocorre a inauguração da terceira fase, 

exemplificada pelo declínio das medidas interventoras e ascensão das diretrizes 

liberais nos EUA e Reino Unido, aliados à redemocratização do Brasil, levando os 

setores da economia a passarem pela desregulamentação, ou seja, a menor 

intervenção do Estado na economia. No turismo essa mudança é expressa com o 

Decreto-Lei 2.294 de 1986, no governo Sarney, que determinou a liberalização na 

atividade turística no país, enfraquecendo a EMBRATUR como um órgão 

regulamentador e executor da atividade. 

O período Collor reafirmou essa diretriz liberalizante, extinguindo o CNTUR e 

transformando a EMBRATUR em autarquia e transferindo sua sede para Brasília, 

perdendo sua autonomia. Esse órgão passa a formular, coordenar e executar a 

política nacional,  visando à ampliação da renda nacional por meio da Política 

Nacional de Turismo, que apesar da publicação do Plano Nacional de Turismo – 

PLANTUR –não entra em vigor efetivamente.  

Com a cassação do governo Collor, o período Itamar Franco foi marcado 

pela implantação do PLANTUR após uma reformulação, desenvolvendo o PNMT 

que se apoiava nas orientações da OMT, com a EMBRATUR passando essas 

diretrizes para as prefeituras.  
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Essa descentralização é uma característica do liberalismo que, a princípio, 

não centraliza o poder no governo federal abrindo espaço para atuação dos 

governos municipais/distritais, objetivando o desenvolvimento de produtos turísticos 

competitivos no exterior envolvendo o poder público e privado.  

O PNMT orientou o turismo brasileiro durante todo o governo FHC (1994-

2002) sendo interrompido no governo Lula. No entanto, podemos dizer que o PNMT 

criou as bases para os programas que orientaram o Plano Nacional de Turismo no 

governo Lula que permanece com a mesma metodologia de descentralização, a 

partir de agora apoiada na regionalização. 

Em 1º de Janeiro de 2003 o novo governo institui o Ministério do Turismo, 

criando uma pasta para o setor, o que pode ser interpretado como o reconhecimento 

da pouca atenção que o turismo recebia quando integrando em outros ministérios, 

sendo criado como única forma de alavancar o setor. 

A criação do ministério possibilitou a elaboração do Plano Nacional de 

Turismo que é um conjunto de diretrizes que objetivam a melhor estruturação da 

atividade turística no Brasil, possibilitando a geração de benefícios socioeconômicos 

para a população brasileira. 

As primeiras iniciativas contam como a recriação do CNTUR, o 

estabelecimento de um novo papel para a EMBRATUR, direcionada para o 

marketing e divulgação, a criação dos fóruns estaduais e municipais para estimular 

essa desconcentração, apoiada agora na formatação regional.  

O PNT encontra-se em seu segundo ciclo, ou seja, o primeiro ciclo de 2003-

2007 e segundo 2007 até 2010, mostrando uma continuidade no planejamento 

governamental, algo raro em se tratando de políticas públicas para o turismo no 

Brasil. 

Ambos os planos são iniciados com a elaboração de um diagnóstico, sendo 

que no PNT 2003-2007 constatou que o turismo no Brasil se encontrava muito 

abaixo das perspectivas de concorrer no mercado mundial, principalmente diante de 

sua potencialidade. Já o plano seguinte realiza um diagnóstico do PNT 2003-2007, 

visando melhorar, aprimorar e dar continuidade a política criada. 

Os objetivos, de forma mais ampla, são muito parecidos, englobando a 

estruturação da atividade turística no Brasil, tornando-a competitiva e atrativa em 
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escala mundial e nacional, diversificação da oferta turística, estruturar os destinos 

turísticos, ressaltar os aspectos sociais, culturais, regionais e naturais do país 

ampliar a inclusão competitiva do produto turístico no mercado internacional, dentre 

outras medidas. 

Após os objetivos os planos apresentam as metas, que visam de maneira 

geral ampliar o número de empregos, de divisas e turistas estrangeiros, estruturar 

produtos de qualidade internacional no mercado brasileiro. Para atingir tais metas o 

plano adota os Macro Programas e Programas. 

Nesta parte que finaliza os planos, ocorrem algumas alterações nas 

diretrizes e nomes dos Macro Programas e Programas. De certa ocorre uma 

complementaridade, ou seja, no primeiro plano ocorre certa estruturação dos setores 

considerados fundamentais para atingir os objetivos e metas; já no PNT 2007-2010 

esses Macro Programas e Programas visam ampliar o que foi estruturado após o 

primeiro ciclo do PNT. 

Dentre os Macro programas podemos destacar a gestão, que visa articular 

os diferentes atores envolvidos na atividade turística, fomentando a descentralização 

por meio dos fóruns promovendo o debate entre o setor público e privado. 

No que diz respeito ao fomento o plano admite que a atividade turística é 

essencialmente praticada pela iniciativa privada, cabendo ao setor público ampliar o 

financiamento e o crédito para consolidação dos produtos turísticos. 

Para o Macro Programa que envolve o desenvolvimento da infra-estrutura o 

plano determina que é essencial o desenvolvimento tanto de infra-estrutura turística 

como infra-estrutura básica (transporte público, saneamento básico). Esse acaba 

sendo um setor que ocorre a maior presença do Estado devido ao pouco interesse 

do capital privado nesse setor. Cabe destacar que a parceria pública privada 

também passa a ser estimulada, estando consonante com o papel do Estado dentro 

de uma economia de mercado. 

O marketing também é um Macro Programa que merece ser destacado, pois 

boa parte dos recursos do Ministério foram direcionados para a promoção do Brasil 

nos mercados internos e externos. Tal posicionamento é entendido como uma forma 

do Estado liberal atuar na economia.  
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Como já ressaltado a principal ferramenta para a concretização do PNT 

foram os Macro Programas, contudo o Macro Programa que aborda a regionalização 

tem sido o orientador dos PNTs, sendo por definição mais um instrumento para 

viabilizar os planos, assim como os demais Macro Programas, no entanto tornou-se 

mais forte que o planos.  

A análise dos Planos Nacionais de Turismo indicou que mesmo buscando a 

descentralização e incorporando um discurso que a atividade do turismo é 

essencialmente destinada à iniciativa privada, tomando as idéias liberais como base, 

ainda observamos certa centralização. 

Essa centralização é expressa pela permanência de diretrizes formuladas 

por um plano, ou seja, por um planejamento que é determinado de cima para baixo, 

do Ministério do Turismo para a atividade em si, não ocorrendo uma liberalização do 

mercado como pregam a teoria liberal. A partir disso, constatasse um paradoxo, 

expresso pela adoção de práticas liberais, em um cenário que permanece 

centralizado, diante do fato das políticas serem determinadas pelo ministério, que 

acabam sendo materializadas no espaço beneficiando uma pequena parcela da 

população e dos agentes econômicos, abordando o turismo como negócio. 
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