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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo investigar a evolução dos cinco destinos indutores do 

estado do Rio de Janeiro ao longo da série histórica do Índice de Competitividade do 

Turismo Nacional – ICTN, desenvolvido pelo Ministério do Turismo em parceria com 

a Fundação Getúlio Vargas e com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE para orientar os gestores de políticas públicas em turismo. 

Inicialmente, este estudo contextualiza a importância do setor no desenvolvimento 

socioeconômico e na preservação do patrimônio natural e cultural, e aponta o papel 

do Estado em seu planejamento e controle. A seguir apresenta revisão bibliográfica 

acerca do tema competitividade, sua recente aplicação nos estudos de turismo, os 

esforços realizados para mensurá-la e as estruturas resultantes, e finalmente sua 

aplicação no Brasil por intermédio do ICTN. A metodologia consistiu na tabulação 

dos resultados da série histórica de 2008 a 2011 dos destinos fluminenses e das 

médias nacionais, e posterior geração de gráficos. No modelo do ICTN, a 

competitividade é dividida em 13 dimensões. Os resultados foram apresentados sob 

duas perspectivas: a de cada destino separadamente, o que permitiu identificar suas 

forças e fraquezas pelas notas de cada dimensão, bem como fatores que 

influenciaram sua avaliação; e das dimensões separadamente, possibilitando a 

comparação dos destinos fluminenses entre si e com as médias nacionais.  

 

Palavras-chave: Turismo. Competitividade. Rio de Janeiro. Destinos turísticos. 

Destinos turísticos indutores. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the results of Rio de Janeiro’s key destinations on the 

National Tourism Competition Index – ICTN, built by Brazilian Ministry of Tourism in 

partnership with Fundação Getúlio Vargas and Brazilian Support Service for Small 

Enterprises – SEBRAE, with the purpose of guiding Brazilian policy makers. At first, 

the present work identifies the importance of tourism to the economy, social 

development and for natural and cultural heritage. It also points out the role of 

government policies on planning and controlling the activity. The literature of 

destination competitiveness and the efforts put forth to achieve structures of 

measurement are revised, including the Brazilian ICTN model. Subsequently, the four 

year data series of ICTN are arranged to generate graphics. In ICTN model, 

competitiveness is composed by 13 dimensions. The results are displayed under two 

perspectives: each destination separately, to identify its strengths and weakness 

based on the ICTN values, and also the factors that may have influenced it, and 

finally, each dimension is exposed apart, allowing the comparison among Rio’s 

destinations and with Brazilian destinations means, also available at ICTN database.  

 

Keywords: Tourism. Competitiveness. Rio de Janeiro. Touristic destinations. Key 

touristic destinations.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

O turismo tem se consolidado mundialmente como um dos setores de maior 

relevância econômica e instrumento para o desenvolvimento social, geração de 

renda e preservação do patrimônio natural e cultural. Os capítulos iniciais deste 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentam dados que endossam essas 

afirmações em um contexto global e regional, e ainda uma revisão bibliográfica 

acerca de planejamento e gestão de destinos turísticos e o papel do Estado nessas 

atividades. Essas ações visam à sustentabilidade do turismo e à adequação de seus 

resultados aos objetivos das políticas públicas e aos desejos da sociedade. 

No Brasil, o crescimento das políticas públicas voltadas ao setor, 

especialmente a partir de 2003 com a criação do Ministério do Turismo – MTur, e os 

investimentos para organizar megaeventos ratificam a confiança no turismo para a 

geração de empregos e renda. Nesse contexto, o estado do Rio de Janeiro, com 

recursos turísticos abundantes e diversidade de atrativos naturais e culturais, 

desempenha papel central na captação de investimentos e turistas. De fato, o 

turismo é a principal atividade econômica de importantes municípios fluminenses.  

O tema competitividade ganhou importância nas últimas décadas, 

acompanhando as transformações do cenário econômico, com destaque para as 

teorias de Porter (1980, 1989, 1991), em especial a teoria das vantagens 

competitivas (1989), que indicou a insuficiência de vantagens comparativas em uma 

indústria devido à influência de fatores externos. Este conceito foi levado à literatura 

do turismo por Crouch e Ritchie (1999), observando que destinos turísticos que 

gerenciam seus recursos com eficiência em longo prazo desenvolvem vantagens 

competitivas em relação a seus concorrentes, ainda que estes tenham mais recursos 

comparativamente.  

Seguindo os estudos de Crouch e Ritchie (1999), diversos modelos têm sido 

propostos para mensurar a competitividade de empresas, produtos e destinos 

turísticos sem alcançar, todavia, unanimidade. As dificuldades estão relacionadas ao 

caráter multidimensional da atividade que gera diferentes perspectivas 

(GOOROOCHURN; SUGYIARTO, 2004; CROUCH; RITCHIE, 1999). Os 

pesquisadores são unânimes, entretanto, ao afirmar que tais estudos são 
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ferramentas importantes para a formulação de políticas e estratégias (DWYER; KIM, 

2003; GOOROOCHURN; SUGIYARTO, 2004; MTUR, 2008a).  

A partir destes conceitos e seguindo os objetivos definidos no Plano 

Nacional de Turismo (MTUR, 2007), o MTur em parceria com a Fundação Getúlio 

Vargas – FVG e o Serviço de Apoio às Micro e Pequena Empresas – SEBRAE 

desenvolveu o Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do 

Desenvolvimento Turístico Regional, posteriormente denominado Índice de 

Competitividade do Turismo Nacional – ICTN. O estudo é utilizado para monitorar a 

competitividade dos destinos turísticos brasileiros e para orientar as ações dos 

gestores públicos destes municípios (MTUR, 2008a).  

Devido à importância do ICTN como ferramenta para a gestão e o 

planejamento do desenvolvimento turístico sustentável, o presente Trabalho de 

Conclusão de Curso tem por objetivo investigar a evolução dos resultados dos cinco 

destinos indutores do estado do Rio de Janeiro entre 2008 e 2011. Ressalta-se que 

apenas o estado da Bahia se iguala ao Rio de Janeiro na quantidade de destinos 

indutores. A investigação da metodologia do ICTN permite compará-la com aquelas 

adotadas pelas principais estruturas de avaliação da competitividade de destinos 

revisadas na literatura e apresentadas no presente estudo. 

A avaliação dos resultados possibilita estabelecer o nível de competitividade 

dos destinos turísticos do estado, comparados aos demais destinos brasileiros, por 

meio do confronto entre os índices fluminenses e as médias nacionais, das capitais e 

das não capitais, também contempladas pelo ICTN. O estudo indica ainda alguns 

fatores que auxiliaram ou limitaram o desenvolvimento das notas atribuídas aos 

municípios do Rio de Janeiro ao longo da série histórica do ICTN, e como ações 

desenvolvidas no presente, especialmente as inseridas no Programa de 

Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR-RJ podem influenciar os resultados 

futuros dos municípios fluminenses no ICTN. 

Este Trabalho está dividido em quatro capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. O primeiro contextualiza o turismo como relevante atividade 

socioeconômica, apontando dados de seu desempenho a nível mundial, nacional e 

do estado do Rio de Janeiro e indicando a importância dos estudos e pesquisas para 

seu planejamento e gestão. 
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O segundo capítulo envolve os principais conceitos de destinos turísticos, 

bem como o papel do Estado e das políticas públicas em seu planejamento e 

gestão. Aponta ainda a temática da competitividade inserida no Plano Nacional de 

Turismo 2007-2010 e a constituição dos 65 destinos indutores do desenvolvimento 

regional inseridos nas diretrizes da regionalização do turismo no país.  

No capítulo seguinte são expostas as definições e breve histórico da 

competitividade como campo de estudo, com foco para a competitividade de 

destinos turísticos. Neste sentido, são apontados os principais modelos e estruturas 

já propostos, que objetivaram conceituar e/ou mensurar a competitividade de 

destinos. 

O quarto e último capítulo apresenta a análise dos resultados dos destinos 

indutores do estado do Rio de Janeiro ao longo da série histórica do Índice de 

Competitividade do Turismo Nacional, estabelecendo perspectivas baseadas em 

ações que vêm sendo desenvolvidas no presente. 
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2. O TURISMO NO MUNDO, NO BRASIL E NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Desde as origens do homem, diversos fatores motivaram-no a se deslocar: 

caça, religião, guerras, trocas comerciais, etc. Na Grécia antiga, viajava-se para 

participar de competições esportivas. No Império Romano, as classes favorecidas 

viajavam para o veraneio. Na época do Iluminismo, a elite se deslocava por 

motivações culturais no movimento que ficou conhecido como Grand Tour (OMT, 

2001). 

No entanto, o surgimento do turismo como fenômeno de massa só ocorreu na 

segunda metade do século XX, motivado pelo desenvolvimento tecnológico, 

principalmente dos transportes e das telecomunicações. Nesse contexto destacou-

se o início da aviação comercial e a disseminação do automóvel. Contribuíram 

também outros fatores socioeconômicos, como a adoção de férias remuneradas, o 

aumento do tempo livre e o progressivo crescimento das relações comerciais, 

políticas e culturais entre mercados mundiais (OMT, 2001). Desde então, a atividade 

turística tem apresentado contínuo crescimento, ocorrendo diminuições em seus 

indicadores em função de crises financeiras, demonstrando que o setor é claramente 

influenciado pela conjuntura econômica nacional e internacional.  

A Organização Mundial do Turismo – OMT (versão em português para World 

Tourism Organization - UNWTO) define-o como “as atividades que realizam as 

pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno 

habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, 

negócios e outras” (UNWTO, 1994, p. 05). Esse conceito faz parte das 

Recomendações sobre Estatísticas de Turismo, da Comissão de Estatística das 

Nações Unidas, elaborado a partir das conclusões da Conferência Internacional 

sobre Estatísticas de Viagens e Turismo, organizada pela OMT em 1991. Seu intuito 

é estabelecer terminologia e metodologia comuns para as estatísticas internacionais 

de turismo e assim garantir sua comparabilidade em nível internacional, devido à 

grande variedade de definições existentes. 

Na definição da OMT, destacam-se a presença de elementos motivadores 

dos deslocamentos, a definição de um intervalo de tempo, a condição de 
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deslocamento para fora do entorno habitual do visitante e a consideração das ações 

realizadas durante os períodos de viagem e estada. 

O turismo é um fenômeno social, cultural e econômico de grande 

complexidade, composto por uma variedade de elementos e setores, cuja 

abordagem envolve inúmeras disciplinas acadêmicas. Em suas atividades 

distinguem-se quatro elementos básicos (OMT, 2001): 

 Demanda: conjunto de consumidores dos serviços turísticos. A demanda 

divide-se em efetiva ou atual (consumidores reais) e não efetiva (possíveis 

consumidores); 

 Oferta: conjunto de produtos e serviços postos à disposição do usuário 

turístico, como meios de hospedagem, restaurantes, atrativos turísticos e 

passeios; 

 Espaço Geográfico: base física onde se dá o encontro entre a oferta e a 

demanda, e onde se encontra a população residente, importante fator de 

ajuste para o planejamento e a realização das atividades turísticas. Diferentes 

nomenclaturas e escalas são usadas para caracterizar esse elemento, que 

será mais explorado no próximo capítulo; 

 Operadores de Mercado: empresas e órgãos cuja função é inter-relacionar 

oferta e demanda. Fazem parte desse grupo as agências de viagens, 

empresas de transporte regular e órgãos oficiais de turismo. 

Devido a esses fatores, a realização de estudos sobre o turismo com base na 

Teoria Geral de Sistemas (BERTALANFFY, 1973) permitiu uma abordagem mais 

integral e possibilitou a contribuição de diversas ciências que interferem em seus 

múltiplos componentes. As atividades turísticas desenvolvem-se sob um conjunto de 

fatores complexos inter-relacionados que evoluem de forma sistêmica (PETROCCHI, 

2001). O sistema de turismo envolve-se com os ambientes social, cultural, político, 

econômico e com os ecossistemas, sendo dependente de um conjunto de 

infraestruturas de serviços urbanos (transportes, energia, saneamento, segurança 

pública, engenharia de tráfego, etc.). Um modelo de referência para o sistema de 

turismo é o Sistur (BENI, 2004), que é apresentado na Figura 1. Dentre os 

subsistemas integrantes do Sistur, destaca-se o da superestrutura, que é composto 

pelas entidades públicas, jurídicas, administrativas e normativas. 
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Figura 1: O Sistur de Mário Beni. 
Fonte: Beni, 2004. 

 

No que se refere à oferta e à demanda, é importante esclarecer que o turismo 

compreende qualquer atividade realizada por uma pessoa durante seu 

deslocamento e sua estada em um lugar diferente de sua residência permanente, 

configurando-se, dessa forma, como fenômeno de demanda, e não de oferta. Nesse 

sentido, “um produto caracteriza-se como turístico se for consumido por um visitante, 

e não em função da natureza do produto em si” (FGV, 2010, p.10).  

Nesse sentido, os chamados produtos específicos do turismo englobam os 

produtos característicos do turismo, que são aqueles que deixariam de existir ou cujo 

consumo diminuiria de forma significativa na ausência da atividade, e também os 

produtos conexos ao turismo, que são os consumidos pelos visitantes em 

quantidades relevantes, mas que não estão incluídos na lista dos produtos 

característicos (NU, 2008a).  

Deve-se dar nota ao fato de que a percepção da importância socioeconômica 

do setor por parte dos governos, empresas e demais representações ao redor do 
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mundo fez crescerem as pesquisas e estratégias para mitigar os efeitos adversos e 

maximizar os benefícios da atividade, acirrando a competição entre destinos e 

organizações. 

 

2.1 RELEVÂNCIA SOCIECONÔMICA DO TURISMO 

 

Apesar de sua relativa juventude como atividade socioeconômica relevante, o 

turismo vem se consolidando como um dos principais setores da atualidade em 

termos de geração de renda e empregos no mundo. Há que se dizer, ainda, que o 

turismo incrementa a entrada de divisas que ajudam a equilibrar a balança de 

pagamentos, aumenta a arrecadação de impostos públicos e aquece a atividade 

empresarial do destino no qual se desenvolve. Além disso, se planejado de forma 

adequada, pode representar uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável de 

ecossistemas e populações, contribuindo para a tolerância social e promovendo a 

valorização dos monumentos naturais e da cultura local (OMT, 2001). 

Por se tratar de uma atividade que tem seu desenvolvimento interligado a 

outros setores da economia, deve-se atentar para o fato de que a renda que o 

turismo traz a uma região não se limita às empresas vinculadas diretamente aos 

serviços turísticos (hospedagem, alimentação, entretenimento, etc.). Ela beneficia 

também os demais setores, que são interdependentes do turismo. O aumento na 

demanda por bens ou serviços turísticos, por exemplo, gera um aumento na 

demanda de outros setores e de insumos necessários para a produção dos últimos. 

Essa dinâmica provoca a reposição de estoques, contratação de fornecedores e 

pagamento de salários e taxas (LEMOS, 2001). Esse encadeamento é chamado de 

efeito multiplicador, que por sua vez, redistribui as entradas por meio do fluxo 

circular da renda. Dessa forma, quanto maior for o multiplicador, maior será o efeito 

do turismo na economia da localidade. 

Todo esse crescimento econômico tem origem nos gastos que os 

consumidores turistas realizam para satisfazer suas necessidades antes e durante o 

período de estada. As Recomendações sobre o marco conceitual da Conta Satélite 

de Turismo, desenvolvidas pelas Nações Unidas em 2000 e atualizadas em 2008 
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(NU, 2008b), definem cinco categorias de consumo turístico, tomando por referência 

os deslocamentos entre países:  

 Consumo turístico interno: refere-se ao consumo dos visitantes residentes no 

território econômico do país de referência;  

 Consumo turístico emissor: refere-se ao consumo dos visitantes residentes 

fora do território econômico do país de referência; 

 Consumo turístico receptor: refere-se ao consumo de visitantes não-

residentes no território econômico do país de referência; 

 Consumo turístico interior: refere-se ao consumo dos visitantes residentes e 

não-residentes no território econômico do país de referência. É a soma dos 

consumos interno e receptor; 

 Consumo turístico nacional: refere-se ao consumo dos visitantes residentes 

tanto dentro como fora do território econômico do país de referência. É a 

soma dos consumos interno e emissor. 

Observando especificamente os consumos receptor e interior, torna-se 

importante destacar que o turismo internacional é visto, em termos econômicos, 

como uma atividade de exportação invisível de bens e serviços turísticos por parte 

do país receptor dos turistas e visitantes, com a particularidade de que esses 

efetuam o consumo dos bens e serviços no próprio país receptor (OMT, 2001).  Em 

alguns países, como no caso do Brasil, empresas e instituições lutam pelo 

reconhecimento do turismo receptor como atividade de exportação, o que se 

traduziria em incentivos específicos para a vinda de turistas estrangeiros. 

Os gastos citados, independente da categoria na qual se enquadram, geram 

impactos econômicos em três níveis (WTTC, 2012): 

 Efeito direto: valor das despesas dos turistas subtraído do valor das 

importações necessárias para abastecer os serviços e mercadorias de “linha 

de frente”. 

 Efeito Indireto: total de renda criada pelos gastos dos setores de turismo em 

bens e serviços produzidos e ofertados na economia. Por exemplo, os hotéis 

contratam serviços de outras empresas, como alimentos e bebidas, para 

atender os turistas.    
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 Efeito induzido: a renda gerada na forma de salários, lucros, aluguéis e juros 

que será, em parte, gasta novamente na economia local. 

Há que se ressaltar, entretanto, que algumas localidades são incapazes de 

aplicar toda a entrada de divisas, uma vez que se veem obrigadas a gastar uma 

parte das mesmas em importações necessárias para a manutenção e apoio da 

própria atividade turística, já que os turistas estrangeiros, especialmente os que 

provêm de países desenvolvidos, exigem um nível de infraestrutura e serviços muito 

elevado.  

A razão entre o montante de divisas gastas em importações para apoio ao 

turismo e as exportações turísticas é denominada razão de reflexão do turismo. Em 

alguns países, a razão é tão alta que os governos começam a duvidar da 

conveniência e eficiência da utilização do turismo como fonte principal, muitas vezes 

única, de obtenção de divisas estrangeiras (LAGE; MILONE, 2001). 

A partir da consideração desses aspectos pode-se dizer que o turismo é, em 

alguns casos, uma alternativa de crescimento econômico, e em outros a principal 

atividade para o alcance desse objetivo. Alguns autores alertam para a importância 

de essa conceituação ser compreendida e não confundida com desenvolvimento 

econômico, que só virá com a articulação entre o turismo e as demais esferas 

(LEMOS, 2001). 

O desafio de mensurar e analisar a participação do turismo na economia pode 

ser reduzido com a chamada Conta Satélite do Turismo. As contas satélite fornecem 

informações abrangentes sobre um campo da atividade econômica e em geral estão 

ligadas à contabilidade de uma nação ou região. No turismo, pode ser considerada 

como uma síntese de um sistema de estatísticas turísticas e seu principal objetivo é 

avaliar todos os componentes da demanda de bens e serviços que estejam 

associadas a ele, tornando-o comparável com outros agregados macroeconômicos, 

no âmbito do Sistema de Contas Nacionais e, consequentemente, no âmbito 

internacional.  

Cabe esclarecer, no entanto, que assim como o turismo traz benefícios às 

sociedades nas quais se desenvolve, também pode gerar interferências negativas 

aos entornos social, ambiental e mesmo econômico, dependendo do perfil do 

visitante e do tipo de turismo praticado. Tal fato tem exigido maior envolvimento por 
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parte do poder público nos últimos anos.  

Como exemplos de efeitos negativos, observa-se o aumento da inflação, 

dependência da economia local à atividade, especulação imobiliária, substituição da 

cultura local por valores estrangeiros, aumento da prostituição, introdução de 

doenças, aumento de congestionamentos, maior geração de resíduos, sensação de 

invasão de privacidade, entre outros fatores que muitas vezes causam rejeição da 

comunidade local aos turistas (OMT, 2001). 

Examinando-se o panorama mundial do turismo, que será mais explorado na 

próxima seção, verifica-se que a importância econômica do setor é diferente em 

cada uma das regiões mundiais, uma vez que a atividade não seguiu o mesmo 

patamar de desenvolvimento em todas elas. Segundo a OMT (2001), esse fato se 

deve a diversos fatores, como por exemplo, o entorno político, o nível de educação, 

o nível de desenvolvimento tecnológico, a renda da população e aspectos 

demográficos e culturais de cada região. 

 

2.2 O CONTEXTO ATUAL DO TURISMO 

 

 Esta seção se dedica a apresentar dados e estatísticas relacionadas ao 

turismo e disponíveis em fontes públicas a respeito do comportamento do setor no 

mundo, no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Seu objetivo é deste modo, expor 

um panorama do crescimento e do desenvolvimento da atividade nos últimos anos. 

 

2.2.1 No mundo 

 

Desde a metade do século XX, o turismo tem apresentado contínua expansão 

e diversificação, se tornando um dos maiores e mais promissores setores 

econômicos do mundo. Novos destinos emergiram, desafiando os tradicionais da 

Europa e das Américas. Seu crescimento contínuo tem incentivado maiores 

investimentos na atividade, políticas governamentais dirigidas a planificar seu 

desenvolvimento, além de preocupações com sua sustentabilidade (OMT, 2001). 
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Neste sentido, destaca-se a inclusão do turismo sustentável no documento 

final da Conferência da Organização das Nações Unidas – ONU Rio+20, como uma 

alternativa para a sustentabilidade em suas três dimensões: econômica, social e 

ambiental. Para tal, o turismo deve ser corretamente planejado e gerido. Além disso, 

na reunião dos países do G20, realizada no México em maio de 2012, o turismo foi 

identificado como um dos setores capazes de estimular a recuperação econômica 

global, fato inédito até então. Os representantes desses países ressaltaram o papel 

do turismo na economia - como um meio de estimular a demanda e os gastos e, 

consequentemente, promover a criação de emprego - e se comprometeram a 

trabalhar para a facilitação das viagens (UNWTO, 2012). 

A OMT é uma agência especializada da ONU, que exerce papel central e 

decisivo na promoção do desenvolvimento do turismo responsável, sustentável e 

universalmente acessível, sendo a principal entidade internacional nesse campo. Ela 

funciona como um fórum global para as políticas do setor e como uma fonte prática 

de conhecimento na área. Seus membros incluem 155 países (UNWTO, 2012). A 

Organização busca ainda planificar as pesquisas mundiais na área, por meio da 

elaboração de documentos referenciais e definição de conceitos e áreas de 

abrangência. Para efeitos de comparação e divulgação de suas estatísticas, a OMT 

divide o mundo em cinco regiões: Américas, África, Europa, Ásia e Pacífico e Oriente 

Médio. 

Como atividade fortemente influenciada pelos vetores da globalização 

mundial, o turismo é um dos setores mais facilmente impactados pelas variações 

ocorridas no macroambiente econômico. Foi o que ocorreu no ano de 2009, quando 

o fluxo turístico internacional sofreu queda em torno de 4% em relação ao ano 

anterior, devido à crise econômica que atingiu principalmente os países 

desenvolvidos e à pandemia H1N1 (UNWTO, 2012). 

 Em 2010 o setor mostrou sua capacidade de recuperação, e em 2011 se 

manteve em crescimento, apresentando variação de 4,6% em relação a 2010, 

apesar das tensões sociopolíticas no Oriente Médio e no norte da África, das 

turbulências econômicas e do desastre natural ocorrido no Japão. Foram 

aproximadamente 983 milhões de chegadas internacionais em todo o mundo. No 

que se refere a esse movimento global, o continente europeu abrigou, em 2011, um 

pouco mais da metade de entradas de turistas (51,3%) e mais do que o triplo dos 
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desembarques ocorridos nas Américas (15,9%). As regiões Europa e Ásia e Pacífico 

apresentaram crescimento de 6% (51,3% e 22,1% de market-share 

respectivamente), enquanto as regiões África e Oriente Médio apresentaram queda 

de 9% e 8% (5,1% e 5,6% de market-share respectivamente) devido às turbulências 

mencionadas. O crescimento das Américas, de 4%, foi puxado pela América do Sul 

(9%), pelo segundo ano. A sub-região é a segunda que mais cresce, só perdendo 

para o sudeste da Ásia. Esse crescimento é justificado pela forte demanda 

intrarregional (UNWTO, 2012). 

 Ainda em 2011, 51% das viagens internacionais foram motivadas a lazer, 

recreação e feriados e 15% a negócios. Além disso, 51% dos turistas viajaram de 

avião, modal que tem apresentado crescimento contínuo de market-share, seguido 

de transporte rodoviário (41%). Julho tem sido o mês que registra os maiores 

números de chegadas, incentivadas pelo período de férias escolares e temporada 

de verão nos principais polos emissores. Em termos de ranking dos países que mais 

receberam turistas, a China se manteve na terceira colocação, conquistada desde 

2010, quando superou a Espanha pela primeira vez, com 57,6 milhões de viajantes, 

perdendo apenas para França (79,5 milhões) e Estados Unidos (62,3 milhões). Em 

quatro anos a Espanha perdeu duas posições, ocupando atualmente a 4ª colocação. 

Segundo a OMT (UNWTO, 2012), existe uma relação estreita entre as 

chegadas e as receitas geradas pelo turismo, ainda que, em tempos e crise 

econômica, o crescimento das receitas apresente um atraso se comparado ao das 

chegadas. Em relação àquelas, observou-se um crescimento de 3,9% quanto a 

2010, totalizando-se US$ 1.030,4 bilhões, sem a inclusão dos valores do transporte 

internacional de passageiros. As Américas apresentaram o maior índice de 

crescimento (5,7%), respondendo por quase 20% das receitas turísticas mundiais. 

É importante esclarecer que, apesar da relação entre chegadas internacionais 

e receitas, alguns fatores acarretam desequilíbrios de proporcionalidade. É o caso, 

por exemplo, da Espanha, que apesar de ocupar a quarta posição no ranking de 

chegadas, está na segunda posição do ranking de receitas (US$ 59,9 bilhões), atrás 

apenas dos Estados Unidos (US$ 116,3 bilhões). Esse fato ilustra o chamado 

desempenho relativo dos destinos que será determinado pelo tipo de turismo 

praticado, gasto médio e tempo de permanecia do turista. Pode-se dizer que mais 
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vale uma boa colocação nesse ranking que naquele, já que a qualidade do gasto é 

mais relevante que a quantidade de turistas (UNWTO, 2012). 

Calcula-se que, em 2011, o setor tenha contribuído diretamente com cerca de 

2,8% do Produto Interno Bruto - PIB e 3,3 dos empregos mundiais (US$ 1.972,8 

bilhões e 98.031.500 empregos). Somando-se os efeitos indiretos e induzidos, 

seriam ao todo 9,1% do PIB e 8,7% dos empregos no mundo (US$ 6.346,1 bilhões e 

254.941.000 empregos). Desses, 31,1% foram de contribuição direta, 18,2% de 

contribuição induzida e 50,7% de contribuição indireta. As viagens de lazer 

responderam por 76% dos gastos e as de negócios, por 24% dos gastos, sendo 

70,5% gastos em viagens domésticas e 29,5% em viagens internacionais. O setor 

representou ainda uma contribuição de US$ 743 bilhões em investimentos, o 

equivalente a 4,9% do total mundial (WTTC, 2012). 

Avaliando seu impacto nas exportações globais, em 2011 o turismo contribuiu 

com US$ 1.170,6 bilhões, o correspondente a 5,3% do total (WTTC, 2012), estando 

em quarto lugar nessa categoria de negócios, perdendo apenas para combustíveis, 

química e alimentos (UNWTO, 2012). Ressalta-se, no entanto, que esses 

indicadores econômicos variam localmente, de acordo com a relativa importância da 

atividade para a economia da região. Em relação ao PIB, por exemplo, a 

contribuição do turismo pode chegar a 25% em pequenas ilhas e países em 

desenvolvimento, nos quais a atividade é a principal categoria de exportação do 

destino (OMT, 2001). 

A OMT (UNWTO, 2012) assinala que a grande maioria das viagens 

internacionais ocorre dentro da própria região de residência do turista: 

aproximadamente quatro de cinco chegadas foram originadas na mesma região em 

2011. Portanto, se a Europa é atualmente a principal região emissora (52,5%), pode-

se concluir por analogia e compreender porque a mesma região tem um bom 

desempenho no receptivo internacional. A Organização destaca ainda que muitas 

economias emergentes têm crescido na emissão de turistas, que antes se 

apresentava mais concentrada, em função do aumento da renda disponível. 

Estudos da OMT (2001) indicam ainda que a escala do turismo doméstico 

mundial excede de longe a escala do turismo internacional. Em alguns países, o 

turismo doméstico frequentemente domina por motivos geográficos. Os habitantes 

do Canadá e dos Estados Unidos, por exemplo, em razão da grande extensão de 
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seus países, são menos inclinados a viajar para países estrangeiros, favorecendo, 

assim, o turismo doméstico. Em países onde a geografia favorece viagens para fora 

dos limites nacionais, o turismo internacional geralmente é mais relevante do que o 

turismo doméstico. 

Outro dado que merece destaque é o ranking dos países cujos residentes 

mais gastam com viagens internacionais. Nesse caso, é importante que se analise 

os gastos totais do país e os gastos per capita. A Alemanha, por exemplo, em 2011, 

liderou a lista em gastos totais com US$ 84,3 bilhões. No entanto, seu gasto per 

capita de US$ 1.031 foi inferior ao do décimo colocado, a Austrália, cujo gasto per 

capita foi de US$ 1.184. Destaca-se ainda que as nações que compõem o 

agrupamento Brasil, Rússia, Índia e China - BRIC apresentaram um crescimento 

substancial nos gastos. O Brasil cresceu 30%, conquistando a 12ª posição (US$ 107 

per capita), sendo o terceiro país das Américas cujos viajantes mais gastam. A Índia 

foi o mercado emissor que mais cresceu entre os 50 melhores colocados (33%), 

alcançando a 22ª posição (US$ 12 per capita). China e Rússia ocuparam o terceiro e 

o sétimo lugares, com gastos per capita de US$ 54 e US$ 228 respectivamente 

(UNWTO, 2012). 

Acredita-se que em 2012 se alcançará, pela primeira vez, o número de um 

bilhão de chegadas de turistas. Se esse cenário se confirmar, o total terá dobrado 

em menos de 20 anos. Estima-se ainda que em 2030 as chegadas alcancem 1,8 

bilhões (adicional de cerca de 43 milhões/ano), sendo que os países emergentes 

crescerão o dobro das economias desenvolvidas, já que têm apresentado 

crescimento superior aos dos destinos mais avançados. O market-share atual dos 

países emergentes é de 47%. A previsão é de que esses países irão atingir mais de 

50% das chegadas em 2015 (UNWTO, 2012). 

 Vale destacar que o turismo mundial tem apresentado algumas tendências. A 

crescente competição por clientes motivou empresas a adotarem tecnologias de 

promoção e distribuição de vendas, além da maior atenção dada à segmentação, 

em uma tentativa de prover uma experiência de qualidade ao turista, mais exigente e 

mais informado. 

Governos cada vez mais reconhecem a importância do setor, dirigindo 

políticas ao seu desenvolvimento. Neste sentido, a competição atingiu também os 

destinos turísticos, que disputam por gastos e visibilidade. A criação de estratégias 
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de marketing como logomarcas e slogans, políticas de concessão de vistos para 

países emissores e a inserção da temática da competitividade em estudos na área 

são sinais desse fenômeno. 

 

2.2.2 No Brasil 

 

Em relação ao Brasil, a criação do Ministério do Turismo – MTur em 2003 

refletiu a importância atribuída à atividade pelo governo federal. Na presente 

década, o cenário é promissor, em especial pela consolidação do turismo interno, 

pelo crescimento das políticas públicas e pela perspectiva de ampliação do turismo 

receptivo em decorrência dos megaeventos esportivos (Copa do Mundo de Futebol 

de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016). Esses eventos representam desafios de 

transformar os investimentos públicos e privados em infraestrutura, serviços, 

conscientização da população e qualificação de profissionais para atender 

adequadamente à demanda – e a partir daí, criar oportunidades de divulgação do 

país, afirmação de uma imagem desejável e transformação dos investimentos em 

legado para a população brasileira. 

Estima-se que o turismo contribua diretamente com 3,2% (US$ 78,5 bilhões) 

e indiretamente com 8,6% (US$ 212,9 bilhões) do PIB brasileiro, respondendo ainda 

por 2,7% dos empregos do país de maneira direta e 7,8% de maneira indireta. 

Calcula-se também que o setor contribua com 2,5% do total de exportações e com 

5,6% do total de investimentos gerados no país (WTTC, 2012). Comparado aos 

demais 180 países do ranking do World Travel and Tourism Council - WTTC, o Brasil 

encontra-se acima das médias mundiais em termos de valores absolutos dos 

indicadores acima mencionados. No entanto, quando analisada a participação 

relativa do turismo na economia, a colocação do país apresenta expressiva queda, 

situando-se aquém das médias mundiais nos referidos indicadores. Desta forma, 

conclui-se que apesar de apresentar resultados significativos em termos absolutos, o 

turismo poderia ter uma contribuição mais relevante em relação a outros setores da 

economia nacional.  

Segundo o estudo sobre a Ocupação no Turismo, realizado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, do total de empregos diretos nas atividades 
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características do turismo em 2010, 57% eram informais e 43% eram formais, sendo 

a formalidade no setor maior que a média dos outros setores da economia (IPEA, 

2012). A atividade que apresentou maior proporção de formalidade foi o transporte 

aéreo, enquanto a que apresentou menor proporção foi cultura e lazer. A maioria 

das ocupações se encontra nos serviços de alimentação. É importante destacar que 

a maior parte (cerca de 60%) dos empregados formais das atividades características 

têm, quanto ao nível de escolaridade, até o segundo grau ou superior incompleto, 

sendo que apenas com o ensino superior completo verifica-se um aumento salarial 

significante em todas as categorias. 

De acordo com o Anuário Estatístico 2012 – ano base 2011, do MTur, o Brasil 

em 2011 recebeu 5,4 milhões de turistas estrangeiros, com um crescimento de 5,3% 

em relação a 2010. Esse número representa um market-share de 0,5% do fluxo 

turístico mundial, 3,5% do fluxo das Américas e 20,9% do receptivo da América do 

Sul. O país, apesar de suas atrações naturais e culturais e extensão territorial, é o 

quinto destino das Américas, atrás de Estados Unidos, México, Canadá e Argentina. 

Cabe ainda destacar que apesar do crescimento apresentado, verifica-se que a 

marca dos cinco milhões de chegadas já fora alcançada desde o ano de 1999, 

tendo, nesse período, o fluxo apresentado leves reduções em decorrência da 

valorização do real e de turbulências no cenário internacional (MTUR, 2012a). 

O mesmo documento aponta que aproximadamente 70% dos turistas 

internacionais chegaram ao país por via aérea e 26% por via terrestre. As principais 

regiões emissoras foram as Américas e a Europa, com 63% e 30% das chegadas 

respectivamente. Cabe salientar que a América do Sul foi responsável pela emissão 

de 48% dos turistas estrangeiros que vieram ao Brasil. Quando analisados 

individualmente, tem-se que os países que mais emitem turistas para o país são 

Argentina, Estados Unidos e Uruguai, responsáveis por 29%, 11% e 5% da emissão 

total respectivamente. 

Conforme dados do Banco Central do Brasil - BACEN, a corrente cambial 

turística apresentou crescimento de 24,52%: de US$ 22,341 bilhões, em 2010, para 

US$ 27,819 bilhões, em 2011. Sobre a receita cambial, em 2011, turistas 

estrangeiros em visita ao Brasil tiveram um gasto inédito (US$ 6,554 bilhões), o que 

representa um crescimento de 15% em relação ao ano anterior e 0,64% da receita 

turística mundial. Quanto à despesa cambial, esta também foi recorde, com US$ 
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21,264 bilhões, uma expansão de 30% em relação a 2010. É importante destacar 

que o déficit da conta viagens internacionais tem apresentado crescimento contínuo, 

alcançando US$ 14,709 bilhões em 2011. E a previsão é que em 2012 os números 

também sejam recordes. Os principais estímulos para o aumento na realização de 

viagens internacionais pelos brasileiros podem ser apontados como a queda nas 

cotações da moeda americana, o aumento e a distribuição da renda da população e 

a facilitação do acesso ao crédito (BACEN, 2012). 

Além da criação do MTur, outro indicador aponta para o crescimento da 

importância atribuída ao turismo no país: o desembolso de recursos realizados por 

instituições financeiras federais para o financiamento do turismo, que são destinados 

a projetos de ampliação, modernização e instalação de empreendimentos turísticos 

e operações de capital de giro. De 2003, ano de criação do MTur, a 2011, o 

crescimento dos financiamentos foi de quase 700%, ultrapassando o valor de R$ 8,6 

bilhões. A Caixa Econômica Federal – CEF teve sua participação relativa 

progressivamente aumentada nesse período, sendo responsável atualmente por 

cerca de 50% desse montante (MTUR, 2012b).  

De acordo com o Estudo da Demanda Turística Internacional 2005-2011, 

realizado pelo MTur e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, o 

lazer é a principal motivação de visita ao Brasil, com 46,1% dos turistas, sendo o 

segmento de sol e praia responsável por 62,1% desses deslocamentos. A maior 

parte dos visitantes estrangeiros hospedaram-se em hotéis, flats ou pousadas. O 

gasto médio diário per capita é de US$ 71,35, sendo o segmento de negócios 

responsável por alavancar esses números, com gasto médio de US$ 127,94. O 

tempo médio de permanência no país é de 17 dias. Quanto à organização da 

viagem, 70,1% dos visitantes não utilizaram serviços de agências de viagens, tendo 

como principais fontes de informação a internet (32,6%) e consultas a parentes e 

amigos (28,5%). A maior parte dos entrevistados (69%) já havia estado no Brasil e 

95,4% declarou ter intenção de retornar (MTUR, 2012c). 

Em 2011 o país permaneceu em sétimo lugar no ranking do International 

Congress & Convention Association - ICCA, com a realização de 304 eventos 

internacionais, sediados em 57 municípios brasileiros. São considerados para a lista 

os eventos itinerantes, com periodicidade fixa, mínimo de 50 participantes e que 



32 
 

estejam pelo menos em sua terceira edição. Quem lidera o ranking são os Estados 

Unidos, com 759 eventos (ICCA, 2012). 

De acordo com a Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo – 

PACET, realizada pelo MTur e pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, o faturamento 

das empresas do setor de turismo como um todo cresceu em 2011, 

comparativamente ao auferido em 2010, para 94% do mercado consultado, 

enquanto que a estabilidade foi detectada para 4% e a redução para 2%. As 

empresas faturaram em média 18,3% mais, ampliaram em 5,7% o quadro de 

funcionários e majoraram em 7% os preços cobrados. Esse resultado aponta uma 

expansão da demanda, tanto pelo aquecimento do mercado corporativo, quanto por 

estar se consolidando o consumo de viagens pela classe C (MTUR, 2012d). 

Os segmentos que apresentaram saldos de respostas mais elevados no 

faturamento em 2011 (em confronto com 2010) foram as locadoras de automóveis 

(100% das empresas consultadas), meios de hospedagem (100%), organizadoras 

de eventos (100%), transporte aéreo (100%), operadoras de turismo (95%) e 

transporte rodoviário (90%), ao passo que o menor saldo foi apurado no segmento 

turismo receptivo (24%). Portanto, trata-se de resultado bastante favorável para o 

setor de turismo, com seis segmentos (entre 9) registrando saldos de respostas 

iguais ou superiores a 90%. 

Ainda segundo a PACET (MTUR, 2012d), os empresários entrevistados de 

todos os segmentos foram unânimes quanto à perspectiva de significativa ampliação 

dos negócios em 2012 (saldo de 87% em comparação a 2011), acompanhando os 

prognósticos de nova expansão da economia brasileira. O estudo mostra que tal 

percepção se deve a várias razões, entre as quais se destacam: a continuidade das 

políticas de governo; o aumento dos investimentos no país; a imagem favorável e a 

maior visibilidade do Brasil; a expansão da oferta turística para atender a uma 

demanda crescente; a expansão no volume de operações no transporte aéreo e o 

advento da internet como ferramenta para promoção e distribuição. 

Segundo dados da Cruise Lines International Association - CLIA, divulgados 

pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos - ABREMAR, no Estudo de Perfil 

e Impactos Econômicos dos Cruzeiros Marítimos de 2011, o Brasil é o quinto país 

que mais transporta turistas em cruzeiros marítimos no mundo. Na temporada 

2010/2011 foram transportados 793 mil passageiros pela costa brasileira, (694 mil 
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brasileiros e 99 mil estrangeiros), o melhor resultado já alcançado até então. Os 

impactos econômicos totais (diretos e indiretos das companhias marítimas, dos 

passageiros e tripulantes) atingiram a marca de R$ 1,3 bilhão e 20.638 postos de 

trabalho foram gerados, sendo 5.603 tripulantes dos navios e 15.035 na cadeia 

produtiva de apoio ao setor (ABREMAR, 2011).  

Ainda de acordo com o referido estudo, as cidades portuárias foram as que 

mais se beneficiaram com esta movimentação. Considerando os gastos dos 

cruzeiristas e tripulantes a partir das escalas, embarque e desembarque, na 

temporada 2010/2011, 20% e 11% do impacto total de R$ 522,5 milhões foram 

gerados nas cidades do Rio de Janeiro e Armação dos Búzios, respectivamente. 

Quanto ao turismo interno, o estudo de Caracterização e Dimensionamento 

do Turismo Doméstico no Brasil – 2010-2011, realizado pelo MTur e pela FIPE, 

calcula que 58,9 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma viagem doméstica em 

2011, somando-se cerca de 191 milhões de viagens em todo o país. O crescimento 

registrado foi de 18,5% em relação a 2007, ano de realização da pesquisa anterior, 

impulsionado pela inclusão do turismo na cesta de consumo da população de baixa 

renda, faixa que responde pelo maior salto: 21%. Além disso, a facilidade de acesso 

ao crédito, o aumento e distribuição da renda e o interesse governamental em 

colocar o turismo entre as prioridades de consumo ocasionaram um maior acesso de 

brasileiros às viagens. A principal razão apontada pelos indivíduos por não ter 

realizado qualquer tipo de viagem, em 2011, inclusive de excursão, se deve à falta 

de dinheiro (46,9%), seguida da falta de tempo (24,1%) (MTUR, 2012e). 

A pesquisa aponta que o lazer ainda aparece como a principal motivação para 

as viagens internas (81,4%), enquanto as motivadas por negócios atingem quase o 

dobro dos valores de gastos. O gasto médio do brasileiro por viagem doméstica foi 

de aproximadamente R$ 1.232,32. O transporte aparece como a principal origem de 

despesas nas viagens nacionais, com participação de 25,9%, seguido da 

alimentação (20,2%) e da hospedagem (13%). O carro ainda aparece como o meio 

de transporte mais utilizado (44,1%), seguido do ônibus de linha (26,9%) e do avião 

(17%), modal que apresentou crescimento de 50% em relação a 2007. A maior parte 

dos turistas (62,8%) se hospeda na casa de amigos e parentes, com exceção das 

viagens a negócios, que têm a maioria de seus viajantes hospedados em hotéis de 

uma a três estrelas. A grande maioria (94%) dos brasileiros não utilizou serviços de 
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agência de viagens em 2011. Os meses de maior movimento de viagens domésticas 

são dezembro (18,8%) e julho (12,1%). 

Informações a respeito do fluxo entre as regiões também são apresentadas 

pelo estudo. Os quatro estados do Sudeste são os que mais enviaram e receberam 

visitantes internos no país em 2011, além de abrigar as duas principais cidades-

destino do Brasil: São Paulo, em primeiro lugar, e Rio de Janeiro, em segundo. A 

região participou com 40,8% do emissivo (o que significou uma despesa turística de 

R$ 43,8 bilhões) e 36,5% do receptivo nacionais (com uma receita turística de R$ 35 

bilhões). Seus turistas têm como destino preferencial os estados da própria região, 

que receberam 29% do contingente de visitantes locais. Os destinos mais visitados 

têm a ver com a proximidade dos principais emissores, tendo em vista que 73% dos 

fluxos ocorrem dentro das próprias regiões e 51% dentro dos próprios estados. 

A crise financeira internacional revelou a dimensão econômica do turismo 

interno que, na diminuição do viajante estrangeiro, ajudou a manter em 

funcionamento muitas empresas do setor, sendo crucial para a sustentação do nível 

de emprego (MTUR, 2012f). É interessante destacar ainda que, segundo o Plano 

Nacional do Turismo 2007-2010, é o turismo doméstico que propicia, por meio de 

ganhos de competitividade, a musculatura necessária para a inserção da oferta 

turística nacional no mercado internacional. 

O MTur, como órgão executor da Política Nacional de Turismo, tem 

trabalhado no sentido de organizar a atividade turística no território nacional por 

meio do Programa de Regionalização do Turismo – PRT (abordado no capítulo 3), 

de acordos e interlocuções entre instâncias governamentais, estratégias de 

segmentação e de turismo acessível, do combate à exploração sexual e ao turismo 

sexual e da regulação e cadastramento de profissionais e equipamentos turísticos, 

conforme previsto na Lei nº - 11.771, de 17 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008). 

Ações também vêm sendo realizadas visando os megaeventos anteriormente 

citados, particularmente quanto à qualificação, como o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego para a Copa do Mundo - PRONATEC Copa e 

o Bem Receber Copa. O incentivo à visitação dos municípios próximos às cidades-

sede nos períodos dos eventos também tem sido prioridade (MTUR, 2012f). 

Quanto à atração de turistas internacionais para o país, o Ministério, por meio 

de seu órgão vinculado, o Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, tem focado a 
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promoção dos destinos brasileiros especialmente para o mercado latino-americano, 

participando de discussões sobre a promoção compartilhada dos membros do 

Mercado Comum do Sul - Mercosul, fomento ao fluxo de visitantes entre os países 

do bloco bem como a padronização de estatísticas de turismo no Cone Sul, além da 

facilitação da concessão de vistos para turistas e desoneração do setor (MTUR, 

2012f). 

O MTur tem buscado, ainda, estratégias para aumentar a competitividade de 

destinos e produtos turísticos brasileiros, por meio de ações de profissionalização e 

qualificação, estruturação de destinos, inclusive com a realização de obras de 

infraestrutura, como pontes e rodovias, de mobilidade urbana e fomento às parcerias 

público privadas (MTUR, 2012f). 

 

2.2.3 No estado do Rio de Janeiro 

 

No caso do estado do Rio de Janeiro, reconhecido como cartão postal do 

Brasil em âmbito nacional e internacional e aclamado pela riqueza e diversidade de 

atrativos, o turismo vem despontando como um dos mais relevantes setores da 

economia e a principal atividade de muitos municípios, fato respaldado pela criação 

da Secretaria de Estado de Turismo – SETUR em dezembro de 2010 (Decreto nº 

42.777, de 30/12/2010). O estado vem aumentando sua projeção midiática, 

principalmente, pela perspectiva da realização de megaeventos com repercussão 

mundial que ao mesmo tempo constituem desafios e oportunidades. O estado será 

sede tanto da Copa do Mundo de Futebol, em 2014, quanto dos Jogos da XXXI 

Olimpíada em 2016, dentre outros importantes eventos sediados pela capital 

fluminense nos próximos anos, como a Jornada Mundial da Juventude Católica e a 

Copa das Confederações 2013. 

Em termos de articulação, a SETUR conta com o apoio de órgãos consultivos 

como o Conselho Estadual de Turismo - CET, formado por 52 instituições do setor 

público, privado e do terceiro setor, e do Fórum Estadual de Secretarias Municipais 

de Turismo – FEST, mantendo estreita parceria com diversas instituições cujos 

interesses guardam interface com o desenvolvimento do turismo no estado. 
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Quanto à Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro – TurisRio, 

essa é uma sociedade por ações, de economia mista, atualmente vinculada à 

SETUR. A empresa foi criada em 1960, por meio da Lei n.º 4.221 de 12 de abril de 

1960, sendo o primeiro órgão responsável pelo desenvolvimento do turismo em 

âmbito estadual do país (SOLHA, 2005). Conforme consta em seu Estatuto Social 

(TURISRIO, 2005), a empresa tem como principal objetivo a promoção do 

desenvolvimento do turismo e atividades correlatas, em estreita consonância com a 

política de desenvolvimento econômico e social do estado.  

As competências da TurisRio capazes de sustentar a execução dos objetivos 

organizacionais postas no Estatuto são as de propor à SETUR políticas de estímulo 

ao desenvolvimento do turismo no estado, além da coleta, processamento e 

divulgação de dados sobre as atividades turísticas locais, com a finalidade de 

orientar a política governamental e a iniciativa privada. É de sua competência, 

também, por delegação, a fiscalização do cumprimento das decisões e resoluções 

emanadas da Secretaria e dos órgãos federais.  

Deve se dar nota ao fato de que o artigo 227 da Constituição do Estado do 

Rio de Janeiro (1989) reafirma a participação do estado no turismo, como fator de 

desenvolvimento socioeconômico. Determinam os preceitos constitucionais que ao 

estado cabe proporcionar as condições necessárias ao pleno funcionamento da 

atividade, bem como a definição da política que irá nortear o setor. 

De modo a melhor conduzir o planejamento e a gestão do turismo fluminense, 

o estado está hoje organizado em 12 regiões turísticas, assim reconhecidas e 

validadas pelos principais parceiros e atores ligados ao setor, inclusive pelo MTur, 

conforme a Figura 2. Segundo a Companhia de Turismo do Estado do Rio de 

Janeiro - TurisRio, em 2005 foram destacadas seis regiões consideradas 

estratégicas para o desenvolvimento do turismo no estado, sob a perspectiva do 

curto prazo, por apresentarem produtos e roteiros já consolidados ou por conta de 

eminente potencial de consolidação (FECOMÉRCIO, 2011). 

O estado conta com cinco destinos indutores do desenvolvimento turístico 

regional (este conceito será mais explorado no capítulo 3): Angra dos Reis, Armação 

dos Búzios, Paraty, Petrópolis e Rio de Janeiro. Atualmente, mais 10 destinos 

fluminenses estão inseridos no projeto Rio Competitivo, de iniciativa do MTur, com 

aplicação de estudos de competitividade em andamento: Niterói, Vassouras, 
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Valença, Resende, Itatiaia, Nova Friburgo, Teresópolis, Arraial do Cabo, Cabo Frio e 

Maricá. 

 

 

 
Figura 2: Regiões turísticas do estado do Rio e Janeiro. 
Fonte: TurisRio, 2013. 
 

A crescente atividade petrolífera e a destinação de royalties aos municípios 

fluminenses como compensação, sobretudo para os municípios próximos à Bacia de 

Campos (Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, Quissamã, 

Armação dos Búzios e Angra dos Reis), estimularam o turismo de negócios em 

algumas regiões do estado. Os recursos do petróleo foram revertidos em melhorias 

de infraestrutura nos municípios, o que refletiu no aumento da demanda de turistas. 

(FECOMÉRCIO, 2011).  

Em relação à entrada de turistas estrangeiros pelo portão Rio de Janeiro, o 

Anuário Estatístico 2012 – ano base 2011, do MTur (2012a), aponta que o fluxo 

aumentou de 982.538 em 2010 para 1.044.931 turistas em 2011, sendo que 978.385 

visitantes utilizaram a via aérea (5,7% a mais que em 2010) e 66.546 turistas 
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utilizaram a via marítima (aumento de quase 17%). Ainda do ponto de vista do 

receptivo internacional, o estado de São Paulo é o campeão em entrada de turistas 

estrangeiros no país, tendo recebido mais que o dobro do número de turistas que 

vieram ao Rio de Janeiro. Do total de turistas internacionais que vieram ao estado do 

Rio de Janeiro em 2011, temos que as principais regiões emissoras foram as 

Américas, com 578.872 turistas, sendo 374.053 apenas de países da América do 

Sul, seguida da Europa, com 393.951, e da Ásia, com 39.150 visitantes. Quando 

analisados os países individualmente, tem-se que a Argentina é líder na emissão de 

turistas o Rio, seguida dos Estados Unidos e da França (244.056, 171.029 e 70.474 

turistas respectivamente). 

O Estudo da Demanda Turística Internacional 2005-2011 do MTur (2012c) 

apontou o estado do Rio como principal destino de lazer em 2011, com 26,7% do 

receptivo e segundo maior destino de negócios, com 24,4%, perdendo apenas para 

São Paulo. A pesquisa aponta que dos 21 destinos mais visitados do país, quatro 

estão no estado do Rio: Armação dos Búzios, Angra dos Reis, Paraty e Rio de 

Janeiro. Desses, apenas a cidade do Rio tem os Estados Unidos como principal 

emissor, enquanto os demais recebem em sua maioria, visitantes argentinos. 

Ainda de acordo com o referido estudo, o perfil do turista internacional que 

visitou o Rio de Janeiro em 2011 (representado por suas quatro cidades que 

aparecem na pesquisa) apresenta as seguintes características de viagem: a principal 

motivação foi o lazer (74,3%), cujo principal motivo é sol e praia (59,7%); o tipo de 

alojamento mais usado foi hotel, flat ou pousada (62,4%); a principal fonte de 

informação utilizada foi internet (41,1%); 60,4% dos turistas não utilizaram serviços 

de agências de viagem Quanto ao nível de satisfação do turista, o estudo mostra 

que para 50,8% do público as expectativas foram atendidas plenamente e para 

33,8% as expectativas com a viagem foram superadas. Além disso, 94,5% dos 

visitantes afirmaram que retornariam ao país. 

O índice do ICCA (2012) indicou que dentre os 57 municípios brasileiros que 

realizaram eventos internacionais, a cidade do Rio de Janeiro lidera o ranking 

brasileiro, ultrapassando São Paulo, com 69 contra 60 eventos. Salvador encontra-

se em terceiro lugar, com 17 eventos. Em termos de colocação mundial, a cidade 

está em 27ª posição, a 2ª das Américas, no ranking liderado por Viena, na Áustria, 

com 181 eventos. 
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O estudo de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no 

Brasil – 2010-2011, realizado pelo MTur e pela FIPE, indicou que a cidade do Rio de 

Janeiro é o terceiro destino doméstico mais desejado pelos brasileiros, perdendo 

apenas para Fernando de Noronha e Fortaleza. Outro dado do estudo que merece 

destaque é que dentre os principais emissores de turistas nacionais para o estado 

encontram-se os moradores do próprio estado (49,5%), seguidos dos paulistas 

(14,8%) e dos mineiros (10,7%). Quanto aos gastos, são ainda os turistas 

fluminenses que mais contribuíram com o setor no estado (28,5%), seguidos dos 

paulistas (22,2%) e dos mineiros (10%). A pesquisa ainda indica que o estado é o 

segundo maior emissor e receptor de turistas domésticos, com 8,6% e 8,3% dos 

totais nacionais respectivamente, perdendo apenas para o estado de São Paulo, que 

responde por 22,5% e 19,4% dos totais nacionais. Esse dado, no entanto, não 

distingue a qualidade das viagens em termos de gastos dos turistas. Se esse critério 

de classificação for adotado, entretanto, o estado do Rio de Janeiro permanecerá 

em segundo lugar, com 9% dos gastos e 8,8% das receitas com viagens internas, 

atrás, mais uma vez, de São Paulo (26,5% e 18,9%) (MTUR, 2012e). 

Segundo o estudo de Ocupação no Turismo, realizado pelo IPEA (2012), o 

estado do Rio de Janeiro respondeu, em 2010, por 14,2% do total de 

empregos formais nas atividades características do turismo, perdendo apenas para o 

estado de São Paulo, que respondeu por 32% deste indicador. 

Com base na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, do Ministério do 

Trabalho e Emprego, o Anuário Estatístico 2011 do Centro Estadual de Estatísticas 

Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ (2012) 

mostra que em 2011 o estado do Rio de Janeiro contava com 1.784 meios de 

hospedagem, destacando-se a capital (318), Armação dos Búzios (185), Angra dos 

Reis (76), Paraty (90), Itatiaia (88), Petrópolis (80) e Cabo Frio (72). Juntos, os 

destinos indutores (Armação dos Búzios, Angra dos Reis, Paraty, Petrópolis e Rio de 

Janeiro), cujo conceito será explorado no capítulo 3, respondem por 42% dos 

estabelecimentos de alojamento do estado. 

Ainda conforme o Anuário do CEPERJ, com base em informações da 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH, em 2011 houve um aumento da 

taxa de ocupação dos hotéis cariocas de 73,75% em 2010, para 79,65%, em 2011, a 

maior já apurada desde 2000. Do total de hóspedes, 59,85% foi nacional e 40,15% 
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internacional sendo que, desse total, 20,52% eram paulistas da capital, 8,91% eram 

norte-americanos e 6,29% eram paulistas do interior. A Associação aponta que o 

segmento de negócios, convenções, congressos e feiras contribuiu com 51,35% dos 

hóspedes, seguido do de lazer, com 30,87%. 

 Apesar de recentes investimentos em projetos de infraestrutura, como o Arco 

Metropolitano, o Porto Maravilha, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - 

Comperj, a expansão da capacidade de operação dos aeroportos, incentivos à 

expansão da rede hoteleira, esforços de pacificação de comunidades e melhorias 

em transportes urbanos (150 km de corredores expressos para ônibus, expansão e 

modernização do metrô e do trem), o estado do Rio de Janeiro ainda enfrenta 

entraves ao desenvolvimento turístico, como a concentração de equipamentos e 

atrativos na região metropolitana e deficiências em termos de infraestrutura. Além 

disso, ainda não se conseguiu criar no estado, até o momento, um programa de 

pesquisas apropriado para a geração de séries históricas e possibilidades de análise 

situacional norteadoras de processos decisórios consistentes. 

 O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio de Janeiro – 

PRODETUR/RJ, cujo convênio foi assinado em 2010 entre a SETUR e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID e intermediado pelo MTur, pode preencher 

algumas lacunas, como a atualização do Plano Diretor de Turismo do estado, a 

melhoria da sinalização, a implantação de sistema de informações, qualificação de 

gestores públicos, estruturação do plano de marketing, implantação de núcleo de 

estudos, entre outros. Ao todo, 23 municípios são contemplados pelo programa, 

todos no território das regiões turísticas estratégicas, e organizados em dois polos: 

Litoral e Serra. Esse é considerado um dos principais programas de 

desenvolvimento sustentável do turismo no estado, com execução prevista para até 

2015. 

 

2.3 IMPORTÂNCIA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM TURISMO 

 

O crescimento do turismo tem causado maiores investimentos do setor 

público e da iniciativa privada, acompanhados da formulação de políticas para 

orientar seu desenvolvimento. Segundo a OMT (2001), estatísticas de turismo 
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produzem informações de desempenho da atividade e de sua relação com os 

demais setores. Elas permitem a identificação da contribuição do turismo para os 

fluxos comerciais e expressam sua relevância econômica e social em escala local e 

global, auxiliando na tomada de decisões e no planejamento da atividade, fatores de 

fundamental importância para um aproveitamento adequado às necessidades da 

comunidade, com mitigação dos efeitos adversos. 

Estudos da FGV (2010) relacionaram às pesquisas o aumento da qualidade e 

da competitividade de destinos, bem como sua sustentabilidade e conquista de 

novos mercados. As pesquisas retratam o mercado turístico presente com dados 

atualizados e possibilitam a geração de séries históricas, em um cenário que muda 

rapidamente em nível regional e global. 

Muitos esforços têm sido realizados para o aperfeiçoamento contínuo da 

produção de estatísticas de turismo que gerem indicadores nacionais e 

internacionais confiáveis e comparáveis. Para isso, é importante a definição de um 

marco conceitual que atue como ponto de referência. Diante da heterogeneidade 

dos sistemas estatísticos de turismo utilizados no mundo, a OMT, nas 

Recomendações sobre Estatística de Turismo, que teve sua primeira edição em 

1991, definiu uma série de diretrizes e definições para guiar as pesquisas na área. 

As pesquisas em turismo são desenvolvidas por organizações públicas e/ou 

privadas, sendo frequente da parte do setor público a contratação de consultorias 

nacionais e internacionais, assim como de instituições acadêmicas. As pesquisas 

encomendadas pela administração pública em nível federal, estadual e municipal 

têm o objetivo de acompanhar a evolução do setor e gerar informações a fim de 

garantir as bases para o desenvolvimento turístico competitivo e sustentado. São 

normalmente divulgadas por meio de publicações técnicas que possam guiar as 

ações futuras dos órgãos oficiais de turismo, bem como de empresas. A divulgação 

dos resultados em canais como sites das organizações e periódicos é uma etapa 

importante para atingir os objetivos propostos.  

Quando realizadas por empresas das atividades características do turismo e 

associações de classes empresariais, as pesquisas têm o intuito de buscar 

informações estratégicas que apoiem suas decisões e seu posicionamento de 

mercado. Finalmente, os estudos desenvolvidos pelas instituições acadêmicas têm 

como foco o estímulo e disseminação da pesquisa em turismo e sua introdução nas 
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diversas áreas do conhecimento humano. A reputação, experiência e grau de 

independência da organização de pesquisa são considerações importantes na 

avaliação da confiabilidade dos resultados, gerados sob a obediência aos critérios 

técnicos, cuja divulgação deve ser detalhada (FGV, 2010). 

As fontes de informações podem ser primárias ou secundárias, que se 

referem, respectivamente, a documentos e dados originalmente organizados por 

uma instituição, e às análises, comparações e interpretações posteriores realizadas 

a partir dos dados originais. A obtenção de dados secundários apresenta as 

vantagens de baixo custo, conveniência e agilidade.  

Dependendo dos objetivos de estudo e da natureza das questões abordadas, 

a pesquisa turística é classificada ainda como qualitativa e/ou quantitativa. A 

primeira tem como finalidade descrever e prever fenômenos turísticos e estudar as 

relações entre comportamento humano e turismo. A segunda baseia-se nas 

informações que os dados proporcionam. Como respectivos exemplos, citam-se 

estudos da demanda turística e boletins de desempenho econômico. 

Finalmente, as pesquisas econômicas no turismo dividem-se em conjunturais 

e estruturais. As primeiras abordam informações acerca de negócios turísticos 

específicos, como ocupação hoteleira e desembarques nacionais e internacionais. 

Já as conjunturais englobam a estrutura da produção turística, a Conta Satélite do 

Turismo e a competitividade turística. 
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3 A COMPETITIVIDADE COMO FERRAMENTA PARA A GESTÃO PÚBLICA DE 

DESTINOS TURÍSTICOS 

 

A realização do Índice de Competitividade do Turismo Nacional – ICTN 

(MTUR, 2008a, 2009a, 2010a, 2011a), foco do presente trabalho, é fruto da Política 

Nacional de Turismo brasileira vigente, em especial do Programa de Regionalização 

do Turismo, que visa fortalecer os destinos turísticos do país a partir da estruturação 

de regiões turísticas. 

Por este motivo, e dado que o referido estudo, que será aprofundado nos 

capítulos 4 e 5, se propõe a ser útil ferramenta para o processo de planejamento e 

elaboração de políticas públicas do turismo, torna-se importante esclarecer alguns 

conceitos. Este capítulo se dedica a apresentar as principais definições e etapas que 

envolvem a gestão e o planejamento de destinos turísticos, bem como o papel do 

Estado neste processo, por meio das políticas públicas em turismo. 

 

3.1 O DESTINO TURÍSTICO COMO UNIDADE DE GESTÃO 

 

Qualquer viagem turística possui ao menos dois espaços geográficos: a 

origem e o destino (LOHMANN; NETTO, 2008). A ideia de destino está na essência 

do turismo, já que o deslocamento e a permanência de visitantes no território 

turístico é o que explica o fenômeno. Seu conceito é tão importante quanto 

complexo, principalmente devido às diferentes escalas adotadas (COOPER; HALL; 

TRIGO, 2011). 

A visitação sistemática de um lugar por pessoas de fora dele é condição sine 

qua non para a existência de um destino turístico, que passa a ser assim definido a 

partir do momento em que recebe fluxos de visitantes e turistas (COOPER; HALL; 

TRIGO, 2011). 

O destino turístico pode ser uma vila ou vilarejo, uma cidade, uma região, 

uma ilha ou um país inteiro, podendo abranger uma única localidade ou um conjunto 

de múltiplos destinos (LOHMANN; NETTO, 2008). 
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Os lugares desejam se tornar destinos turísticos para usufruir dos benefícios 

econômicos ocasionados pela visitação e investimentos e, algumas vezes, para 

atrair a migração (COOPER; HALL; TRIGO, 2011). 

Valls (2006) pondera que há algumas características que configuram o 

destino e que devem ser levadas em conta no momento de defini-lo. A primeira 

delas é o espaço geográfico homogêneo, com características comuns, capaz de 

suportar objetivos de planejamento. A segunda é a centralidade, isto é, o destino 

deve ser um território que os viajantes tomem como objetivo de visita.  

A terceira característica é que, a partir dos atrativos e recursos disponíveis, o 

destino deve apresentar uma oferta estruturada a serviço de determinadas 

satisfações dos clientes. A quarta característica é que o destino deve possuir uma 

marca que se apresente em forma de imagem atrativa que traduza a oferta, facilite 

sua identificação nos mercados e gere uma interação de afetos e sentimentos. 

Finalmente a quinta característica é que o destino deve dotar-se de uma função de 

comercialização conjunta. A partir destas considerações, Valls (2006, p. 16) define 

destino turístico como: 

[...] espaço geográfico determinado, com características de clima, raízes, 
infraestruturas e serviços próprios; com certa capacidade administrativa 
para desenvolver instrumentos comuns de planejamento; que adquire 
centralidade atraindo turistas mediante produtos perfeitamente estruturados 
e adaptados às satisfações buscadas, graças à valorização e ordenação 
dos atrativos disponíveis; dotado de uma marca e que se comercializa tendo 
em conta seu caráter integral. 
 

Segundo o mesmo autor, os destinos podem agrupar-se em torno de 10 

tipologias distintas, que obedecem a critérios precisos e determinantes, tais como: 

 Especialização do território; 

 Procedência do turista (local, regional, nacional e internacional); 

 Principal motivação genérica do turista; 

 Uso que se faz do território (destino único, destino de base e destino que 

constitui parte de um circuito); 

 Exigibilidade de aplicação do plano; 

 Grau de especialização (monoproduto ou multiproduto); 

 Fase do ciclo de vida; 

 Importância da atividade turística no conjunto da economia; 
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 Nível de desenvolvimento organizativo dos entes coordenadores; e 

 Grau de concentração da oferta, da demanda e da distribuição 

(monopolística, oligopolística ou fragmentada). 

O destino turístico, de acordo com Cho (2000, apud LOHMANN; NETTO, 

2008) possui cinco principais atratividades: 

 Atrações turísticas: naturais, construídas, culturais e sociais; 

 Conveniências: infraestrutura básica, meios de hospedagem, transportes, 

alimentação, entretenimento, lojas e centros de informações; 

 Acessibilidade: facilidade de acesso para o destino e dentro do destino; 

 Imagem: ideias e impressões que os turistas possuem sobre um destino; 

 Preço: varia em função do tipo e da classe do serviço, da sazonalidade e da 

distância do destino.  

Destaca-se que a imagem é fator fundamental na decisão do viajante para a 

escolha de um destino, estando ligada à percepção, à compreensão e à ideia que os 

consumidores, ou as pessoas em geral, têm dos lugares, podendo ser positiva ou 

negativa (LOHMANN; NETTO, 2008). Apesar de a formação de imagem não ser o 

mesmo que atribuição de marca, elas estão intimamente relacionadas, já que a 

escolha da marca e seus atributos para um destino reforçam a imagem do lugar 

(COOPER; HALL; TRIGO, 2011). 

É importante frisar que a imagem é construída através do tempo e o mesmo 

destino pode representar imagens diferentes para pessoas diferentes. Além disso, 

não é imutável, podendo ser trabalhada por estratégias de marketing. No entanto, 

Lohmann e Netto (2008, p. 352) lembram que mudar a imagem de um destino não é 

o suficiente para atrair mais turistas. É necessário, também, que este destino tenha 

infraestrutura adequada, atrativos, serviços de qualidade e que, de fato, seja 

condizente com a imagem que foi passada nas campanhas. Os autores afirmam que 

“é melhor que o destino tenha uma imagem ruim do que tente vender uma imagem 

falsa ao possível visitante”. 

Além da imagem e da marca, a competição cada vez mais crescente entre 

vários destinos tem ocasionado a transposição de outros conceitos e práticas de 

empresas e produtos para os destinos turísticos, como é o caso das técnicas de 
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gestão, competitividade (CROUCH; RITCHIE, 1999) e benchmarking (KOZAK, 

2004). 

É interessante destacar que um destino turístico envolve componentes 

tangíveis (por exemplo: atrativos, infraestruturas e equipamentos e paisagens) e 

intangíveis (por exemplo: marca, informação, preço, conectividade e acolhimento) 

(VALLS, 2006). 

Para que as interferências positivas da atividade turística sejam maximizadas, 

o destino deverá ser gerido a partir de um consenso em torno do modelo de 

desenvolvimento desejado, e de acordo com os papéis dos diferentes agentes 

envolvidos. Os agentes em questão são, para Valls (2006), os turistas e visitantes, o 

setor econômico e social turístico, as administrações públicas e a sociedade em 

geral. 

De acordo com o autor, para ser competitivo um destino deve gerar benefícios 

de longo prazo nos âmbitos econômico, social e ambiental, superiores à média da 

concorrência. Seu sucesso é determinado pelas vantagens comparativas e 

competitivas desenvolvidas (CROUCH; RITCHIE, 1999) (mais exploradas no 

capítulo 4), sendo as segundas o resultado da estruturação dos recursos e da 

adequada coordenação e cooperação dos agentes do destino. 

Butler (1980) propôs um modelo que, apesar das críticas recebidas nas 

últimas décadas, é, segundo Lohmann e Netto (2008), o que melhor reflete as 

etapas do ciclo de vida de um destino turístico. De acordo com o modelo, os 

destinos, apresentam os seguintes estágios de desenvolvimento, baseados nas 

mudanças em termos de número de visitantes e do desenvolvimento de 

infraestrutura: 

 Exploração: chegada dos primeiros turistas, geralmente do tipo que Cohen 

classificou como “exploradores” e Plog, como “alocêntricos”. Praticamente 

não há infraestrutura de acomodação, e os elementos exóticos são os 

quesitos que mais atraem os turistas; 

 Envolvimento: existência de alguns poucos serviços turísticos prestados pelos 

habitantes locais, com os quais os turistas interagem consideravelmente; 

 Desenvolvimento: organizações externas ao destino passam a investir na 

infraestrutura e na prestação de serviços turísticos, o que estimula ainda mais 
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o crescimento do número de visitantes. As relações da comunidade local com 

os turistas se tornam mais formais; 

 Consolidação: domínio das empresas que mantêm a competitividade do local 

perante outros destinos turísticos. 

 Estagnação: os preços baixam e passam atrair demanda de menor poder 

aquisitivo. A localidade passa por um desgaste econômico, social, e ambiental 

e de infraestrutura. 

Após estes estágios, o destino pode apresentar outras situações que irão 

variar de acordo com a resposta dos planejadores e administradores do destino, 

entre elas a estagnação, o declínio ou o rejuvenescimento.  

 Neste sentido, pode-se compreender a importância do desenvolvimento do 

planejamento turístico, que encontra no destino a unidade básica e gestão (VALLS, 

2006), e que será abordado na seção seguinte. 

 

3.2 O PLANEJAMENTO COMO INTEGRANTE DA GESTÃO DE DESTINOS 

TURÍSTICOS 

 

Pode-se definir planejamento turístico como um processo que visa “orientar o 

desenvolvimento turístico de um empreendimento, local, região, município, estado 

ou país, tendo como meta alcançar objetivos propostos anteriormente ou durante a 

própria elaboração do planejamento” (LOHMANN; NETTO, 2008, p. 129). Embora o 

planejamento turístico ocorra em várias escalas, é importante esclarecer que o foco 

desta seção é o planejamento em termos de destino de viagem. 

De acordo com Ruschmann (2002) o planejamento dos espaços com 

potencial turístico é tarefa do Estado, que, para desenvolvê-los, se vê diante de dois 

objetivos conflitantes: prover a oportunidade e o assessoramento a esses destinos 

para o maior número de pessoas, e proteger o meio ambiente e a cultura local da 

descaracterização.  

Cooper, Hall e Trigo (2011) endossam a afirmativa de Ruschmann (2002), ao 

apontar que o planejamento turístico deve ser primariamente público, “podendo ser 
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executado em conjunto com organizações privadas de outros tipos, mas cuja 

argumentação original encontra sua base no papel mais amplo do Estado” (p. 99). 

O planejamento da atividade turística constitui uma tarefa bastante complexa, 

pois envolve aspectos relativos aos diversos setores tanto dos núcleos emissores 

quanto dos destinos turísticos (RUSCHMANN, 2002). Sendo um processo contínuo, 

permanente e dinâmico, e devido às suas influências econômicas, sociais, culturais 

e ambientais, o planejamento turístico deve estar inserido no processo global de 

planejamento nacional, (BENI, 2001). Lohmann e Netto (2008) ponderam que 

apesar de o planejamento poder ter inúmeros focos e direcionamentos (econômico, 

social ou ambiental), o ideal é que todos esses aspectos sejam considerados, como 

ilustrado na Figura 3: 

 

Figura 3: Metas do planejamento turístico sustentável. 
Fonte: Hall, 2004. 

Beni (2004), baseando-se na Teoria Geral de Sistemas (BERTALANFFY, 

1973), propõe o planejamento integrado do desenvolvimento turístico, traduzido no 

Sistema de Turismo – Sistur (Figura 1). De acordo com o Sistur, o poder público está 
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inserido no componente superestrutura, conjunto que compreende a política oficial 

de turismo e a organização jurídica e administrativa, formada por órgãos e 

instituições oficiais, públicos e privados. Para o mesmo autor (2001) os órgãos 

governamentais incumbidos de planejar e gerir o turismo poucas vezes são bem 

sucedidos devido principalmente a dois fatores: a discrepância verificada no 

entendimento do que seja planejamento e o viés exclusivamente econômico dado à 

atividade. 

Além disso, e conforme apontam Cooper, Hall e Trigo (2011), muitas das 

atividades governamentais que afetam o turismo ocorrem fora dos órgãos 

específicos que, em geral, têm um escopo legal concentrado apenas na atividade 

promocional. Deste modo, grande parte do planejamento turístico mais importante é 

relegada a agências voltadas para áreas como parques nacionais, ambiente, cultura 

e patrimônio ou no contexto de um planejamento urbano e rural. 

Vale frisar que o modelo de planejamento sustentável pode gerar conflitos 

enquanto se desenvolve, dado que os preços incluirão os custos de manutenção do 

valor do território e do patrimônio, assim como os de sua regeneração, tendendo a 

aumentar em um ritmo superior ao de outros destinos menos competitivos, A 

compensação, entretanto, virá pelos benefícios globais da economia sustentável, já 

que os investimentos efetuados com esses critérios oferecem maior rentabilidade em 

longo prazo do que a resultante do turismo não sustentável (VALLS, 2006). 

Valls (2006) aponta algumas barreiras para o planejamento de destinos 

turísticos, tais como o custo elevado do processo, a dificuldade em se harmonizar os 

interesses dos agentes envolvidos, a comodidade da inércia da ausência de 

planejamento, o que leva muitos destinos a abandonar-se às forças de mercado e a 

falta de clareza na definição de funções de promotor e executor do plano.  

Beni (2001) defende que a administração compartilhada por meio de uma 

Agência Nacional de Desenvolvimento de Turismo com a participação conjunta de 

governo e iniciativa privada modernizaria a estrutura vigente, reduzindo a função 

operacional do governo, mas não a de controle. Para ele, problemas como escassez 

pública de recursos financeiros e falta de recursos humanos especializados somente 

poderiam ser enfrentados com o sistema de parceria com a iniciativa privada. 
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Qualquer que seja o processo de planejamento, ele sempre terá algumas 

etapas básicas e itens essenciais, que podem variar de um esquema para outro. 

Petrocchi (2001) propõe as seguintes etapas para a elaboração de um planejamento 

estratégico do turismo: análise macroambiental, diagnóstico, definição de visão e 

missão, definição de objetivos e metas, desenho das estratégias de marketing e 

elaboração dos planos setoriais. A Figura 4 ilustra um modelo básico do processo de 

planejamento. 

 
 

    Figura 4: Esquema básico do planejamento. 
    Fonte: Petrocchi, 2001. 

 

O constante controle e a avaliação do processo de planejamento são 

fundamentais principalmente na fase da execução, uma vez que é neste momento 

que ocorre a administração dos recursos humanos e financeiros. Deve-se lembrar de 

que o planejamento é um processo dinâmico, que deve ser revisado 

constantemente, de modo a corrigir possíveis falhas.  

Para Valls (2006, p. 48) um planejamento correto tende a: 

 Criar riqueza que impregne o resto da economia mediante o efeito 

multiplicador e difusor e reduzir as desigualdades territoriais e de renda; 

 Possibilitar a criação de conhecimento turístico e de lazer, de modo que se 

fortaleça a internacionalização do setor; 

 Oferecer melhor qualidade de vida a todos os habitantes e turistas em matéria 

de equipamentos, infraestruturas, tecnologias, inovação, espaços de lazer etc. 

 Gerar condições de competitividade internacional no setor turístico, e nos 

outros, para os empreendedores e grupos empresariais. 

Um dos principais problemas que os planejadores enfrentam é a obtenção e 

transmissão de informação para poderem atuar. Neste sentido, deve-se dar 
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destaque ao papel que os observatórios de turismo têm adquirido para o 

planejamento da atividade em alguns destinos que buscaram implantá-los. Tratando-

se de um instrumento central de informações e análise sobre a evolução dos dados 

(VALLS, 2006), os observatórios, planejados como centros de informação, permitem 

reunir fontes dispersas de órgãos, instituições ou universidades e/ou elaborar ele 

mesmos os dados necessários e indisponíveis em outras fontes, e, finalmente, 

oferecê-los de maneira acessível. 

 

3.3 O PAPEL DO ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM TURISMO 

 

Políticas públicas podem ser entendidas como o “conjunto de ações 

executadas pelo Estado e dirigidas às necessidades de toda a sociedade” (DIAS, 

2003, p. 121), englobando “tudo o que o governo decida fazer, ou não” (DYE, 1992, 

p. 2, apud HALL, 2004, p. 26). 

Segundo a OMT (2001), a intervenção pública no turismo, do ponto de vista 

econômico, justifica-se pela existência de falhas de mercado, tais como: 

 Formação de oligopólios e monopólios que limitam a competição: controle 

total ou parcial por empresas poderosas, levando à elevação dos preços, 

controle de oferta e de demanda, prejudicando o consumidor; 

 Necessidade de provimento de bens públicos: bens que beneficiam a todos 

os cidadãos e cujo consumo não reduz a quantidade disponível, não provoca 

competição e não exclui consumidores; por essas razões não é oferecido pela 

iniciativa privada. Alguns deles são estreitamente relacionados à atividade 

turística, como rodovias, monumentos históricos, melhorias do espaço físico – 

acesso, segurança, salubridade, etc.; 

 Fatores externos: cabe ao Estado estabelecer impostos e multas sobre os 

efeitos indesejados e subvenções para programas e comportamentos 

desejáveis, regularizar o uso do solo e assumir a propriedade de bens como 

florestas e recursos hídricos. 

Torna-se importante destacar que a atividade turística pode auxiliar o Estado 

na Função Alocativa, por meio do provimento de infraestruturas e segurança, por 

exemplo, necessários ao desenvolvimento do setor, e na Função Distributiva, ao 
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gerar empregos e renda para diversos extratos da sociedade. Vale lembrar, no 

entanto, que a Função Estabilizadora do Estado pode ser prejudicada pelo turismo, 

já que seu desenvolvimento nas localidades tende a gerar problemas inflacionários. 

Por estes motivos, torna-se necessário, por parte do Estado, desenvolver a 

política pública de turismo, que pode ser entendida como  

um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou ações 
deliberadas, no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de 
alcançar e/ou dar continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade 
turística num dado território (CRUZ, 2000, p. 40), 
 

devendo nortear-se por três grandes condicionamentos – o cultural, o social e o 

econômico (BENI, 2001). 

A política de turismo pode ainda ser definida como o “conjunto de decisões 

que (...) orientam a condução do setor e regulam as ações a serem executadas, as 

quais se traduzem em planos e programas de desenvolvimento setorial” (BENI, 

2001, p.191). 

Apesar de constar na Constituição Federal de 1988 que é responsabilidade 

da União, dos Estados e dos municípios legislar concorrentemente sobre a proteção 

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico (art. 24) e promover 

e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico (art. 180), 

a atividade turística apenas mais recentemente vem adquirindo espaço nas políticas 

públicas do país. 

A partir de 2003, o setor ganhou maior relevância e direcionamento com a 

criação do MTur e a elaboração do primeiro Plano Nacional de Turismo – PNT 2003-

2007. A Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, integrante do Ministério, é a 

responsável por elaborar e acompanhar a Política Nacional de Turismo e seu 

instrumento de execução – o Programa de Regionalização do Turismo - PRT, 

articulando organismos e instâncias nacionais e regionais e promovendo a 

cooperação e a interação com os órgãos de administração federal, estadual e 

municipal. 

Com a criação de uma estrutura administrativa de nível nacional dedicada à 

atividade, legislações importantes foram formuladas. A principal delas é a Lei Geral 

do Turismo (Lei 11.771\08), que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, 
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definindo as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e 

estímulo ao setor.  

O Sistema Nacional de Turismo, inserido na Lei 11.771\08 é composto pelo 

MTur, pela EMBRATUR, pelo Conselho Nacional de Turismo - CNT e pelo Fórum 

Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, podendo integrar-se ao 

Sistema, ainda, os fóruns e conselhos estaduais de turismo, os órgãos estaduais de 

turismo e as instâncias de governança macrorregionais, regionais e municipais. 

A Lei prevê ainda, em seu 11º artigo, a criação do Comitê Interministerial de 

Facilitação Turística, que tem como objetivo compatibilizar a execução da Política 

Nacional de Turismo e a consecução das metas do PNT com as demais políticas 

públicas do país, sendo composto por diversos ministérios e secretarias da estrutura 

administrativa federal. 

No entanto, conforme verifica Beni (2006, p. 31),  

se por um lado o Ministério do Turismo apresenta uma estrutura institucional 
apta a planejar o espaço turístico nacional com diretrizes norteadoras e 
estruturantes do processo de regionalização do turismo, por outro, os 
estados e municípios ainda enfrentam dificuldades para entender, aplicar, 
operacionalizar e dar continuidade, em seus limites político-territoriais, às 
diretivas prescritas e aplicáveis em suas respectivas conjunturas. 
 

Para o autor, tal cenário pode ser justificado tanto pela “ausência de recursos 

humanos qualificados para absorver, entender e interpretar os conceitos e as 

metodologias adotadas pelo MTur”, quanto pela “fragilidade e incapacidade 

institucional para a gestão do turismo em muitas das regiões do país, apesar das 

sucessivas tentativas de planejamento do desenvolvimento integrado dessa 

atividade” (BENI, 2006, p.31). Solha (2005, p. 46) atribui a fragilidade dos 

organismos estaduais de turismo às transformações que estes sofreram ao longo do 

tempo, “caracterizadas por fusões, extinções, criação de diferentes órgãos e 

mudanças de objetivos, entre outros”, além da descontinuidade das ações 

geralmente relacionada às mudanças político-partidárias das gestões estaduais. 

A preocupação com a atividade turística também fica clara na Constituição do 

estado do Rio de Janeiro de 1989, onde consta que 

o Estado promoverá e incentivará o turismo, como fator de desenvolvimento 
econômico e social bem como de divulgação, valorização e preservação do 
patrimônio cultural e natural, cuidando para que sejam respeitadas as 
peculiaridades locais, não permitindo efeitos desagregadores sobre a vida 
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das comunidades envolvidas, assegurando sempre o respeito ao meio 
ambiente e à cultura das localidades onde vier a ser explorado (art. 227). 

De acordo com o documento, o estado atingirá tais objetivos por meio da 

criação da Política Estadual de Turismo e do Plano Diretor do Turismo, que guiará 

as ações de planejamento, promoção e execução da política, a partir do inventário 

turístico de suas regiões, e inclusive com a participação dos municípios envolvidos. 

 Segundo a OMT (2001), as políticas turísticas nas décadas de 1950 a 1970 

(período da consolidação do turismo como um fenômeno de massa) em geral 

visavam o aumento do número de visitantes. A partir do final da década de 1970, as 

políticas passaram a primar pelo aumento da qualidade e pela conservação dos 

recursos que sustentam a atividade. Já nas décadas de 1980 e 1990 os gestores 

começaram a levar em conta o surgimento de novos segmentos de mercado e maior 

concorrência de destinos alternativos. 

É fundamental lembrar que políticas de outros setores têm efeito importante 

sobre a competitividade dos destinos turísticos, tais como a política ambiental, 

educacional, monetária, acordos aéreos, regulamentações locais sobre zoneamento 

etc. 

Beni (2001) defende que os órgãos públicos de turismo devem determinar as 

prioridades, a criação de normas e a administração de recursos e estímulos para o 

setor. O autor lembra que, embora seja atribuição do Governo Federal orientar a 

Política Nacional de Turismo, ao lado dos poderes públicos existem outros centros 

de decisão constituídos de organizações privadas e associações de classe nacionais 

e internacionais, que interferem decisivamente na política de turismo, que deve ser 

flexível para permitir a inclusão de novos objetivos e instrumentos, bem como 

promover a atualização dos que estiverem em vigor. 

Para Beni (2001) aos órgãos públicos de turismo do nível federal cabem a 

formulação das diretrizes e a coordenação dos planos de âmbito nacional; e aos 

órgãos estaduais e locais cabem, com apoio federal, a concepção dos programas e 

a execução dos projetos regionais e locais. Da mesma forma, compete a estes a 

iniciativa dos melhoramentos e equipamentos necessários ao uso público das áreas 

de interesse turístico. O autor frisa que programas, projetos e atividades de âmbito 

internacional, nacional e regional devem formar o Plano Nacional de Turismo, de 
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duração plurianual que orientará a alocação de recursos e quantificará as metas a 

serem alcançadas. 

Não há uma ideia clara a respeito do lugar do turismo na organização 

administrativa do setor público. Este posicionamento depende da orientação que o 

governo de cada país oferece à atividade. Desde modo, e como consequência, 

quando muda o governo de um país a orientação do turismo pode mudar e, por 

conseguinte, pode mudar também tanto sua posição hierárquica como sua 

subordinação administrativa (BENI, 2001). 

A formulação da política de turismo, de acordo com Beni (2001) é a fase mais 

determinante do desenvolvimento do processo de planejamento estratégico do setor. 

Apesar de a relação entre estas duas temáticas ser próxima, trata-se de dois 

conceitos diferentes. Para Goeldner et al. (2002 apud SOLHA, 2004), os termos se 

assemelham ao lidar com o desenvolvimento futuro de um destino turístico e ao 

abordar as dimensões estratégicas da ação gerencial, embora o planejamento 

também deva lidar com uma série de preocupações táticas.  

Uma das maiores diferenças entre os termos, entretanto, é o fato de a política 

pública de turismo estabelecer as diretrizes gerais de desenvolvimento turístico de 

um país, estado ou município, enquanto que o planejamento deve consultar e se 

basear na política e turismo para ser desenvolvido. Desta forma, transforma-se em 

um instrumento mais prático para viabilizar as ações, ao contrário da política, que é 

um instrumento de essência mais teórica (LOHMANN; NETTO, 2008).  

 

3.3.1 O Programa de Regionalização do Turismo 

  

Durante a vigência do PNT 2003-2007, o MTur observou que o modelo de 

gestão baseado na regionalização do turismo, apoiado em território e arranjos 

produtivos transformou-se em um eixo que daria estrutura aos macroprogramas do 

Plano (OLIVEIRA, 2008). Por este motivo, o Ministério lançou, em 2004, o Programa 

de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil – PRT (MTUR, 2004), que foi 

incorporado ao PNT 2007-2010 como o macroprograma de Regionalização do 

Turismo (Anexos A e B). 
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Para o MTur (2004, p. 10), a regionalização do turismo é “um modelo de 

gestão de política pública descentralizada, coordenada e integrada, baseada nos 

princípios da flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação intersetorial e 

interinstitucional e na sinergia de decisões”, devendo ser compreendida como “a 

organização de um espaço geográfico em regiões para fins de planejamento, 

gestão, promoção e comercialização integrada e compartilhada da atividade 

turística”. 

Neste modelo de gestão, segundo Oliveira (2008), as competências e 

responsabilidades partem da União para o Estado, do Estado para a região turística 

e da região turística para o município. 

O ICTN (MTUR, 2008a) espera que com o aumento da competitividade, os 

destinos avaliados sejam capazes de distribuir os fluxos turísticos recebidos, 

dinamizando as economias da região em que se encontram inseridos. 

 

3.3.2 Os 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional 

 

 Os 65 destinos avaliados pelo ICTN (MTUR, 2008a, 2009a, 2010a, 2011a), 

também conhecidos como Destinos Indutores (Anexos C e D), foram selecionados 

pelo MTur devido à sua capacidade de induzir o desenvolvimento regional, no 

âmbito do PRT. O alcance de um padrão de qualidade internacional por parte destes 

municípios é uma das metas presentes no PNT 2007-2010 para o crescimento do 

turismo no país (MTUR, 2007). Segundo o Plano, estes destinos seriam priorizados 

em termos de investimentos técnicos e financeiros do MTur, sendo foco de 

articulações com outros órgãos. 

Para o PRT, os destinos indutores do desenvolvimento turístico regional são 

aqueles que possuem infraestrutura básica e turística e atrativos qualificados, que se 

caracterizam como núcleo receptor e/ou distribuidor de fluxos turísticos (MTUR, 

2008a). Para isso, alguns critérios foram adotados na a escolha destes destinos, tais 

como a avaliação sobre suas potencialidades (baseadas em estudos como o Plano 

Aquarela e o Plano Cores do Brasil1, por exemplo); a contemplação de todas as 

                                                            
1
 Disponíveis em: 

http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/cadernos_publicacoes/06planos_mkt.html 
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Unidades da Federação e suas capitais e a existência de no máximo cinco destinos 

indutores em cada Unidade da Federação (MTUR, 2008a).  

As experiências e práticas de sucesso2 destes destinos devem, segundo o 

MTur (2008a), ser multiplicadas para outros destinos e roteiros que integram as 

diversas regiões turísticas do país. Os mesmos têm, portanto, a responsabilidade de 

propagar o desenvolvimento nos roteiros dos quais fazem parte e, 

consequentemente, nas regiões turísticas que perpassam. 

 Os destinos indutores analisados no presente trabalho serão os 

representantes do estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Armação dos Búzios, 

Paraty, Petrópolis e Rio de Janeiro capital. É interessante frisar que Rio de Janeiro e 

Bahia são os estados que possuem o maior número de destinos indutores: cinco 

cada um. 

 

3.3.3 A Competitividade como Programa do Plano Nacional de Turismo 

 

 O PNT 2007-2010 entende a competitividade como “um fator intrínseco à 

atividade (turística) e, ao mesmo tempo, sensível ao aspecto dinâmico do mercado 

para sua renovação e aprimoramento” (MTUR, 2007, p. 63). Além de abordar a 

temática já em seus objetivos gerais e específicos, o Plano a contempla no 

Programa Competitividade do Turismo Brasileiro, inserido no macroprograma 

Informação e Estudos Turísticos. 

Com o objetivo de “articular a realização dos estudos e pesquisas sobre a 

competitividade da atividade turística no Brasil”, o Programa visa gerar subsídios à 

atuação do poder público no turismo por meio da avaliação da oferta turística, dando 

continuidade e ampliando projetos já existentes (MTUR, 2007, p. 63). 

  Deve-se destacar a importância atribuída à academia para o sucesso do 

Programa, que envolve a integração de estudos teóricos e de mercado, 

necessitando de novos indicadores condizentes com a realidade nacional. 

                                                                                                                                                                                          
 
2
 A premiação Melhores Práticas pode ser acessada em: 

http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/cadernos_publicacoes/01Premiacao_Melh
ore_Praticas.html 
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 É interessante ainda destacar que o ICTN (MTUR, 2008a, 2009a, 2010a, 

2011a) extrapola os objetivos do programa do PNT 2007-2010, avaliando, além da 

oferta turística dos destinos, fatores determinantes da competitividade como 

Marketing e promoção, Políticas públicas e Monitoramento. 
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4 COMPETITIVIDADE DE DESTINOS TURÍSTICOS 

 

A competitividade é um dos pilares do liberalismo econômico, teoria surgida 

no final do século XVIII cujos principais defensores foram Adam Smith e David 

Ricardo. Para Smith, a concorrência e a competição levariam gradativamente a 

sociedade ao progresso. Já Ricardo analisou as vantagens comparativas, embasado 

no estabelecimento de um processo de intercâmbio, onde os envolvidos nas 

transações são mutuamente beneficiados (ANDRIOLI, 2004). 

Para Chudnovsky e Porta (1990 apud MTUR, 2008a), alguns fatores podem 

explicar a importância conquistada pelo tema da competitividade, nas últimas 

décadas, em diversos países. São consideradas, por exemplo, as crises do petróleo 

na década de 1970, que balançaram os fundamentos econômicos de diversas 

nações desenvolvidas no período, as crises fiscais nos países latino americanos 

durante o decênio de 1980, bem como o papel dos desenvolvimentos tecnológicos e 

a ascensão de novos competidores significativos em mercados importantes, como o 

de eletrônicos por parte do Japão e de outras nações do leste asiático. 

Neste contexto, a competitividade foi alçada a condição para o sucesso de 

países, regiões, setores econômicos e empresas, alavancada pelas contribuições de 

Porter (1980, 1989, 1991), para quem o aumento da participação de uma 

organização no mercado depende de sua capacidade de atingir e manter altos níveis 

de produtividade. 

Porter (1980) formulou o Modelo das Cinco Forças (rivalidade entre 

concorrentes, ameaça de substitutos, ameaça de novos entrantes, poder de 

barganha dos fornecedores e poder de barganha dos clientes), que identificou a 

origem básica da competição no nível da empresa e do produto.  

Aproximadamente uma década depois, o autor propôs o Modelo Diamante 

Nacional (PORTER, 1989), referindo-se à competitividade em termos de vantagens 

nacionais em determinadas indústrias ou setores, no qual trabalhos como os de 

Crouch e Ritchie (1999) foram baseados. Os estudos de Porter (1989, 1991) 

indicaram a insuficiência da teoria das vantagens comparativas devido à 

vulnerabilidade dos recursos a fatores externos. Para preencher esta defasagem, foi 

proposta a teoria das vantagens competitivas (PORTER, 1989). 
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 A vantagem comparativa diz respeito às dotações de um destino, sejam 

naturais ou criados pelo homem. No entanto, estes recursos tendem a mudar e a 

sofrer alterações a todo o momento, e por isso o seu gerenciamento é crítico, 

necessitando do desenvolvimento das vantagens competitivas. Crouch e Ritchie 

(1999, p. 143) exemplificam esta diferença: 

Enquanto vantagens comparativas constituem recursos disponíveis para um 
destino, vantagens competitivas estão relacionadas à capacidade de um 
destino de usar estes recursos efetivamente em longo-prazo. Um destino 
dotado de muitos recursos pode não ser tão competitivo quanto um destino 
onde faltam recursos, mas que utiliza os poucos que tem com muito mais 
efetividade. Isso significa que um destino que tem uma visão de turismo, 
compartilha essa visão com os stakeholders, compreende os pontos fortes e 
fracos, desenvolve e implementa com sucesso uma estratégia de marketing 
apropriada pode ser mais competitivo que um que nunca tenha se 
preocupado com o papel do turismo em seu desenvolvimento econômico e 
social. 
 

Haguenauer (1989, apud MTUR, 2011a) divide os modelos de 

competitividade em dois tipos: os baseados no desempenho, cuja noção ex post 

observa dados, como indicadores econômicos nacionais e regionais, exportações 

locais, market-share e número de turistas; e os baseados em eficiência, em uma 

noção ex ante com foco nas características estruturais do objeto estudado, tais como 

capacidades de produção e técnicas. 

O reconhecimento da atividade turística como importante geradora de 

desenvolvimento econômico e qualidade de vida, principalmente por parte dos 

governantes, juntamente com o surgimento de novos destinos e mudanças nas 

preferências dos turistas aproximaram o turismo da temática da competitividade. 

Para Crouch e Ritchie (1999) o fenômeno fornece condições excelentes para 

estudar a competitividade em serviços. 

Neste sentido, diversos modelos foram e vêm sendo desenvolvidos com o 

objetivo de mensurar a competitividade de empresas turísticas, setores do turismo, 

produtos turísticos e finalmente, destinos turísticos. Segundo Crouch e Ritchie 

(1999), destinos competem principalmente por razões econômicas, com ênfase em 

atrair gastos dos turistas. Porém, ponderam que destinos também podem competir 

por visibilidade, investimentos e até por preservação ambiental e cultural. 

Ainda não há, na literatura, um conceito unânime de competitividade de 

destinos. A interpretação abrangente de Crouch e Ritchie (1999) tende a ser a mais 

bem aceita. Sua abordagem difere de outros estudos que focam basicamente em 
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produtos turísticos ou na imagem dos destinos. Considerado referência para a 

construção de estruturas para a mensuração da competitividade em destinos, seu 

Modelo Conceitual (CROUCH; RITCHIE, 1999) oferece uma avaliação mais 

abrangente a respeito dos fatores que influenciam a capacidade de um destino atrair 

e satisfazer seus clientes turistas (ENRIGHT; NEWTON, 2004). 

Por se tratar de um conceito multidimensional e relativo (GOOROOCHURN; 

SUGIYARTO, 2004) existem algumas dificuldades de se mensurar a competitividade 

de destinos, ocasionadas pela existência de diversas unidades de análise e 

perspectivas dos analistas (CROUCH; RITCHIE, 1999). Apesar disso, diversas 

tentativas vêm sendo feitas no sentido de se definir uma estrutura ou modelo 

capazes de avaliar a competitividade de destinos turísticos, tais como de Kozak e 

Rimmington (1999), Crouch e Ritchie (1999), Melián-González e García-Falcón 

(2003), Dwyer e Kim (2003), Gooroochurn e Sugiyarto (2004), Enright e Newton 

(2004), Johns e Mattsson (2005), Mazanec, Wöber e Zins (2007), Fórum Econômico 

Mundial (2008, 2009, 2011, 2013) e Ministério do Turismo (2008a, 2009a, 2010a, 

2011a). 

É interessante observar que, com a evolução do conceito, agregaram-se 

fatores como a sustentabilidade, a satisfação do visitante e a prosperidade 

econômica dos residentes, levando-se menos em consideração o fator preço 

(CROUCH; RITCHIE, 1999). 

 Os resultados dos estudos de competitividade de destinos são, segundo seus 

pesquisadores, excelentes ferramentas para a formulação de políticas e estratégias, 

para ambos os setores, público e privado (DWYER; KIM, 2003; GOOROOCHURN; 

SUGIYARTO, 2004; MTUR, 2008a). O próprio MTur vem mantendo o 

desenvolvimento da competitividade do produto turístico brasileiro entre suas 

diretrizes e seus objetivos gerais (MTUR, 2007) como forma de orientar suas 

políticas. 

Os estudiosos da temática destacam, no entanto, que a competitividade de 

um destino turístico é tão somente um objetivo intermediário e que o 

desenvolvimento econômico e social deve ser o objetivo final a ser atingido 

(CROUCH; RITCHIE, 1999; DWYER; KIM, 2003; WEF, 2013). Tal defesa é 

endossada por Haguenauer (1989, apud MTUR, 2011a) ao indicar que o 
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desempenho de mercado é uma consequência da competitividade e não sua 

expressão. 

Alguns estudos foram ainda estruturados a partir da abordagem Resource 

Based View – RBV (WENERFELT, 1984, 1995), teoria originalmente elaborada para 

pesquisas com empresas, segundo a qual uma vez conhecido o ambiente interno de 

uma organização, esta passa a ter o poder de gerir e potencializar seus recursos. É 

o caso da metodologia utilizada no Modelo Conceitual (CROUCH; RITCHIE, 1999), 

na estrutura de Melián-González e García-Falcón (2003) e no ICTN (MTUR, 2008a, 

2009a, 2010a, 2011a). 

A teoria afirma que uma empresa (no caso, uma região) possui determinados 

recursos e capacidades que a habilitam a desenvolver certas atividades econômicas, 

condicionadas pelo ambiente ao qual deve se adaptar e pelos objetivos 

estabelecidos pelas estratégias políticas (MELIÁN-GONZÁLEZ; GARCÍA-FALCÓN, 

2003). 

A RBV analisa aspectos internos de uma região (recursos e capacidades) 

para explicar sua lucratividade, partindo de duas premissas: os recursos são 

heterogêneos (variam de uma empresa ou região para outra); e a capacidade de 

copiá-los ou movê-los é variável. No campo do turismo, a definição de recurso é 

abrangente, e na referida pesquisa compreende qualquer aspecto do destino que 

seja utilizado na atividade turística. As capacidades, por sua vez, definem-se como a 

habilidade de aplicar os recursos para alcançar resultados, por exemplo, a 

capacidade da administração de um destino turístico coordenar os agentes 

econômicos e sociais que desempenham um papel no turismo local.  

 Alguns estudos baseados na teoria RBV concluíram que os recursos e 

capacidades de uma empresa (ou região) podem ser fonte de vantagens 

competitivas duradouras, desde que sejam valiosos, no sentido de criarem 

oportunidades a ser exploradas ou neutralizar ameaças. Para tal, devem ser 

heterogêneos e de difícil reprodução ou substituição pelos competidores.  

 Segundo MELIÁN-GONZÁLEZ e GARCÍA-FALCÓN (2003), a abordagem 

RBV é particularmente apropriada para o turismo devido a três razões: trata-se de 

uma atividade baseada em um conjunto de recursos, frequentemente de difícil 

reprodução e mobilidade; o turismo é segmentado de acordo com os objetivos da 
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viagem, e os recursos e capacidades favoráveis variam de acordo com cada 

segmento; e pela variedade de atividades que compõem o turismo, enriquecendo o 

conjunto de recursos e habilidades.  

Sobre a importância dos recursos e atributos, o ICTN (MTUR, 2011a, p. 32) 

defende que 

[...] quanto maior a presença de recursos — em especial, os diferenciais —, 
mais competitivos se tornam os destinos. Um recurso que está presente em 
diversos destinos não se configura em vantagem competitiva. Apesar disso, 
seu domínio é básico e a ausência dele denota uma fraqueza ou 
desvantagem. 
 

Apesar de a temática da competitividade ter suas raízes na competição, seus 

estudiosos reconhecem que 

[...] para ter sucesso, os destinos devem assegurar que a soma de seus 
atrativos e a experiência integral que proporcionam aos visitantes, precisa 
ser igual ou superior à dos diversos destinos alternativos oferecidos a 
visitantes potencias. Ao mesmo tempo, existe uma emergente mudança de 
cenário no paradigma do turismo, que demanda maior cooperação e 
colaboração nos níveis local e regional para assegurar um produto de 
qualidade que possa competir efetivamente em nível global – o que alguns 
autores referem-se como coopetição

3
 (EDGELL; HAENISCH, 1995 apud 

CROUCH; RITCHIE, 1999, p.139). 
 

Observa-se, desta forma, que para ser competitivo, o destino deve fazer parte 

de uma rede de cooperação com outros destinos que, em um primeiro e descuidado 

olhar, seriam seus competidores diretos. 

Neste capítulo serão aprofundados os principais estudos de competitividade 

de destinos turísticos já publicados. 

 

4.1 PANORAMA DOS ESTUDOS DE COMPETITIVIDADE DE DESTINOS 

TURÍSTICOS NO MUNDO 

 

Diversos modelos e estruturas que objetivam conceituar e mensurar a 

competitividade de destinos turísticos foram desenvolvidos nos últimos anos. Este 

capítulo destacará os estudos afins mais citados em publicações acadêmicas de 

todo o mundo4. 

                                                            
3
 Tradução livre para Coopetition. 

4
 Para esta identificação foi utilizada a ferramenta do Google Acadêmico. 
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É importante frisar que a evolução dos modelos de competitividade de 

destinos tem tido caráter de aperfeiçoamento das estruturas, que se adéquam às 

sugestões de estudos anteriores visando captar a competitividade de maneira mais 

efetiva. 

 

4.1.1 O Modelo Conceitual de Crouch e Ritchie 

 

Apresentado em 1999 no Journal of Business Research, o Modelo Conceitual 

de Crouch e Ritchie (1999) formou as bases teóricas para a construção de novas 

estruturas no campo do turismo. Após observarem o potencial da atividade turística 

para o alcance das metas sociais, os autores propuseram um modelo de 

competitividade de destinos como um possível gerenciador do desenvolvimento 

turístico. 

Crouch e Ritchie (1999) apoiaram-se nos conceitos de vantagem comparativa 

e competitiva e na perspectiva sistêmica para desenvolver seu modelo de 

competitividade de destinos, indicando que é necessário entender a relação e a 

interdependência entre seus fatores. 

Nesse contexto, observou-se o crescimento do papel do Estado no 

planejamento dos recursos turísticos. Ressalta-se ainda a importância da visão 

compartilhada pelos diversos atores envolvidos na atividade turística, quando do 

planejamento, para que a atividade tenha sucesso. 

O Modelo Conceitual (CROUCH; RITCHIE, 1999), resultante dos recursos 

herdados e estratégicos inclui quatro dimensões, além do nível Macro Ambiente, que 

representa as possíveis externalidades, tanto positivas quanto negativas às quais o 

destino é suscetível, e do nível Micro Ambiente, que envolve o trade turístico, outros 

mercados turísticos competidores e os stakeholders (Figura 5). 

Os Fatores de Qualificação envolvem as condições que podem interferir na 

competitividade. Já os Atrativos e Recursos-chave são os principais elementos que 

motivam o visitante a se deslocar até o destino. Os Fatores e Recursos de Apoio são 

os itens que oferecem suporte para o desenvolvimento turístico do destino. 

Finalmente a Gestão do Destino inclui as ações que aumentam a atratividade dos 
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Atrativos e Recursos-chave e a qualidade dos Fatores e Recursos de Apoio e 

adéquam o destino às fragilidades que os Fatores de Qualificação podem trazer 

(CROUCH; RITCHIE, 1999). 

 

 
 

Figura 5: O Modelo Conceitual. 
Fonte: Crouch e Ritchie, 1999, tradução livre. 

 

 Entre as críticas à estrutura de Crouch e Ritchie (1999) destacam-se a 

dificuldade de aplicação empírica devido à falta de estatísticas e ausência de 

indicadores (COSTA; HOFFMANN, 2006), a ausência de evidências entre o 

desenvolvimento da competitividade e a melhoria do bem-estar da população local 

(VIEIRA, 2013), a presença apenas de definições ao invés de relações de causa e 

efeito (MAZANEC; WÖBER; ZINS, 2007) e a ausência de ordem de relevância entre 

as dimensões e variáveis. 

Os próprios autores reconhecem que seu Modelo Conceitual (CROUCH; 

RITCHIE, 1999) não é preditivo nem causal, necessitando de ajustes que 

possibilitem sua generalização. Torna-se importante destacar que a estrutura 

continuou sendo desenvolvida pelos autores. Uma quinta dimensão (Políticas e 

Planejamento) foi adicionada em estudos posteriores, além de atribuírem-se pesos 

às dimensões e variáveis. 
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4.1.2 O Modelo de Melián-González e García-Falcón em segmentos 

específicos 

 

Para Melián-González e García-Falcón (2003), a contribuição da economia 

para o campo do turismo consistiu substancialmente em prever sua demanda 

internacional a partir de indicadores econômicos, considerando uma região ou um 

destino como um todo ou a soma de seus segmentos de mercado majoritários. 

Dessa forma, é difícil determinar o potencial competitivo de um segmento específico 

do turismo, com base apenas em indicadores econômicos que frequentemente 

desconsideram características e recursos dos destinos, fatores essenciais para o 

sucesso de determinado segmento de turismo (BULL, 1991; GRAY, 1982; SMITH 

1994 apud MELIÁN-GONZÁLEZ; GARCÍA-FALCÓN, 2003). 

Em estudo publicado em 2003 no periódico Annals of Tourism Research, 

Melián-González e García-Falcón propuseram preencher esta lacuna e avaliar o 

potencial competitivo de segmentos turísticos, utilizando a RBV (WENERFELT, 

1984, 1995). A teoria afirma que uma empresa (no caso, uma região) possui 

determinados recursos e capacidades que a habilitam a desenvolver certas 

atividades econômicas, condicionadas pelo ambiente ao qual deve se adaptar e 

pelos objetivos estabelecidos pelas estratégias políticas (MELIÁN-GONZÁLEZ; 

GARCÍA-FALCÓN, 2003). 

A RBV analisa aspectos internos de uma região (recursos e capacidades) 

para explicar sua lucratividade, partindo de duas premissas: os recursos são 

heterogêneos (variam de uma empresa ou região para outra); e a capacidade de 

copiá-los ou movê-los é variável. No campo do turismo, a definição de recurso é 

abrangente, e na referida pesquisa compreende qualquer aspecto do destino que 

seja utilizado na atividade turística. As capacidades, por sua vez, definem-se como a 

habilidade de aplicar os recursos para alcançar resultados, por exemplo, a 

capacidade da administração de um destino turístico coordenar os agentes 

econômicos e sociais que desempenham um papel no turismo local.  

 Alguns estudos baseados na teoria RBV concluíram que os recursos e 

capacidades de uma empresa (ou região) podem ser fonte de vantagens 

competitivas duradouras, desde que sejam valiosos, no sentido de criarem 
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oportunidades a ser exploradas ou neutralizar ameaças. Para tal, devem ser 

heterogêneos e de difícil reprodução ou substituição pelos competidores.  

 Segundo os autores, a abordagem RBV é particularmente apropriada para o 

turismo devido a três razões: trata-se de uma atividade baseada em um conjunto de 

recursos, frequentemente de difícil reprodução e mobilidade; o turismo é 

segmentado de acordo com os objetivos da viagem, e os recursos e capacidades 

favoráveis variam de acordo com cada segmento; e pela variedade de atividades 

que compõem o turismo, enriquecendo o conjunto de recursos e habilidades.  

A metodologia utilizada pelos autores para avaliar o potencial competitivo de 

um segmento de turismo é a sugerida por Schoemaker e Amit (1994, apud MELIÁN-

GONZÁLEZ; GARCÍA-FALCÓN, 2003), que consiste em uma avaliação em quatro 

etapas para selecionar o melhor conjunto de recursos nos quais a empresa (ou 

região) deve investir: 

 Identificar os recursos: realizar entrevistas em profundidade com especialistas 

e questionários com amostras de turistas do destino e de seus concorrentes, 

para apontar os pontos estratégicos que favorecem ao segmento de turismo 

em questão, os quais determinarão seu grau de competitividade em relação 

aos destinos concorrentes (ainda que estes recursos não existam no destino 

em questão). 

 Avaliar os recursos: levantamento da situação atual dos recursos identificados 

como valiosos no destino e os de seus concorrentes, em pesquisa com 

especialistas e turistas, para determinar o grau de heterogeneidade dos 

recursos. 

 Análise da mobilidade e grau de reprodução: os recursos identificados e 

avaliados são classificados em favoráveis, neutros e desfavoráveis, do ponto 

de vista do grau de dificuldade que o destino terá para desenvolvê-lo, adaptá-

lo ou adquiri-lo, considerando o investimento necessário, os riscos inerentes e 

o grau de mobilidade. A vantagem competitiva de cada recurso valioso é 

inversamente proporcional ao grau de mobilidade e ao investimento 

necessário. 

 Avaliação da competitividade: compara-se a classificação dos recursos 

valiosos do destino realizada na etapa anterior (favorável, neutro ou 
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desfavorável) com a de seus competidores, e classifica-se os recursos em 

três categorias: 

- Recursos ofensivos: de baixo grau de mobilidade, favoráveis para o destino e 

relativamente desfavoráveis para os competidores. Quanto mais ofensivo o recurso, 

maior a base para se estabelecer uma vantagem competitiva. No entanto, deve-se 

levar em conta que a concorrência pode encontrar substitutos para os recursos 

ofensivos, diminuindo sua eficiência. 

- Recursos defensivos: recursos considerados desfavoráveis para o destino na 

avaliação da situação atual, ainda que sejam favoráveis nos destinos competidores. 

Precisam ser levados em conta para controlar a maneira que a desvantagem é 

explorada pelos competidores. 

- Recursos iguais: aqueles de elevado grau de mobilidade, de fácil reprodução ou 

criação, ou aqueles com pequena diferença entre o destino e seus concorrentes na 

classificação da etapa anterior (favoráveis neutros e desfavoráveis). Não se tornam 

fonte de vantagem competitiva, todavia precisam ser desenvolvidos, de acordo com 

sua importância para a atividade econômica em questão. 

Em sua aplicação empírica ao segmento de pesca esportiva em alto mar na 

ilha de Gran Canaria (Espanha), os autores comprovaram a aplicabilidade do 

modelo, ressalvando algumas limitações, como a ocorrência de subjetividade na 

avaliação dos recursos, uma vez que é baseada na percepção humana, e a 

necessidade de aprimorar os indicadores relativos ao investimento e ao tempo 

necessários para adequar os recursos do destino aos níveis desejados.  

 

4.1.3 O Modelo Integrado de Dwyer e Kim 

 

 O Modelo Integrado (DWYER; KIM, 2003) apresenta um conjunto de 

indicadores de medidas objetivas (ou rígidas) e subjetivas (ou flexíveis) que, 

segundo seus autores, possibilitam a comparação entre países como destinos 

turísticos e indústrias do setor.  

A estrutura, sintetizada na Figura 6, conta com quatro dimensões: Recursos, 

Gestão do Destino, Condições da Demanda e Condições Situacionais, esta última 
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englobando as duas anteriores. Essas dimensões contribuiriam direta ou 

indiretamente para a competitividade do destino, que seria um objetivo intermediário 

para a prosperidade socioeconômica. 

 

 
 

Figura 6: O Modelo Integrado. 
Fonte: Dwyer e Kim, 2003, tradução livre. 

 

A dimensão Recursos é subdividida em três categorias: Recursos natos, 

Recursos criados e Fatores e recursos de apoio. Como bem observou Vieira (2013), 

o Modelo Integrado demonstra que os recursos não são capazes de influenciar 

diretamente a competitividade do destino, sendo dependentes das outras categorias 

e dimensões. No entanto, Dwyer e Kim (2003) ponderam que as categorias desta 

dimensão são a base para a competitividade do destino, já que juntas, tornam 

atrativa sua visitação. 

Apesar de utilizar muitas variáveis e categorias identificadas por Crouch e 

Ritchie (1999), o Modelo Integrado propõe algumas diferenças importantes, como 

estabelecer um relacionamento mais claro entre as variáveis e sugerir um conjunto 

de possíveis indicadores para as variáveis do modelo (VIEIRA, 2013). 

A seguir são especificadas as principais alterações propostas por Dwyer e 

Kim (2003) ao Modelo Conceitual (RITCHIE; CROUCH, 2000). Observa-se que a 

estrutura utilizada para comparação não é a original, de 1999, e que foi exposta no 

presente trabalho, mas sim uma já modificada por seus autores. 

1) Inclusão de categorias ausentes no modelo de Ritchie e Crouch (2000). 

Os Recursos centrais foram divididos em Recursos criados e Recursos natos. 

A variável Relações de Mercado (Market Ties) foi relocada de Recursos e Atrativos-

chave para Fatores e recursos de apoio. Os autores consideraram que Ritchie e 



70 
 

Crouch (2000) focaram na oferta em detrimento da demanda. Dessa forma, o 

Modelo Integrado criou a categoria Condições da Demanda.  

Ainda de acordo com Dwyer e Kim (2003), a Competitividade de Destinos não 

deve ser considerada objetivo final. Este seria a Prosperidade Socioeconômica 

regional. O Modelo Integrado realça este aspecto separando os indicadores de 

desempenho em: a) Indicadores da Competitividade de Destinos e b) Indicadores da 

Prosperidade Socioeconômica nacional/regional.  

2) Entendimento do planejamento como integrante da gestão do destino. 

O conjunto Políticas e Planejamento do modelo de Ritchie e Crouch (2000) foi 

transformado em um elemento do conjunto Gestão do Destino no Modelo Integrado. 

3) Ajustes na categoria Fatores de Qualificação. 

No Modelo Integrado, o conjunto Fatores de Qualificação de Ritchie e Crouch 

(2000) foi renomeado Condições Situacionais, para ser consistente com a teoria do 

gerenciamento estratégico, segundo a qual as empresas atuam dentro de dois 

ambientes externos: competitivo (micro) e global (macro). Estes ambientes, que na 

estrutura de Ritchie e Crouch (2000) estão externos às dimensões, no Modelo 

Integrado são variáveis do conjunto. Além disso, a variável Dependência de outros 

destinos foi removida de Fatores de Qualificação e alocada em Fatores e recursos 

de apoio no Modelo Integrado, sob o rótulo de Acessibilidade. 

 Outra variável da categoria em questão, Visibilidade/imagem/marca foi 

desmembrada em três. A primeira foi alocada em Condições da Demanda, e as 

últimas estão subentendidas no gerenciamento de marketing do destino (Gestão do 

Destino). 

4) Reorganização de determinantes: 

Ritchie e Crouch (2000) reúnem toda a infraestrutura no elemento 

Superestrutura, dentro da categoria Atrativos e Recursos-chave. O Modelo Integrado 

a divide em duas variáveis: Infraestrutura geral e Infraestrutura do turismo. A 

primeira foi incluída em Fatores e recursos de apoio. A segunda em Recursos 

criados. 
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Sob a ótica de Porter (1980), a variável Negócios de Ritchie e Crouch (2000) 

foi movida de Fatores e Recursos de Apoio e entendida como parte do Micro 

ambiente competitivo, em Condições Situacionais. 

O Modelo Integrado reconhece a importância do determinante Compras para 

o fluxo de visitantes, dessa forma ele foi explicitado dentro de Recursos criados. Na 

estrutura de Ritchie e Crouch (2000), ficava subentendido na variável Mix de 

atividades (Atrativos e Recursos-chave).  

Qualidade do serviço foi relocado de gestão do destino para fatores e 

recursos de apoio no modelo integrado, reconhecendo sua importância básica para 

o sucesso do turismo. 

Fundos e investimentos foi movido de Gestão do Destino, e subentendido 

como parte do Micro ambiente competitivo (Condições Situacionais). 

5) Representação da interação entre os elementos da competitividade de destinos 

Para reproduzir de forma mais realista as relações entre os elementos da 

competitividade de destinos, o Modelo Integrado incluiu setas com sentido duplo 

entre as caixas (categorias ou dimensões). A Figura 7 apresenta as estruturas 

completas do Modelo Conceitual e do Modelo Integrado e possibilita a visualização 

de suas principais diferenças. 

É importante lembrar, ademais, que Dwyer e Kim (2003) por sua vez, também 

lançam algumas questões para próximas pesquisas no campo da competitividade de 

destinos, reconhecendo as limitações do Modelo Integrado. Dentre elas, o problema 

de se aplicar modelos genéricos em situações particulares, e em destinos em 

diferentes estágios de desenvolvimento, a dificuldade de integração de fatores 

objetivos e subjetivos e de atribuição de pesos às dimensões. Ademais, os autores 

acreditam que o avanço na definição de Prosperidade Socioeconômica pode 

beneficiar o desenvolvimento de indicadores de competitividade de destinos. 
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Figura 7: Quadro comparativo entre o Modelo Conceitual e o Modelo Integrado. 
Fonte: Dwyer e Kim, 2003. Com adaptações e tradução livre. 
 

Vieira (2013) apresenta uma crítica complementar ao Modelo Integrado -

assim como aos anteriores, que pressupõem a existência de uma relação positiva 

entre o desenvolvimento da competitividade de um destino turístico e sua 

prosperidade, tanto econômica quanto social, sem que haja uma verificação dessa 

relação. 

 

4.1.4 Os Fatores de Negócios de Enright e Newton 

 

Publicada em 2004 no periódico Tourism Management, a metodologia 

proposta por Enright e Newton propõe a abordagem mais ampla de competitividade 

de destinos, ao adicionar fatores genéricos de competitividade, que são aplicáveis a 



73 
 

qualquer indústria, aos fatores tradicionais da atratividade de destinos. A aplicação 

empírica da estrutura em Hong Kong utilizando a Importance Performance Analysis - 

IPA visou operacionalizar esta abordagem de forma a obter medidas quantitativas da 

competitividade. 

 Baseados na concepção de que  

“[...] um destino é competitivo se pode atrair e satisfazer turistas potenciais e 
esta competitividade é determinada tanto por fatores específicos do turismo 
quanto por uma gama muito maior de fatores que influenciam os 
fornecedores de serviços turísticos” (ENRIGHT; NEWTON, 2004, p. 778), 
 

os autores propõem incluir na estrutura de avaliação da competitividade de destinos 

os fatores que afetam a competitividade das firmas e outras organizações envolvidas 

em oferecer o produto turístico, combinando as literaturas de competitividade de 

destinos e de empresas. 

Reconhecendo que sua abordagem é relativamente recente, os autores 

destacam a importância de a estrutura ser testada empiricamente. Neste sentido, 

realizam um teste inicial em Hong Kong, objetivando fornecer uma base para ajustes 

posteriores. 

Para gerar os dados empíricos foi construído um instrumento de pesquisa 

(questionário) que especificou os fatores que influenciam a competitividade de 

destinos. Para isso, foram criados dois conjuntos: itens específicos do turismo 

(baseado nos Atrativos e Recursos-chave, do modelo de Crouch e Ritchie, 1999); e 

fatores genéricos de negócios (baseado na literatura de competitividade). Estes 

fatores são listados na Figura 8. 

Ao desenvolver o primeiro conjunto, descobriu-se que não existem 

indicadores universalmente adotados, apesar da literatura abundante em 

atratividade e imagem dos destinos. Além disso, os autores observaram que alguns 

fatores poderiam ser alocados em ambos os conjuntos.  

Devido à adição dos fatores genéricos relacionados aos negócios, o 

instrumento de pesquisa difere acentuadamente dos demais estudos em atratividade 

e imagem dos destinos. Tal fato levanta a questão se os turistas são os 

entrevistados apropriados para este estudo. O argumento é que os mesmos são 

apropriados para avaliar os componentes da atratividade dos destinos, mas são 

menos capazes de avaliar os fatores que influenciam a produção dos serviços. Por 
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este motivo, tornou-se necessário coletar informações de indivíduos que possam 

responder tanto do ponto de vista dos atrativos turísticos quanto dos negócios. A 

pesquisa com empresários e gestores privados do turismo indicou que estes 

geralmente estão a par das condições gerais tanto do ponto de vista dos atrativos 

turísticos quanto dos negócios. 

 
 
Figura 8: Fatores que influenciam a competitividade de destinos. 
Fonte: Enright e Newton, 2004. Com adaptações e tradução livre. 

 

O conhecimento veio de suas experiências nas cidades e regiões, 

participações em associações e de suas próprias empresas. Dessa forma, os 

empresários e gestores privados do turismo foram escolhidos como a população 

adequada para responder as questões de ambos os conjuntos. 

Tal fato, contudo, trouxe dúvidas quanto à avaliação dos atrativos turísticos 

pelos empresários e gestores privados do turismo, se esta estaria de acordo com a 

avaliação dos próprios turistas. Todavia, autores como Evans e Chen, 1989, e Swart 

e Var, 1974 (apud ENRIGHT; NEWTON, 2004) afirmam que entrevistar pessoas 

acostumadas a lidar com turistas produz informações bem acuradas e 

representativas de grandes grupos de turistas. Tal abordagem reduz os custos em 

relação a uma pesquisa em escala maior, mas Formica (2002, apud ENRIGHT; 

NEWTON, 2004) defende uma acuidade maior quando ouvidos tanto turistas quanto 

experts da área. 

A abordagem encontrada na literatura do turismo ajudou a corrigir algumas 

falhas nos estudos da competitividade. A maioria dos estudos sobre competitividade, 
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como o de Porter (1989), avalia a competitividade de uma dada indústria gerando 

uma lista de prós e contras em uma série de critérios, sem estabelecer graus de 

prioridade entre os mesmos. Este tipo de modelo é mais útil para uma avaliação 

posterior, mas não é ideal para realizar previsões. Tal falha foi amenizada com uma 

abordagem em duas etapas, inicialmente estabelecendo prioridades entre os 

critérios e a competitividade relativa dos destinos em cada um deles. Tal abordagem, 

conhecida como IPA, é consistente com estudos de atratividade e imagem de 

destinos (CHON, 1991, apud ENRIGHT; NEWTON, 2004). 

Os autores observam que em um nível conceitual, a maioria dos estudos de 

competitividade, incluindo Porter (1989), avalia a competitividade de uma indústria 

fora de um contexto apropriado, de forma abstrata, daí a importância de se 

determinar o conjunto de destinos competidores. 

Para avaliar os atrativos do turismo e os fatores de negócios, foi pedido aos 

profissionais do turismo para avaliar a importância de cada fator para a 

competitividade em uma escala Likert de cinco pontos de “muito importante” a “muito 

desimportante” (estabelecer as prioridades entre os critérios). Na etapa seguinte foi 

utilizada a mesma escala, de “muito pior” a “muito melhor”, para comparar o destino 

com seus competidores relevantes em cada um dos critérios (avaliação da 

competitividade relativa). 

Dados os objetivos do presente trabalho, acredita-se que não convém expor 

os resultados da pesquisa em Hong Kong, por estes serem muito específicos. No 

entanto, vale destacar que fatores trazidos da literatura genérica de competitividade, 

foram vistos pelos empresários e gestores privados do turismo como muito mais 

relevantes que os atrativos do turismo. 

 

4.1.5 O Monitor de Competitividade de Gooroochurn e Sugiyarto 

 

 Baseados na premissa de que a competitividade de destinos é um fator 

importante para o aumento de market-share, Gooroochurn e Sugiyarto (2004) 

desenvolveram o Monitor de Competitividade - MC. Após constatarem que os 

estudos existentes para mensurar a competitividade turística abrangiam poucos 

países, os autores aplicaram o MC contando com amostra de mais de 200 nações 
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desenvolvidas e em desenvolvimento. O MC foi desenvolvido a partir de um trabalho 

conjunto entre o World Travel and Tourism Council - WTTC e o Christel DeHaan 

Tourism and Travel Research Institute, sendo atualizado anualmente. 

 Com o objetivo de medir e monitorar a competitividade de destinos turísticos, 

o MC (Figura 9) utiliza uma metodologia quantitativa na qual oito principais temas 

são subdivididos em 23 variáveis. Os dados para preenchimento destas variáveis 

são encontrados em fontes confiáveis, como o WTTC, o Banco Mundial e as Nações 

Unidas e apresentados em índice para mostrar o nível de performance relativo de 

cada país, permitindo aos gestores a identificação de forças e fraquezas para 

realizar ações mais eficazes (GOOROOCHURN; SUGIYARTO, 2004). 

 

 
 

Figura 9: O Monitor de Competitividade. 
Fonte: Gooroochurn e Sugiyarto, 2004, tradução livre. 
 

Os autores admitem que algumas variáveis importantes não foram 

consideradas. Como exemplos, no tema Preço, as commodities consumidas pelos 

turistas (acomodação, viagem, aluguel de carro e entretenimento). No tema 

Infraestrutura, não foram considerados aspectos como malha rodoviária, quantidade 

e qualidade de aeroportos e sistemas de telecomunicação. A ausência explica-se 

pelo elevado número de países incluídos no estudo, que torna difícil encontrar dados 

detalhados e comparáveis entre eles. 
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Para a mensuração da competitividade como um todo, os indicadores são 

normalizados e é realizada a distribuição de pesos aos temas utilizando-se a 

Confirmatory Factor Analysis (Análise Fatorial Confirmatória), de modo que a soma 

dos pesos é igual a um. 

Os resultados indicaram que, em geral, países tendem a ter um melhor 

desempenho em termos de Recursos Humanos e Preços, e pior em termos de 

Desenvolvimento Humano no Turismo e Desenvolvimento Tecnológico. Além disso, 

países em desenvolvimento têm um melhor desempenho em termos de Preços que 

países desenvolvidos. 

As nações mais bem sucedidas no MC foram os Estados Unidos, Suécia, 

Noruega, Finlândia e Austrália. As mais mal sucedidas foram Burkina Faso, Chade, 

Benim, Etiópia e Camboja. A Suécia figura entre os cinco melhores, apesar de estar 

entre os cinco piores em competitividade de Preços, principalmente porque seu 

desempenho foi muito bom nos demais indicadores. Vale frisar que o Brasil aparece 

entre os cinco países com piores desempenhos no tema Desenvolvimento Humano 

no Turismo. 

Segundo Taberner (2007, apud VIEIRA, 2013), o uso de bases de dados de 

organismos internacionais permite superar a falta de dados comuns, uma das 

limitações do Modelo Conceitual de Crouch e Ritchie (1999). No entanto, entre as 

limitações do MC pode-se apontar o peso excessivo atribuído às variáveis 

relacionadas à tecnologia e o papel secundário desempenhado pelas variáveis 

ambientais (TABERNER, 2007; CASTRILLÓN et al., 2011 apud VIEIRA, 2013). 

Taberner (2007 apud VIEIRA, 2013) frisa ainda que os resultados do MC refletem 

pouco a realidade, uma vez que os países identificados como os mais competitivos 

não estão entre principais destinos receptores de turistas. Além disso, para abranger 

muitos países, o estudo abre mão de variáveis importantes, tornando-se menos 

eficaz. 

 

4.1.6 O Modelo Explicativo de Mazanec, Wöber e Zins 

 

A questão central do estudo de Mazanec, Wöber e Zins (2007) consiste em 

investigar se um arranjo de dados como o MC de Gooroochurn e Sugiyarto (2004) 
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pode ser transformado de um modelo definidor de conceitos para um modelo 

explicativo. De acordo com os autores, o MC tende a melhor justificar os níveis de 

turismo já alcançados do que predizer seu crescimento. Ademais, ponderam que se 

a competitividade de destinos é um conceito relevante, deveria ter efeitos e meios 

para explicá-los.  

De acordo com os autores, o Modelo Conceitual (CROUCH; RITCHIE, 1999) 

apresenta implicitamente uma relação de causa e efeito ao atribuir o aumento do 

número de turistas à satisfação das necessidades dos visitantes por meio do 

oferecimento de experiências memoráveis.  No entanto, as estruturas que retratam a 

temática não conseguem reproduzir essa relação. 

Para Mazanec, Wöber e Zins (2007), a maior crítica ao MC é que, apesar de 

engenhoso (derivado de oito dimensões compostas por numerosos indicadores), 

não é útil, pois desempenha um papel teórico em um sistema que na realidade é de 

causa e efeito e, portanto, não explica o desempenho do destino. A partir desta 

crítica, os autores propuseram aprimorar o MC para uma versão explicativa, 

aumentando sua utilidade operacional.  

Para alcançar esse objetivo foram incorporados ao modelo três indicadores 

de desempenho como variáveis dependentes, para representar o nível de sucesso 

dos destinos ao longo dos anos: 

 Market-share comum, divulgado pelas organizações de turismo; 

 Market-share ponderado pela distância; e 

 Crescimento do turismo.  

Em sua revisão de literatura, os autores discutem se critérios como market- 

share e crescimento relativo do destino devem ser considerados indicadores da 

competitividade ou na realidade dependem da mesma, já que o aumento da 

competitividade do destino antecede o bem estar e a prosperidade da população 

residente.  

Quanto à última variável, os pesquisadores ressaltaram que tal aspecto foi 

subestimado pelo MC, apesar da disponibilidade de dados de chegadas 

internacionais entre 1989 e 2004. A técnica de regressão linear foi empregada para 

determinar a tendência de crescimento nas séries temporais dos 187 países 

selecionados no estudo. As duas variáveis de market-share foram justificadas para 
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melhor representar os países isolados geograficamente. De acordo com Sinclair & 

Stabler (1997, apud MAZANEC; WÖBER; ZINS, 2007), tais países ainda têm 

dificuldades de competir nos principais mercados emissores de turistas e obter 

elevadas fatias de mercado nos principais centros emissores.  

A Figura 10 apresenta o Modelo Explicativo para a competitividade de 

destinos proposto pelos pesquisadores, baseado nos estudos de Gooroochurn e 

Sugiyarto (2004). 

 

 
 
Figura 10: O Modelo Explicativo. 
Fonte: Mazanec, Wöber e Zins, 2007, tradução livre. 

 

A abordagem da competitividade em múltiplas dimensões foi mantida, 

refletindo as interfaces do turismo: econômica, sociocultural, tecnológica e 

ambiental. Os autores interpretaram a competitividade de destinos como uma 

construção latente, pois cada dimensão abstrata (variável latente) é formada por 

indicadores observáveis (indicadores formais). 

Na Figura 10 verifica-se a hipótese dos autores de que a competitividade 

explica as três variáveis dependentes: market-share comum, market-share 

ponderado pela distância e crescimento do turismo. Ao contrário do modelo de 
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Gooroochurn e Sugiyarto (2004), foram atribuídos pesos diferentes aos indicadores 

que determinam cada dimensão. Do ponto de vista da definição, é difícil justificar a 

atribuição de pesos. Todavia, um modelo de competitividade de destinos que inclua 

variáveis dependentes e que objetive explicá-las, terá pesos atribuídos a cada 

indicador da forma que melhor cumpra o objetivo.  

O MC apresenta oito dimensões da competitividade, formadas por 23 

indicadores. Alguns desses parâmetros tiveram de ser ajustados pelos autores, 

seguindo a diretriz de considerar apenas os que se enquadram em uma relação de 

causa e efeito, descartando os que servem apenas para definir o conceito. Por 

exemplo, a dimensão Turismo Humano do MC foi eliminada. Além disso, durante a 

revisão do modelo, os autores concluíram que a atratividade natural e cultural dos 

destinos não foi representada adequadamente. Como a atratividade influencia a 

demanda (representada no modelo por market-share), concluiu-se que a atratividade 

precisava ser medida, e utilizou-se como estimativa os patrimônios mundiais da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO. 

Este parâmetro foi um indicador da dimensão Patrimônio e Cultura no Modelo 

Explicativo (Figura 10). 

Devido à grande abrangência do MC, os autores tiveram que lidar com o 

problema de dados ausentes, em uma metodologia que resultou em uma base de 

169 países. Os pesquisadores tiveram ainda de superar o fato de as dimensões da 

competitividade apresentarem dependência entre si, o que gerou problemas na 

estimativa dos parâmetros. 

Os resultados obtidos por Mazanec, Wöber e Zins (2007) mostraram que as 

dimensões Competitividade de Preços do Turismo, Infraestrutura do Turismo, 

Preservação Ambiental e Abertura não se mostraram relevantes. Logo, das oito 

dimensões propostas pelo MC, apenas duas contribuíram para a competitividade de 

destinos conforme esperado: Educação e Competitividade Social. Os pesquisadores 

concluíram que sem a adição da dimensão Patrimônio e Cultura (representado pelos 

sítios da UNESCO), que obteve resultado positivo, o Modelo Explicativo teria 

funcionado mal. Os autores apontaram que apesar de a dimensão Educação ter 

apresentado grau de significância elevado, sua influência é negativa: países com 

baixos níveis educacionais apresentam vantagem competitiva. 
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Das três variáveis dependentes da competitividade de destinos no Modelo 

Explicativo, apenas o market-share comum funcionou bem. O modelo falhou na 

tentativa de explicar as variáveis market-share ponderado pela distância e 

crescimento do turismo. No entanto, os autores esclarecem que os critérios de 

sucesso no turismo ainda não foram definidos satisfatoriamente na literatura, 

especialmente entre qual das opções representa melhor o sucesso de um destino: 

market-share elevado ou elevada taxa de crescimento de sua fatia de mercado, 

ainda que esta seja pequena.  

Além disso, o conjunto de competidores não é homogêneo, como seria ideal 

para o Modelo Explicativo. Ao contrário, a demanda não é uniformemente distribuída 

entre os países do mundo, e da perspectiva da oferta, os destinos tendem a 

selecionar mercados específicos como alvo. 

Mazanec Wöber e Zins (2007) ressaltaram ainda que, apesar de algumas 

décadas de esforços, os dados mundiais de turismo ainda são pobres, incompletos e 

não apresentam níveis satisfatórios de comparabilidade. Tais carências são um 

entrave aos esforços dos teoristas da competitividade de destinos: ou as falhas nos 

dados são ignoradas, ou a base de dados é reduzida em 50%. 

 

4.1.7 O Índice de Competitividade do Fórum Econômico Mundial 

 

O Fórum Econômico Mundial - WEF publica anualmente, desde 1979, o 

Global Competitiveness Report - GCR, documento onde as economias nacionais de 

todo o mundo são avaliadas sob diversos aspectos a fim de se construir um índice 

de competitividade econômica das nações.  

Dada a crescente importância do setor de viagens e turismo para o 

desenvolvimento econômico, o WEF, juntamente com empresários e instituições de 

pesquisa, tomou a iniciativa, em 2007, de elaborar e publicar em seu web site o 

Travel & Tourism Competitiveness Report - TTCR, que traz em seu âmago o Travel 

& Tourism Competitiveness Index - TTCI. O estudo, que atualmente é elaborado de 

dois em dois anos, apresenta uma metodologia para a avaliação da competitividade 

de destinos turísticos, mensurando fatores que facilitam ou impulsionam o sucesso 

dos países no setor de viagens e turismo. 
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Em 2013 foi lançada a quinta edição do TTCR, com o tema “Reduzindo 

barreiras para o crescimento econômico e criação de empregos”. Com o objetivo de 

prover uma ferramenta estratégica abrangente para medir os fatores e 
políticas que tornam atraente desenvolver o setor de viagens e turismo em 
diferentes países, [...] os resultados podem ser usados por todos os 
stakeholders para que juntos possam atuar em prol da melhoria da 
competitividade do setor em suas economias nacionais, contribuindo para o 
crescimento e prosperidade nacionais. Também permite que os países 
acompanhem seu progresso ao longo do tempo nas variadas áreas 
avaliadas” (WEF, 2013, p. XIII). 
 

O TTCI 2012-2013 envolveu o número recorde de 140 países e avaliou mais 

de 75 variáveis divididas em 14 “pilares da competitividade”. Estes pilares formam, 

por sua vez, as três categorias (subíndices) nas quais a metodologia do Índice é 

baseada. Esta estrutura pode ser observada resumida na Figura 11. 

 

 
 

Figura 11: O Índice de Competitividade do Turismo Global. 
Fonte: Fórum Econômico Mundial, 2013, tradução livre. 
 

O pilar Mudança climática, por ser de difícil mensuração e por ter limitações 

na disponibilidade de dados, ainda não entra no cálculo, apesar das intenções de 

inseri-lo futuramente. O subíndice Modelo de regulação abrange os pilares Políticas 

públicas e regulamentações, Legislação ambiental, Segurança, Saúde e higiene e 
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Priorização do setor de turismo. Avalia aspectos como a política de visto para 

turistas, o grau de abertura para investimentos externos, a aplicação da legislação 

ambiental, confiabilidade da segurança pública, saneamento básico, orçamento 

dedicado ao setor de turismo, geração e disponibilização regulares de dados da 

atividade, e elaboração de campanhas de marketing de destinos turísticos. 

O subíndice Ambiente de negócios e infraestrutura abrange pilares de 

Infraestrutura de transportes (nos modais aéreo e terrestre), Comunicações e 

Turística, além de um pilar de Competitividade de preços no turismo. Estes 

indicadores avaliam aspectos como a qualidade de rodovias e ferrovias, a operação 

do transporte aéreo, capacidade da rede hoteleira, grau de utilização de serviços 

online pelo setor de turismo e o custo de bens e serviços relevantes e suas taxas, 

em comparação com demais países.  

Finalmente o subíndice Recursos humanos, naturais e culturais abrange os 

pilares Recursos humanos, Percepção nacional sobre o turismo e Recursos naturais 

e Culturais. Investigam o sistema educacional e a capacitação dos recursos 

humanos, o percentual de gastos e receitas da população com o turismo em 

comparação com o PIB, a opinião da sociedade a respeito do turismo, a quantidade 

de áreas de proteção ambiental e aspectos naturais e culturais considerados 

patrimônio internacional pela UNESCO. A divisão dos 14 pilares pode ser observada 

no anexo H. 

Todos os dados são avaliados em uma escala de 1 a 7. A média aritmética 

das variáveis fornecerá a nota dos pilares, cujas médias, por sua vez, resultarão nas 

notas dos subíndices. Finalmente, o TTCI é calculado aplicando-se a média 

aritmética dos três subíndices. 

A mensuração do Índice inclui tanto indicadores quantitativos, disponibilizados 

publicamente por organizações internacionais 5 , quanto informações qualitativas 

retiradas do World Economic Forum’s annual Executive Opinion Survey, pesquisa 

realizada junto a altos executivos e líderes de empresas turísticas dos países 

pesquisados, pois este é, segundo o estudo, o grupo que toma as decisões 

estratégicas nas economias envolvidas. 

                                                            
5
 Tais como IATA, IUCN, OMT, WTTC, UNCTAD e UNESCO. 
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É interessante destacar que o TTCI pode, a cada edição, sofrer alterações em 

sua estrutura para assegurar que permaneça relevante. Na edição 2012-2013, por 

exemplo, no pilar Normas e regulamentações políticas, o indicador Exigências para o 

visto foi atualizado para incluir o caso dos vistos eletrônicos (eVisas) e no pilar 

Infraestrutura de comunicação e informação, o indicador Uso da internet pelos 

negócios foi substituído por dois indicadores mais específicos: Uso de tecnologia da 

comunicação e informação para transações business-to-business e Uso de 

tecnologia da comunicação e informação para transações business-to-consumer. 

Além disso, como o índice é construído a partir de muitos dados 

preexistentes, a oferta destes dados é condição básica para a avaliação dos países. 

Por este motivo, de uma edição do TTCR para outra, algumas economias são 

adicionadas e outras ficam de fora. 

Além do Índice e das discussões a respeito da colocação de cada país e 

região do globo, o TCCR também complementa a análise com contribuições de 

experts em questões e desafios relevantes com os quais o setor se confronta 

atualmente. 

Segundo o WEF (2013, p. 11-12), os resultados têm relação com os números 

de chegadas de turistas e receitas, fortalecendo a ideia de que o TTCI envolve os 

fatores que são importantes para o desenvolvimento do setor. 

Por meio da análise detalhada de cada pilar do Índice, empresários e 

governantes podem identificar melhor seus desafios para o crescimento do setor e 

então formular políticas e ações apropriadas para amenizar seus pontos fracos. 

Desde a primeira edição do estudo a Suíça mantém a liderança do ranking, 

com 5,66 pontos dos sete possíveis. O Brasil ficou, em 2013, em 51º lugar, com 4,37 

pontos, subindo uma posição em relação a 2011. Dentre os 27 países das Américas 

o Brasil está em 7ª posição atrás dos Estados Unidos, Canadá, Barbados, Panamá, 

México e Costa Rica. Os anexos E e F contemplam os rankings global e das 

Américas respectivamente. 

A respeito da colocação do Brasil no último TTCI, o WEF destaca que os 

pilares Recursos naturais (1º lugar geral) e Culturais (23º) e ainda o foco na 

Sustentabilidade ambiental (30º) fortalecem a competitividade turística do país, que 
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conta com diversos Patrimônios Mundiais, boa proporção de áreas protegidas e a 

fauna mais rica do mundo.  

Por outro lado, a rede de Infraestrutura de Transportes Terrestres se manteve 

insuficiente (129º), com rodovias, portos e estradas de ferro carecendo de melhorias 

para acompanhar o passo do desenvolvimento econômico do país, carências que 

podem ser reduzidas com as obras de infraestrutura para os megaeventos 

esportivos (Copa do Mundo da FIFA em 2014 e Jogos Olímpicos de 2016). O Brasil 

também continua a padecer com a falta de Competitividade de preços (126º), 

prejudicada pelo aumento de impostos e tarifas aeroportuárias. O desempenho do 

Brasil em todas as variáveis pode ser visto em sua totalidade nos anexos G e H. 

Entre as críticas ao TTCI destaca-se a de Crouch (2011), que argumenta que 

dado o conjunto de informações utilizadas para a aplicação em nível nacional, tona-

se difícil aplicar a metodologia em municípios ou destinos de menor abrangência. 

Além disso, “o corte de análise em nível de país pode enviesar os resultados, 

especialmente em países de grandes dimensões com uma variedade considerável 

de atrativos, tal como o Brasil” (VIEIRA, 2013, p. 35), não distinguindo, por 

conseguinte, as realidades locais e regionais (CROES, 2011). 

 

4.1.8 O Índice de Competitividade do Ministério do Turismo/Fundação Getúlio 

Vargas/SEBRAE  

 

 O Plano Nacional de Turismo 2003-2007 já apontava a necessidade de se 

“incorporar um conjunto de fatores estruturantes que elevem o nível de atratividade e 

competitividade dos produtos de maneira a garantir o crescimento dos fluxos 

turísticos”, admitindo o aumento da competitividade do setor como um dos pilares 

para a construção de um novo padrão de desenvolvimento e para sua inserção no 

mercado internacional (MTUR, 2003, p. 17). 

 Note-se que o documento não se refere à competitividade de destinos, e sim 

à competitividade de produtos turísticos (p. 17, 19, 22, 31 e 39) de modo que a 

qualidade do produto seria um pressuposto fundamental para o sucesso dos 

destinos. 
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 O mesmo distanciamento conceitual PNT 2007-2010, documento vigente até 

hoje devido à inexistência do subsequente. O Plano, que tem como objetivo geral 

“fomentar a competitividade do produto turístico brasileiro nos mercados nacional e 

internacional e atrair divisas para o país” (MTUR, 2007, p. 16), trata da importância 

de se aumentar a competitividade do produto, da oferta e da atividade turística, em 

nenhum momento se referindo à competitividade de destinos turísticos. Em seu 

Macroprograma Informação e Estudos Turísticos, o documento objetiva “articular a 

realização dos estudos e pesquisas sobre a competitividade da atividade turística no 

Brasil (...) e avaliar a oferta turística nos diversos elos de sua cadeia integrada, em 

nível nacional e internacional” 6 (MTUR, 2007, p. 63). 

 Visando alcançar os objetivos dos Planos Nacionais, o MTur, em parceria com 

a FGV e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, 

desenvolveu o Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do 

Desenvolvimento Turístico Regional, que a partir de sua terceira edição passou a se 

chamar Índice de Competitividade do Turismo Nacional / 65 Destinos Indutores do 

Desenvolvimento Turístico Regional - ICTN (MTUR, 2008a; 2009a; 2010a; 2011a), 

tendo como principal objetivo “proporcionar ao público o acompanhamento da 

evolução dos indicadores nacionais de competitividade dos 65 destinos indutores e o 

desempenho em cada dimensão avaliada” (MTUR, 2011a, p. 21). 

O estudo, após breves explanações sobre os trabalhos de Crouch e Ritchie 

(1999), Gooroochurn e Sugiyarto (2004), Kozak e Remmington (1999), Melián-

González e García-Falcón (2003), Enright e Newton (2004) e Johns e Mattsson 

(2005) define competitividade como “a capacidade crescente de gerar negócios nas 

atividades econômicas relacionadas com o setor de turismo, de forma sustentável, 

proporcionando ao turista uma experiência positiva” (MTUR, 2008a p. 32). 

 A metodologia do ICTN é composta por cinco macrodimensões divididas em 

treze dimensões (Figura 12), que por sua vez são decompostas em 62 variáveis que 

influenciam direta ou indiretamente o desenvolvimento turístico dos destinos. 

Finalmente as variáveis são divididas em indicadores que possibilitam sua 

                                                            
6  De fato, em 2011, após a publicação de três edições do Estudo de Competitividade dos 65 Destinos 

Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional/Índice de Competitividade do Turismo Nacional, é 
lançado, também pelo MTur em parceria com a FGV e o SEBRAE, o Estudo de Competitividade de 
Produtos Turísticos nos segmentos Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo de Negócios e Eventos e 
Turismo de Sol e Praia, com metodologia aplicada em 36 produtos do território nacional. 
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mensuração. Os elementos de análise de cada variável podem ser apreciados no 

apêndice A. O processo de definição das dimensões, variáveis e perguntas foi 

realizado por especialistas em cada uma das dimensões e, posteriormente, validado 

em sessão conjunta com representantes do MTur e do SEBRAE. 

 

 
 
Figura 12: O Índice de Competitividade do Turismo Nacional. 
Fonte: Ministério do Turismo, 2008. 
 

Para que fossem obtidos os índices de competitividade de cada destino, 

foram realizadas somas ponderadas dos índices obtidos em cada uma das 13 

dimensões avaliadas. Assim, os pontos obtidos em cada pergunta foram somados e 

multiplicados pelo peso da variável correspondente. O somatório desses cálculos 

corresponde aos índices de cada dimensão. Por sua vez, os resultados de cada 

dimensão foram multiplicados por seu peso — atribuído de acordo com a 

importância para a competitividade de um destino turístico — e, mais uma vez, 

somados (MTUR, 2011a, p. 35-36). 

O conjunto de pesos foi discutido e validado, no ano de criação do estudo, 

com técnicos do MTur, das Secretarias Estaduais de Turismo, do SEBRAE, de 

representantes de órgãos de classe, de profissionais do setor e dos acadêmicos 

envolvidos na construção do índice. Os pesos das variáveis e das perguntas, que 

não são divulgados ao público, foram atribuídos internamente pelo grupo técnico da 

FGV (MTUR, 2011a, p. 55). 

Assim como no MC de Gooroochurn e Sugiyarto (2004), pode-se considerar a 

atribuição de pesos às variáveis e às dimensões uma evolução da metodologia do 

ICTN em relação ao TTCI do Fórum Econômico Mundial, que ao realizar apenas 
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médias aritméticas acaba por considerar que todas as variáveis e dimensões têm o 

mesmo impacto sobre a competitividade turística de um destino. 

Para a realização dos trabalhos de campo para coleta dos dados primários, 

os pesquisadores permanecem cinco dias em cada município. Munidos de 

questionários padronizados com mais de 600 perguntas estruturadas de forma 

objetiva são, em todos os destinos, acompanhados de representantes das 

Secretarias Municipais de Turismo ou departamentos equivalentes e, em alguns 

casos, contam também co a presença de técnico do órgão estadual de turismo. São 

realizadas visitas técnicas aos atrativos e equipamentos e entrevistas com 

representantes dos setores público e privado, ligados, direta ou indiretamente, ao 

turismo, tais como (MTUR, 2011a, p. 35): 

 Prefeito; 

 Representantes de turismo do SEBRAE nas Unidades da Federação; 

 Gestor municipal responsável pela pasta do Turismo e técnicos do órgão 

municipal de turismo; 

 Instância de governança local — Conselho Municipal de Turismo ou Grupo 

Gestor; 

 Empresários dos setores hoteleiro, de alimentação, receptivos e das 

instituições ligadas ao turismo, como Convention & Visitors Bureau; 

 Instituições de ensino superior; 

 Gestor municipal de Cultura ou similar; 

 Gestor municipal de Meio Ambiente; 

 Gestor municipal de Planejamento, Fazenda ou Finanças; 

 Gestor municipal de Saúde; 

 Gestor municipal de Infraestrutura; 

 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 

 Órgãos ligados à segurança pública/urbana: Polícia Militar, Polícia Civil, 

Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil; 

 Conselho Tutelar ou gestor municipal de Ação Social; e 

 Instância de governança regional. 
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Além dos dados primários para sua composição, o Índice também considera 

dados secundários (quantitativos) recentes, de abrangência nacional, disponíveis em 

nível municipal7. 

Torna-se importante mencionar a estratégia adotada para lidar com os dados 

faltantes (missing). Na ausência de dados secundários de algum destino, 

executaram-se cálculos estatísticos com base em informações de municípios 

semelhantes. Em situações excepcionais (por exemplo, municípios situados em ilhas 

sem acesso rodoviário ou ferroviário), a pontuação tornou-se dinâmica, ponderando-

se de forma igualitária os atributos disponíveis para o destino em análise (MTUR, 

2011a, p.57). 

É importante ainda destacar que “para fins de análise”, os índices de 

competitividade foram divididos em uma escala de cinco níveis considerados pelo 

ICTN, como pode ser visto na Figura 13: 

 

NÍVEL INTERVALO 

1 0 e 20 pontos 

2 21 e 40 pontos 

3 41 e 60 pontos 

4 61 e 80 pontos 

5 81 e 100 pontos 
 
Figura 13: Divisão dos índices entre os cinco níveis. 
Fonte: Ministério do Turismo, 2011. 

O estudo, que utiliza a abordagem ex-ante e a RBV, apresenta evoluções 

quanto aos modelos anteriores, como a já citada atribuição de pesos às dimensões 

avaliadas. No entanto, falha ao avaliar da mesma maneira destinos que focam em 

segmentos diversos, ao contrário do sugerido por Melián-González e Garcia-Falcón 

(2003). Sobre esta questão o estudo reconhece que  

determinadas localidades não necessariamente precisam atingir os níveis 
mais elevados da escala para se tornarem competitivas. Isso é 
especialmente aplicado a alguns dos destinos não capitais e/ou destinos 
que trabalhem nichos específicos de mercado (MTUR, 2008a, p. 65), 

admitindo ainda que  

                                                            
7 As principais fontes pesquisadas para o estudo de 2011 foram: IBGE — ANATEL (2011), ANTT 

(2006), CEF (2011), Cidades (2009), Correios (2011), DATASUS (2009), Finbra (2010), FIRJAN 
(2010), INEP/MEC (2009), INFRAERO/ANAC (2010), MDIC (2010), PNUD (2000), MTur (2011), RAIS 
(2010) e Senado Federal (2010). 
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alguns destinos, por causa de características geográficas, econômicas ou 
outros fatores não gerenciáveis, não atingirão níveis elevados em uma ou 
mais dimensões do estudo, (sendo) fundamental a análise crítica dos 
resultados, para que se ponderem e se compreendam a realidade e os 
limites em cada dimensão. (MTUR, 2011a, p. 32). 
 

Os resultados consolidados do estudo, com o destaque dos principais fatores 

que influenciam o alcance dos índices, são publicados e disponibilizados para 

download no web site do MTur, com as médias do Brasil, das capitais e das não 

capitais. Na edição de 2009 foram também expostos os resultados das grandes 

regiões do país. Os resultados analíticos de cada destino indutor são apresentados 

individualmente a cada município por profissionais técnicos da FGV com o objetivo 

de elaboração de propostas que visem melhorar seus níveis de competitividade 

(BARBOSA; OLIVEIRA; REZENDE, 2010). 

 Pode-se constatar que, a cada edição da pesquisa, há um aumento no 

número de destinos cujos resultados se agrupam nos níveis mais elevados, como 

pode ser verificado na Figura 14. 

 Os resultados dos índices de competitividade dos destinos indutores do 

estado do Rio de Janeiro serão analisados no capítulo a seguir, com o objetivo de se 

avaliar a evolução no desempenho dos municípios fluminenses contemplados no 

estudo. O apêndice B apresenta as notas atribuídas ao Brasil, às capitais, às não 

capitais e aos destinos indutores do estado do Rio em todas as dimensões e nas 

quatro as edições do ICTN. 

 
Figura 14: Médias Brasil: Índice de Competitividade do Turismo Nacional. 
Fonte: Ministério do Turismo, 2011. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE DOS 5 

DESTINOS INDUTORES FLUMINENSES 

 

Dentre os objetivos traçados pelo Índice de Competitividade do Turismo 

Nacional - ICTN (MTUR, 2008a, 2009a, 2010a, 2011a) no ano de sua criação consta 

o de “produzir uma série histórica para avaliação da competitividade de destinos, 

fornecendo informações que podem subsidiar o planejamento estratégico da 

atividade turística e monitorar a evolução da atividade nos destinos e no país” 

(MTUR, 2011a, p. 32). O início da formação e consolidação dessa série histórica em 

2011 possibilitou a análise dos dados do presente trabalho. 

Esse capítulo se destina a apresentar os aspectos metodológicos desse 

Trabalho de Conclusão de Curso e a análise dos dados utilizando-se como enfoques 

os cinco destinos indutores do estado do Rio de Janeiro e as treze dimensões 

avaliadas no ICTN. Além disso, realiza proposições a respeito de resultados futuros 

tendo por base ações e projetos realizados no presente, indica suas limitações e 

sugere pesquisas a serem desenvolvidas. 

 

5.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção serão expostos os procedimentos metodológicos utilizados no 

tratamento das questões que guiam este Trabalho de Conclusão de Curso. Deste 

modo, serão apresentados o objetivo geral e os pontos intermediários do trabalho, a 

coleta de dados e as fontes de informação e os procedimentos de análise dos 

dados. 

 

5.1.1 Objetivo geral e pontos intermediários do trabalho 

 

Este trabalho tem por objetivo responder a seguinte questão: 

 Como evoluíram os resultados do Índice de Competitividade do Turismo Nacional 

atribuídos aos municípios indutores do estado do Rio de Janeiro de 2008 a 2011? 
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E como pontos intermediários: 

 Comparar o nível de competitividade do estado do Rio de Janeiro com as 

médias nacionais, das capitais, e das não capitais envolvidas no estudo; 

 Destacar a importância do Índice de Competitividade do Turismo Nacional 

como ferramenta para a gestão e o planejamento do desenvolvimento 

turístico sustentável nos municípios indutores brasileiros; 

 Apresentar as principais metodologias de avaliação da competitividade de 

destinos disponíveis na literatura mundial; 

 Indicar alguns dos fatores responsáveis por auxiliar ou limitar o desempenho 

dos municípios nas treze dimensões do estudo; e 

 Estabelecer perspectivas sobre comportamentos futuros dos resultados, 

baseadas em ações que vêm sendo desenvolvidas no presente, tais como as 

inseridas no Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR-RJ. 

 

5.1.2 Coleta de dados e fontes de informação 

 

Após a contextualização do turismo como atividade socioeconômica na 

atualidade e levantamento bibliográfico sobre a gestão e planejamento públicos de 

destinos turísticos, foram analisados os principais modelos de competitividade de 

destinos já desenvolvidos no mundo com o objetivo de localizar e familiarizar o leitor 

a respeito da temática da competitividade de destinos, antes que se entrasse na 

análise dos dados. 

Para a análise dos dados do presente trabalho foram selecionados, dentre os 

65 municípios contemplados no ICTN, os cinco destinos indutores do estado do Rio 

de Janeiro: Angra dos Reis, Armação dos Búzios, Paraty, Petrópolis e Rio de 

Janeiro. Essa escolha se deu devido a duas razões: o foco que tem sido dado ao 

estado na última década e à intenção de prestar contribuições à comunidade na qual 

a Universidade Federal Fluminense está inserida. 

Como apenas os relatórios com os resultados consolidados do país são 

disponibilizados no web site do MTur, destinando-se os relatórios analíticos dos 

destinos à administração de cada município, fez-se necessário solicitar estes dados 
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ao Ministério, com o intermédio da SETUR-RJ, informando-se os objetivos 

pretendidos com a obtenção dos mesmos. 

Para o estabelecimento de perspectivas para os resultados futuros dos 

destinos indutores do estado no ICTN foram consultados documentos do 

PRODETUR-RJ e sites institucionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

 

5.1.3 Procedimentos de análise dos dados 

  

 Após o procedimento de coleta dos dados, deu-se início aos trabalhos de 

tabulação e análise dos mesmos. Para isso, e com o auxílio do software SPSS, foi 

realizada primeiramente a averiguação da existência de normalidade na distribuição 

(apêndice C) de todas as notas atribuídas às dimensões do estudo nos municípios 

analisados, a fim de realizarem os testes estatísticos subsequentes, sem a 

necessidade de normalização dos dados. 

 Após a geração de gráficos no software Microsoft Excel, a análise das notas 

do ICTN foi realizada sob dois enfoques: o primeiro se debruçou sobre os cinco 

municípios do estado separadamente, averiguando-se a evolução dos mesmos nas 

13 dimensões ao longo da série histórica. Dessa forma, identificaram-se para cada 

município as forças, fraquezas e como evoluíram esses aspectos ao longo da série. 

Também puderam ser identificados alguns dos fatores que influenciaram a avaliação 

das dimensões. Antes da apresentação dos resultados de cada município, é 

realizada uma breve descrição de suas potencialidades turísticas, a partir de web 

sites institucionais e publicações e estudos do MTur. 

O segundo enfoque abordou cada uma das 13 dimensões separadamente, 

comparando o desempenho dos cinco destinos indutores entre si e com as médias 

nacionais. Neste caso, a média do estado do Rio de Janeiro foi tomada como a 

média aritmética de seus cinco destinos indutores. Esta abordagem permitiu 

identificar quais municípios indutores estabelecem forças ou fraquezas ao estado em 

cada dimensão da competitividade de destinos, bem como seu desempenho médio 

em comparação com as médias nacionais. (apêndice D). 
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Finalmente, a Correlação de Pearson (apêndice E) foi calculada com o 

objetivo de se verificar o nível de ligação entre as dimensões do estudo. Considerou-

se que os valores acima de 0,7 são indicadores de forte correlação. 

 

5.2 ANÁLISE DOS DADOS – ENFOQUE DOS MUNICÍPIOS 

 

 Esta seção se dedica a explorar as principais variações no comportamento 

dos resultados dos cinco destinos indutores fluminenses separadamente, 

confrontando as treze dimensões do Índice de Competitividade do Turismo Nacional 

em cada um deles. 

 Ates que se inicie a análise dos destinos, no entanto, deve-se frisar que 

alguns municípios, “por causa de características geográficas, econômicas ou outros 

fatores não gerenciáveis” não atingirão níveis elevados em uma ou mais dimensões 

do estudo (MTUR, 2011a, p. 32). Sendo assim, é fundamental que os resultados 

sejam analisados criticamente, considerando-se a realidade e os limites de cada 

dimensão. 

 

5.2.1 Município de Angra dos Reis 

 

O município de Angra dos Reis localiza-se no litoral sul do estado do Rio de 

Janeiro, entre a Baía da Ilha Grande e a Serra da Bocaina, apresentando população 

de 177.101 residentes (CEPERJ, 2012). Sua importância histórica e cultural decorre 

das navegações portuguesas no século XVI, transformações do período colonial e 

entreposto comercial à época do extrativismo em Minas Gerais, sendo classificado 

como cidade histórica (IPHAN, 2013).  A diversidade biológica da Mata Atlântica e da 

baía da Ilha Grande, dentre as quais figuram quatro Unidades de Conservação, 

conferem ainda potencial para os segmentos de ecoturismo, turismo de aventura e 

de sol e praia. Destacam-se também os segmentos de turismo cultural, com 

calendário diversificado e festas religiosas, e o turismo subaquático devido à grande 

concentração de naufrágios (TURISANGRA, 2013). 
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O estudo de demanda internacional (MTUR, 2012c) aponta Angra dos Reis 

entre os 21 destinos mais visitados do Brasil por turistas internacionais, e entre os 

cinco maiores destinos de lazer, entre turistas dos mercados emissores da 

Alemanha e Inglaterra.  

O município possui uma fundação dedicada ao turismo – TURISANGRA, 

que realiza fomento, supervisão e contratação de programas turísticos, opera 

empreendimentos de interesse turístico diretamente ou por meio de terceiros, e 

também trabalha na promoção de eventos, adoção de medidas de preservação do 

patrimônio cultural e natural e nas ações de propaganda e divulgação 

(TURISANGRA, 2013). Ainda de acordo com a entidade, foi realizado inventário da 

oferta turística no município, com 2.318 empreendimentos e todos os atrativos 

naturais catalogados. 

 No Índice de Competitividade do Turismo Nacional o município apresentou 

evolução moderada de 5,6 pontos no Índice geral8 ao longo dos quatro anos da 

pesquisa. Dentre as dimensões que mais contribuíram para o crescimento das notas 

destacam-se Serviços e equipamentos turísticos, Infraestrutura geral e Políticas 

públicas (variações totais de 17,4, 16,2 e 16,0 pontos respectivamente). No entanto, 

o município sofreu algumas quedas na avaliação de dimensões, dentre elas o 

Monitoramento, que teve sua performance progressivamente reduzida em 12,9 

pontos nos quatro anos, como pode ser verificado na Figura 15. 

Vale destacar a queda brusca da dimensão Marketing e promoção do destino 

no segundo ano da pesquisa (20,4 pontos apenas em um ano). Os principais fatores 

que contribuíram negativamente para esta avaliação foram a inexistência de um 

plano de marketing formal e de mensuração dos resultados de sua participação em 

eventos e feiras de turismo (MTUR, 2009b). A dimensão vem evoluindo 

positivamente na avaliação nos dois últimos anos, apesar de ainda não ter 

conseguido alcançar seu patamar inicial. 

  

 

                                                            
8

 Para o cálculo do Índice geral são utilizadas, por parte da equipe pesquisadora da FGV, 
ponderações nas dimensões do estudo. Desta forma, o Índice geral não corresponde à média 
aritmética destas dimensões. 
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Figura 15: Angra dos Reis – evolução das dimensões. 
Fonte: Ministério do Turismo, 2011b. 
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As dimensões mais bem avaliadas no último ICTN foram Aspectos ambientais 

e Capacidade empresarial (74,5 e 68,1 pontos respectivamente). Dentre os fatores 

que fortaleceram os aspectos ambientais pode-se destacar a existência de Conselho 

Municipal do Meio Ambiente atuante e de Código Ambiental Municipal, rede de 

distribuição e tratamento de água e coleta de esgoto e presença de Unidades de 

Conservação com atividade turística (Parque Estadual da Ilha Grande). Quanto à 

capacidade empresarial, a presença de instituições de ensino com cursos 

relacionados à atividade turística e de grupos empresariais nacionais e 

internacionais voltados para o setor turístico influenciaram a dimensão de forma 

positiva (MTUR, 2011b). 

Por outro lado, os aspectos com pior avaliação em 2011 foram Monitoramento 

e Marketing e promoção do destino (45,6 e 50,3 pontos respectivamente). Pode-se 

citar, como limitadores ao primeiro, a ausência de acompanhamento dos objetivos 

das políticas públicas estaduais e federais em turismo e inexistência de instituição 

que realize pesquisas sobre o setor, focadas no destino ou na região da Costa 

Verde. Já a ausência de informações sobre o combate à exploração sexual de 

crianças e adolescentes e de preservação ao meio ambiente em materiais 

promocionais e a carência de um calendário de eventos gratuitamente disponíveis 

para consulta prejudicaram a dimensão Marketing e promoção o destino (MTUR, 

2011b). 

 

5.2.2 Município de Armação dos Búzios 

 

 Município criado em 1995 com população de 28.973 residentes (CEPERJ, 

2012), localizado em uma península com oito quilômetros de extensão na Região 

dos Lagos. Essa região fluminense apresenta características de clima e bioma que a 

tornam especial dentre as demais: baixos índices pluviométricos e vegetação estepe 

arbórea semelhante à da Caatinga, com espécies endêmicas raras. (SECRETARIA 

DE TURISMO DE BÚZIOS, 2013). 

A visita da atriz francesa Brigitte Bardot em 1964 transformou o turismo na 

grande atividade econômica da localidade, então distrito de Cabo Frio.  Seu principal 

segmento de turismo é o de sol e praia: dentre suas 23 praias, a de Geribá foi 
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referência de produto turístico do segmento, entre nove no Brasil. (SEBRAE, 2011). 

O município apresenta ainda duas Unidades de Conservação, com potencial para o 

ecoturismo. 

O estudo de demanda turística internacional (MTUR, 2012c) aponta o 

destino entre os cinco nacionais mais relevantes em viagens de lazer, quando o 

mercado emissor é chileno, argentino e uruguaio, que estão entres os principais 

emissores para o Brasil. O web site da Secretaria de Turismo do município não 

descreve sua política e objetivos. 

O desempenho do município no ICTN apresentou a mais modesta evolução 

do estado nos quatro anos da série, com variação de apenas 3,6 pontos no Índice 

geral. Dentre as dimensões que mais contribuíram para o crescimento das notas 

destacam-se Economia local, Cooperação regional e Aspectos ambientais 

(variações totais de 24,8; 19,7 e 16,9 pontos respectivamente). No entanto, o 

município sofreu algumas quedas na avaliação de dimensões, com destaque para 

Marketing e promoção do destino, que teve sua performance progressivamente 

reduzida em 14,8 pontos nos quatro anos. 

É interessante destacar o comportamento da dimensão Monitoramento ao 

longo da série, que pode ser observada na Figura 16. Após sucessivas regressões 

nas três primeiras edições da pesquisa houve grande evolução no ano de 2011 

(14,9 pontos em apenas um ano). 

As dimensões mais bem avaliadas no último ICTN foram Aspectos ambientais 

e Economia local (68,5 e 61,3 pontos respectivamente). Dentre os fatores que 

fortaleceram os aspectos ambientais pode-se destacar a existência de Conselho 

Municipal do Meio Ambiente atuante e de Código Ambiental Municipal, e 

disponibilidade de rede de distribuição e tratamento de água e coleta de esgoto. No 

caso da economia local, a existência de Convention & Visitors Bureau exclusivo, de 

casas de câmbio e caixas eletrônicos 24 horas e a aplicação de política de incentivo 

à formalização de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços em geral, 

por exemplo, fortaleceram o município (MTUR, 2011c). 
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Figura 16: Armação dos Búzios – evolução das dimensões. 
Fonte: Ministério do Turismo, 2011c. 
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No outro extremo, as dimensões com piores pontuações em 2011 foram 

Monitoramento e Aspectos culturais (32,2 e 33,2 pontos respectivamente). Dentre os 

fatores que prejudicaram a primeira dimensão pode-se citar a ausência de um 

sistema de indicadores de desempenho do setor do turismo e a inexistência de 

acompanhamento das políticas estaduais e nacionais em turismo. Já os fatores que 

limitaram o indicador aspectos culturais foram, dentre outros, a ausência de 

patrimônios imateriais registrados e de patrimônios artísticos e históricos tombados 

que se constituam em atrativo, além de inexistência de monitoramento da utilização 

turística do patrimônio cultural por meio do controle da capacidade de suporte 

(MTUR, 2011c). 

 

5.2.3 Município de Paraty 

 

 Com população de 38.740 residentes (CEPERJ, 2012), o município de Paraty 

localiza-se no extremo sul do estado do Rio de Janeiro, e apresenta potencial para 

despontar como um reconhecido destino de turismo cultural (MTUR, 2010g), 

ostentando o título de cidade histórica. De acordo com o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN (2013), tais cidades são referência urbana dos 

processos de transformação do país, preservando expressões próprias de cada 

período. Seu centro histórico foi escolhido produto turístico de referência no turismo 

cultural, entre 10 produtos nacionais no segmento (SEBRAE, 2011). Apresenta 

ainda calendário cultural diversificado, com destaque para A Festa do Divino, de 

caráter religioso, e a Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP.  

Sua posição geográfica, ao fundo da Baía da Ilha Grande e aos pés da Serra 

da Bocaina, propiciam-lhe atrativos para os segmentos ecoturismo e turismo de 

aventura, destacando-se a Unidade de Conservação Parque Nacional – PARNA da 

Serra da Bocaina. Os resultados do estudo de demanda turística internacional 

(MTUR, 2012c) apontam Paraty como o quarto destino mais visitado por franceses e 

o segundo por ingleses, quando a motivação da viagem é o lazer.  

Durante o presente estudo, o website da Secretaria Municipal de Turismo de 

Paraty esteve em reforma, dessa forma não foi possível obter informações de sua 

política e objetivos. 
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Paraty obteve, ao longo dos quatro anos de realização do ICTN, a maior 

variação positiva entre os destinos do estado do Rio de Janeiro no Índice geral (8,5 

pontos). Dentre as dimensões que mais contribuíram para o a evolução positiva 

destacam-se Cooperação regional, Marketing e promoção do destino e 

Monitoramento (variações totais de 58,4; 30,2 e 11,5 pontos respectivamente). 

O destaque na evolução do Índice geral frente aos demais destinos indutores 

do estado pode ser justificada, entre outras coisas, pelo desempenho modesto do 

município no primeiro ano da pesquisa. Com comportamento peculiar nas 

dimensões, o município apresentou variações bruscas nas notas. Em Cooperação 

regional, por exemplo, Paraty obteve adição de 41,8 pontos em apenas um ano da 

pesquisa (2008-2009). Também em Marketing e promoção do destino a evolução foi 

aguda no primeiro ano da pesquisa (variação de 36,4 pontos). Outra dimensão que 

merece destaque é o Monitoramento, que apesar de figurar como a dimensão de 

pior desempenho do município (avaliada com singelos 11,5 pontos em 2011), 

apresentava pontuação nula em 2008. A figura 17 ilustra estes comportamentos. 

Dentre as dimensões que apresentaram regressão durante a série destaca-se 

a Infraestrutura geral, que tem sofrido oscilações na performance, somando  6,3 

pontos em variação total nos quatro anos. De fato, o destino ainda não possui 

sistema de saneamento básico, condição que pode, inclusive, prejudicar a escolha 

de seu centro histórico como patrimônio mundial da UNESCO (POL, 2011). 

As dimensões mais bem avaliadas no último ICTN foram Atrativos turísticos e 

Aspectos culturais (71,2 e 69,7 pontos respectivamente). Dentre os fatores que 

contribuíram para esta colocação pode-se citar, para o primeiro quesito, a existência 

de atrativos culturais para os quais há fluxo turístico (tendo sido o principal indicado 

o Centro Histórico) e de eventos programados que atraem visitantes (principal 

indicado: FLIP). Quanto aos aspectos culturais, destacam-se a existência de 

tradições evidentes e típicas da região onde o município está inserido, entre elas a 

Ciranda, hábitos caiçaras e indígenas, e presença de órgão da administração local 

com atribuição exclusiva de incentivar o desenvolvimento da cultura (MTUR, 2011d). 
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Figura 17: Paraty – evolução das dimensões. 
Fonte: Ministério do Turismo, 2011d. 
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 Por outro lado, as dimensões mais mal avaliadas em 2011 foram 

Monitoramento e Políticas públicas (11,5 e 28,8 pontos respectivamente). Dentre os 

fatores que prejudicaram a primeira dimensão pode-se citar a ausência de um 

sistema de indicadores de desempenho do setor do turismo e a inexistência de 

acompanhamento das políticas estaduais e nacionais em turismo. Já a avaliação das 

políticas públicas foi limitada por barreiras tais como a inexistência de Plano Diretor 

Municipal e de Turismo atualizados e a ausência de recebimento de recursos de 

emendas parlamentares para o turismo (MTUR, 2011d). 

  

5.2.4 Município de Petrópolis 

 

 Localizado na Serra do Mar, apresentando altitude de 829 m (IBGE, 2011) e 

população de 297.112 residentes (CEPERJ, 2012), o município de Petrópolis possui 

o título de cidade histórica (IPHAN, 2013). Sua relevância no assunto em questão 

tem fundamento no período colonial do Brasil, como entreposto para as Minas 

Gerais, e especialmente no período imperial. Durante o Segundo Reinado, a cidade 

se desenvolveu com vocação aristocrática, motivada pela presença constante do 

imperador D. Pedro II e sua corte, em temporadas de veraneio que chegavam a 

durar um semestre, conferindo à cidade status de capital do império e centro da 

atenção nacional (TAULOIS, 2007). A cidade também foi morada de verão do ilustre 

inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, cuja residência atualmente é um dos 

museus da cidade. 

O município apresenta ainda vocação para a gastronomia, ecoturismo e 

turismo de aventura, destacando-se entre os últimos o PARNA da Serra dos Órgãos, 

Unidade de Conservação da Mata Atlântica. O órgão municipal de turismo, 

Fundação de Cultura e Turismo, não divulga em seu website informações de sua 

política e objetivos.  

Petrópolis avançou 6,7 pontos no Índice geral ao longo dos quatro anos do 

ICTN. Pode-se dizer que seu desempenho foi o mais linear entre os destinos do 

estado do Rio de Janeiro, com apenas uma dimensão apresentando regressão nas 

notas e outra apresentando estagnação (Aspectos culturais com 66,2 pontos tanto 
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em 2008 quanto em 2011). De fato, no quesito Capacidade empresarial, o município, 

nos quatro anos da pesquisa, recuou apenas 0,7 de ponto na avaliação (Figura 18). 

Dentre as dimensões que mais contribuíram para o a evolução positiva do 

Índice geral destacam-se Marketing e promoção do destino, Políticas públicas e 

Economia local (variações totais de 24,8; 10,5 e 10,4 pontos respectivamente). 

No destino, as dimensões mais bem avaliadas no último ICTN foram Acesso e 

Aspectos ambientais (72,8 e 72,3 pontos respectivamente), influenciadas por fatores 

tais como a proximidade de um aeroporto (Galeão) e adequada estruturação do 

mesmo, além da existência de um terminal rodoviário no destino, de um Conselho 

Municipal do Meio Ambiente atuante e de Código Ambiental Municipal, e 

disponibilidade de rede de distribuição e tratamento de água e coleta de esgoto 

(MTUR, 2011e). 

As dimensões mais mal avaliadas em 2011 no destino foram Serviços e 

equipamentos turísticos e Cooperação regional (50,8 e 51,8 pontos 

respectivamente). Dentre os fatores limitantes à expansão do primeiro indicador 

destacam-se a não adequação de grande parte dos estabelecimentos de 

hospedagem e alimentação às necessidades de pessoas com deficiências ou 

mobilidade reduzida e a inexistência de um centro de convenções que atenda ao 

destino (MTUR, 2011e). 
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Figura 18: Petrópolis – evolução das dimensões. 
Fonte: Ministério do Turismo, 2011e. 
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5.2.5 Município do Rio de Janeiro 

 

 Para sintetizar a relevância turística da cidade de pouco mais de seis milhões 

de residentes (CEPERJ, 2012) no cenário nacional, o destino foi o mais visitado do 

Brasil por turistas internacionais de lazer entre 11 dos 15 maiores países emissores, 

inclusive entre todos da Europa e da América do Norte, com 26% do total de turistas 

internacionais de lazer, no período entre 2005 e 2011 (MTUR, 2012c). A cidade só 

foi superada por destinos da Região Sul, quando o mercado emissor foram os 

países do Mercosul.  Quando a motivação foi negócios, a cidade foi a segunda 

colocada entre os 15 principais países emissores, atrás apenas de São Paulo, 

respondendo por 24% dos turistas internacionais de negócios que visitam o Brasil. 

Ainda como referência, o Estudo de Competitividade de Produtos Turísticos 

do SEBRAE em parceria com MTur e FGV (SEBRAE, 2011), avaliou produtos 

turísticos dos destinos indutores em quatro segmentos: ecoturismo, turismo cultural, 

turismo de negócios e eventos e turismo de sol e praia. De 30 produtos selecionados 

como referência para o estudo, o município do Rio de Janeiro responde por quatro, 

um em cada segmento: PARNA da Tijuca, Carnaval, congressos e Praia de 

Copacabana respectivamente. Em 2012 o município recebeu da UNESCO o título de 

Patrimônio Mundial da Humanidade, na categoria Paisagem Cultural Urbana, 

justificada pela interação harmônica das intervenções urbanas com a paisagem 

natural da cidade (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2013). 

O órgão municipal de turismo é a Empresa de Turismo do Município do Rio 

de Janeiro S. A. – RIOTUR, sociedade de economia mista e órgão vinculado à 

Secretaria Especial de Turismo. A empresa objetiva executar a política de turismo da 

secretaria, desenvolver um plano estratégico, realizar a promoção do destino, captar 

demanda dos mercados nacional e internacional e organizar e apoiar grandes 

eventos, como o carnaval e o réveillon da cidade (PREFEITURA DO RIO DE 

JANEIRO, 2013).  

Os resultados positivos obtidos pelo município do Rio de Janeiro no ICTN 

(Figura 19) já eram esperados, por se tratar de uma metrópole com forte 

envolvimento com o turismo. Conforme alerta o MTur (2011a, p. 36) as capitais em 

geral, reúnem “características mais favoráveis que propiciam o alcance de níveis 
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mais elevados de competitividade”, sendo alvo por outro lado, de um maior grau de 

exigência em relação a produtos, serviços e estrutura oferecidos. 

A evolução de seu Índice geral variou 5,2 pontos ao longo da série do estudo. 

Deve-se atentar para o fato de que a obtenção de resultados elevados desde o início 

da pesquisa pode implicar em um crescimento mais lento das notas. Por este 

motivo, durante a análise dos dados, deve-se observar tanto o desempenho relativo 

quanto o absoluto ao longo dos anos. 

Dentre as dimensões que mais contribuíram para o crescimento do Índice 

geral destacam-se Aspectos sociais, Aspectos ambientais e Economia local 

(variações totais de 16,7; 16.6 e 13,7 pontos respectivamente). No entanto, o 

município sofreu algumas quedas na avaliação de dimensões, com destaque para 

Marketing e promoção do destino, que variou 14,8 pontos ao longo da série. 

 É interessante destacar o comportamento da dimensão Monitoramento ao 

longo da série. Após sucessivas regressões nas três primeiras edições da pesquisa 

houve grande evolução no ano de 2011 (14,9 pontos em apenas um ano). 

As dimensões mais bem avaliadas no último ICTN foram Capacidade 

empresarial e Economia local (93,8 e 91,2 pontos respectivamente). A primeira foi 

impulsionada por fatores como a existência de instituições de ensino com cursos 

relacionados à atividade turística e de grupos empresariais nacionais e 

internacionais voltados para o setor.  Quanto à economia local, sua avaliação foi 

beneficiada pela existência de um polo físico de produção e negócios significativo, 

de Convention & Visitors Bureau exclusivo do destino, e aplicação de política de 

incentivo à formalização de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 

em geral, por exemplo (MTUR, 2001f). 
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Figura 19: Rio de Janeiro – evolução das dimensões. 
Fonte: Ministério do Turismo, 2011f. 
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Por outro lado, as dimensões mais mal avaliadas em 2011 foram Cooperação 

regional e Marketing e promoção do destino (26,5 e 50,4 pontos respectivamente). 

Dentre os fatores limitantes à expansão da primeira pode-se citar a ausência de uma 

instância de governança regional responsável pela coordenação das ações de 

regionalização do turismo e de um plano de desenvolvimento turístico integrado para 

a região na qual o destino está inserido (Metropolitana). Quanto ao Marketing e 

promoção do destino, fatores como inexistência de um plano de marketing formal e 

ausência de alertas a respeito do combate à exploração sexual de crianças e 

adolescentes e da preservação ambiental, tanto em materiais promocionais quanto 

no ambiente virtual, prejudicaram o desempenho da dimensão (MTUR, 2001f). 

 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS – ENFOQUE DAS DIMENSÕES 

 

 A análise do desempenho do estado do Rio de Janeiro pelo enfoque das 

dimensões (apêndice D) é útil para que se possam avaliar os resultados dos 

municípios fluminenses em cada quesito comparando-os com as médias nacionais, 

das capitais e das não capitais. Além disso, esta abordagem permite que se tenha 

um retrato da evolução das dimensões do estudo ao longo da série histórica. 

Conforme exposto na Figura 12 e relatado na subseção 4.1.8, as dimensões 

do ICTN são divididas, de acordo com sua natureza, em cinco macrodimensões. 

Esta divisão será aplicada para efeito de distribuição da análise dos resultados, com 

o propósito de se visualizar da melhor forma os resultados em dimensões afins. 

 Como pode ser verificado no apêndice D, a análise do Índice geral explicitou, 

além da evolução constante de todos os destinos pesquisados, o desempenho 

positivo e diferenciado do município do Rio de Janeiro em se comparando com os 

demais municípios do estado, com 74,9 pontos em 2011. No mesmo ano, a 

performance do destino superou, inclusive, em quase 10 pontos, a média 

conquistada pelas capitais do país. 

 Os municípios de Petrópolis, Angra dos Reis e Paraty obtiveram resultados 

superiores ao da média das não capitais em 2011 (63,4; 61,6 e 53,1 pontos 

respectivamente). Deve-se destacar a guinada no Índice geral por parte de Paraty, 

entre os anos 2008 e 2009, que permitiu esta colocação. Apenas Armação dos 
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Búzios se posicionou abaixo da média das não capitais, com 49,8 pontos no último 

ano da série. 

 É interessante ainda destacar que, em 2011, a média dos resultados do 

estado do Rio de Janeiro (60,7 pontos), representado por seus cinco destinos 

indutores, superou em apenas 3,06 pontos o desempenho da média do país, 

representado por seus 65 municípios avaliados no ICTN. 

 

5.3.1 Macrodimensão Infraestrutura 

 

Conforme ilustrado na Figura 12, as dimensões que compõem a 

macrodimensão Infraestrutura são Infraestrutura geral e Acesso. 

A análise da dimensão Infraestrutura geral (apêndice D) também explicitou o 

desempenho positivo e diferenciado do município do Rio de Janeiro em se 

comparando com os demais municípios do estado, com 82 pontos em 2011. No 

mesmo ano, a performance do destino ainda superou a média conquistada pelas 

capitais do país (75,8 pontos). No entanto, cumpre destacar a regressão na nota do 

município nesta edição do ICTN, que em 2010 havia conquistado 84,6 pontos. 

 Dentre os demais municípios fluminenses, apenas Petrópolis e Angra dos 

Reis obtiveram resultados superiores ao da média das não capitais em 2011 (65,4 e 

63,3 pontos respectivamente). Paraty e Armação dos Búzios se posicionaram abaixo 

da média das não capitais, com 60,7 e 50,6 pontos respectivamente no último ano 

da série. Deve-se destacar a queda contínua nesta dimensão por parte de Paraty a 

partir de 2009 (quando obtivera 69,4 pontos), bem como a progressiva guinada de 

Angra dos Reis a partir do primeiro ano do estudo (variação de 16,2 pontos entre 

2008 e 2011). 

É interessante ainda destacar que, em 2011, a média dos resultados do 

estado do Rio de Janeiro (64,4 pontos), representado por seus cinco destinos 

indutores, ficou 4 pontos abaixo do desempenho da média do país, representado por 

seus 65 municípios avaliados no ICTN. Conforme ilustra a Figura 14, a dimensão 

Infraestrutura geral tem sido a mais bem posicionada entre todas as demais médias 

do Brasil, nos quatro anos da série. 
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Quanto à dimensão Acesso, sua análise (apêndice D) também explicitou o 

desempenho positivo e diferenciado do município do Rio de Janeiro em se 

comparando com os demais municípios do estado, com 88,2 pontos em 2011. No 

mesmo ano, a performance do destino superou a média conquistada pelas capitais 

do país em 14,2 pontos. No entanto, cumpre destacar a quase estagnação do 

município nesta dimensão desde a edição de 2009 do ICTN, quando conquistou 

87,9 pontos. 

 Dentre os demais municípios fluminenses, Petrópolis, Paraty e Angra dos 

Reis obtiveram resultados superiores ao da média das não capitais em 2011 (72,8; 

66,4 e 63,4 pontos respectivamente). Deve-se destacar, no entanto, a queda de 6,7 

pontos nesta dimensão por parte de Angra dos Reis somente de 2010 para 2011. 

Apenas Armação dos Búzios se posicionou abaixo da média das não capitais, com 

48,7 pontos no último ano da série. 

Vale frisar, ainda, que em 2011 a média dos resultados do estado do Rio de 

Janeiro (67,9 pontos), representado por seus cinco destinos indutores, ficou 6,1 

pontos acima do desempenho da média do país, representado por seus 65 

municípios avaliados no ICTN. 

 

5.3.2 Macrodimensão Turismo 

 

A macrodimensão Turismo é composta pelas dimensões Serviços e 

equipamentos turísticos, Atrativos turísticos e Marketing e promoção do destino, 

conforme ilustrado na Figura 12. 

Também a análise da dimensão Serviços e equipamentos turísticos (apêndice 

D), explicitou o desempenho positivo e diferenciado do município do Rio de Janeiro 

em se comparando com os demais municípios do estado, com 78 pontos em 2011. 

No mesmo ano, a performance do destino superou a média conquistada pelas 

capitais do país em 13,9 pontos. No entanto, cumpre destacar, após um período de 

crescimento progressivo, a leve regressão do município nessa dimensão no ano de 

2011 de 0,3 de ponto. 
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 Dentre os demais municípios fluminenses, Angra dos Reis e Petrópolis 

obtiveram resultados superiores ao da média das não capitais em 2011 (57,9 e 50,8 

pontos respectivamente). Já Armação dos Búzios e Paraty se posicionaram abaixo 

da média das não capitais, com 41 e 36,9 pontos respectivamente no último ano da 

série. Deve-se destacar a queda contínua de 6,5 pontos nesta dimensão por parte 

de Paraty entre os anos 2009 e 2011. 

É interessante expor, ainda, que em 2011 a média dos resultados do estado 

do Rio de Janeiro (52,9 pontos), representado por seus cinco destinos indutores, 

quase coincidiu com o desempenho da média do país (52 pontos), representado por 

seus 65 municípios avaliados no ICTN. 

Quanto à dimensão Atrativos turísticos, sua análise (apêndice D) também 

explicitou o desempenho positivo e diferenciado do município do Rio de Janeiro em 

se comparando com os demais municípios do estado, com 84,3 pontos em 2011, 

apesar de o mesmo ter apresentado redução, pelo segundo ano consecutivo, nas 

notas atribuídas à dimensão (variação de 3,4 pontos). De qualquer forma, no mesmo 

ano, a performance do destino superou a média conquistada pelas capitais do país 

em notáveis 23 pontos. 

 Dentre os demais municípios fluminenses, Petrópolis e Paraty obtiveram 

resultados superiores ao da média das não capitais em 2011 (71,4 e 71,2 pontos 

respectivamente). Angra dos Reis e Armação dos Búzios se posicionaram abaixo da 

média das não capitais, com 62 e 59,2 pontos respectivamente no último ano da 

série.  

Deve-se destacar, ainda, que em 2011 a média dos resultados do estado do 

Rio de Janeiro (69,6 pontos), representado por seus cinco destinos indutores, ficou 

7,6 pontos acima do desempenho da média do país, representado por seus 65 

municípios avaliados no ICTN. 

Ainda na macrodimensão Turismo, a dimensão Marketing e promoção do 

destino (apêndice D) se expôs como uma das fragilidades do município do Rio de 

Janeiro  em se comparando com os demais destinos do estado, com 50,4 pontos em 

2011. Desde 2009, o município vem apresentando queda brusca no quesito, 

exibindo uma variação total de 16,8 pontos nas últimas três edições do ICTN. De 



113 
 

qualquer forma, no mesmo ano, a performance do destino ainda se manteve 

superior à média conquistada pelas capitais do país em singelos 0,4 de ponto. 

 Petrópolis, Paraty e Angra dos Reis despontaram com resultados superiores 

aos das demais médias, incluindo a das capitais (57,5; 56,4 e 50 pontos 

respectivamente). Vale frisar o comportamento de Paraty na dimensão: após obter 

um salto de 36,4 pontos em apenas um ano do ICTN (2008 a 2009), o município 

vem apresentando regressão nas notas desde então, variando 6,2 pontos nas 

últimas três edições do estudo. Armação dos Búzios também vem apresentando 

redução contínua nas notas atribuídas ao quesito desde 2008 (variação total de 14,8 

pontos) posicionando-se acima da média das não capitais, com 47,5 pontos em 

2011, apesar de não ter ultrapassado a média nacional e das capitais.  

Deve-se destacar, ainda, que em 2011 a média dos resultados do estado do 

Rio de Janeiro (52,4 pontos), representado por seus cinco destinos indutores, ficou 

6,8 pontos acima do desempenho da média do país, representado por seus 65 

municípios avaliados no ICTN. 

 

5.3.3 Macrodimensão Políticas Públicas 

 

Conforme ilustrado na Figura 12, as dimensões que compõem a 

macrodimensão Políticas públicas são Políticas públicas, Cooperação regional e 

Monitoramento. 

A análise da dimensão Políticas públicas (apêndice D) explicitou o 

desempenho superior do município do Rio de Janeiro em se comparando com os 

demais municípios do estado, com 70,1 pontos em 2011. No mesmo ano, a 

performance do destino superou ainda a média conquistada pelas capitais do país 

em 8,8 pontos. 

 Dentre os demais municípios fluminenses, Petrópolis, Angra dos Reis e 

Armação dos Búzios obtiveram resultados superiores ao da média das não capitais 

em 2011 (64,4; 61 e 57 pontos respectivamente). Petrópolis superou, inclusive, a 

média das capitais. Paraty se posicionou muito abaixo da média das não capitais, 

com 28,8 pontos no último ano da série. 
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É interessante expor, ainda, que em 2011 a média dos resultados do estado 

do Rio de Janeiro (56,3 pontos), representado por seus cinco destinos indutores, 

não apenas alcançou, como ultrapassou levemente o desempenho da média do país 

(56,1 pontos), representado por seus 65 municípios avaliados no ICTN. 

A dimensão Cooperação regional (apêndice D) se apresentou como a maior 

das fragilidades do município do Rio de Janeiro, com 26,5 pontos, o pior 

desempenho entre as demais médias no quesito. De fato, esta dimensão tem uma 

característica peculiar: as notas atribuídas às não capitais são superiores às das 

capitais, realidade que pode ser explicada pela falsa impressão que os gestores das 

capitais podem ter de não precisarem dos demais municípios na região turística 

onde estão inseridos. Desde o início da avaliação do ICTN, o município vem 

apresentando pequenas oscilações de desempenho, com variação total de apenas 

0,2 de ponto entre 2008 e 2011. Sua performance em 2011 foi inferior à média 

conquistada pelas capitais do país em significativos 21,2 pontos. 

 Angra dos Reis, Paraty e Petrópolis despontaram com resultados superiores 

aos das demais médias (66,5; 60 e 51,8 pontos respectivamente). Vale frisar o 

comportamento de Paraty na dimensão: após apresentar irrisório 1,6 ponto em 2008, 

o município disparou na dimensão, avançando 41,8 pontos apenas de 2008 a 2009. 

Armação dos Búzios também vem apresentando forte evolução, desde a primeira 

edição do ICTN, nas notas atribuídas ao quesito (variação total de 19,7 pontos), o 

que, no entanto, ainda não foi o suficiente para que o destino ultrapassasse a média 

das não capitais, com 48,8 pontos em 2011. 

Observa-se que estes comportamentos de Paraty e Armação dos Búzios 

foram, em grande parte, responsáveis pela ascensão significativa em 18,3 pontos 

totais na média do estado do Rio de Janeiro de 2008 a 2011. Em 2011 esta média 

(50,7 pontos), ficou apenas 0,8 de ponto acima do desempenho da média do país, 

representado por seus 65 municípios avaliados no ICTN. 

Ainda na macrodimensão Políticas públicas, a dimensão Monitoramento 

(apêndice D), a mais mal avaliada entre as médias nacionais (Figura 14), explicitou o 

desempenho decrescente do município do Rio de Janeiro. Desde a primeira edição 

do ICTN, o destino perdeu 9,1 pontos na variação total. Mesmo assim, em 2011, a 

performance do município superou a média conquistada pelas capitais do país em 

9,4 pontos. 
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 Dentre os demais municípios fluminenses, Petrópolis, Angra dos Reis e 

Armação dos Búzios obtiveram resultados superiores ao da média das não capitais 

em 2011 (56,4; 45,6 e 32,2 pontos respectivamente). Petrópolis e Angra superaram, 

inclusive, a média das capitais, tendo o primeiro destino ultrapassado também o 

resultado do município do Rio de Janeiro. Vale destacar, no entanto, a queda 

progressiva do município de Angra dos Reis na dimensão, desde a primeira edição 

do ICTN (variação total de 12,9 pontos). Armação dos Búzios, que também vinha 

apresentando decréscimos desde 2008, obteve uma retomada no ano de 2011. Já 

Paraty se posicionou bem abaixo da média das não capitais, com seus modestos 

11,5 pontos no último ano da série. Cabe frisar, entretanto, que o referido destino 

iniciou na série histórica da dimensão com desempenho nulo. 

É interessante expor, ainda, que em 2011 a média dos resultados do estado 

do Rio de Janeiro (39,8 pontos), representado por seus cinco destinos indutores, 

superou o desempenho da média do país (36,7 pontos), representado por seus 65 

municípios avaliados no ICTN. 

 

5.3.4 Macrodimensão Economia 

 

A macrodimensão Economia é composta pelas dimensões Economia local e 

Capacidade empresarial, conforme ilustrado na Figura 12. 

A análise da dimensão Economia local (apêndice D) explicitou o desempenho 

positivo e diferenciado do município do Rio de Janeiro em se comparando com os 

demais destinos do estado, com 91,2 pontos em 2011, No mesmo ano, a 

performance do município superou a média conquistada pelas capitais do país em 

notáveis 20,6 pontos. Interessante notar que enquanto a média das capitais 

apresentou estagnação nos dois últimos anos do ICTN, o Rio de Janeiro guinou 10 

pontos em apenas um ano. 

 Todos os demais municípios fluminenses obtiveram resultados superiores ao 

da média das não capitais em 2011. Vale frisar a ascensão contínua de Armação 

dos Búzios na dimensão desde o início da pesquisa, totalizando variação de 24,8 

pontos. 
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Deve-se destacar, ainda, que em 2011 a média dos resultados do estado do 

Rio de Janeiro (67,6 pontos), representado por seus cinco destinos indutores, ficou 

6,8 pontos acima do desempenho da média do país, que por sua vez foi 

representado pelos 65 municípios avaliados no ICTN. 

Quanto à dimensão Capacidade empresarial (apêndice D), sua análise 

também explicitou o desempenho positivo e diferenciado do município do Rio de 

Janeiro em se comparando com os demais destinos do estado, com 93,8 pontos em 

2011, No mesmo ano, a performance do município superou a média conquistada 

pelas capitais do país em 8,7 pontos. Deve-se citar, no entanto, o decréscimo de 0,9 

de ponto atribuído ao município no último ano do ICTN. 

 Todos os demais municípios fluminenses obtiveram comportamento 

ascendente nas notas, apresentando resultados superiores ao da média das não 

capitais em 2011. Vale frisar que apenas Petrópolis apresentou, durante a série 

histórica da dimensão, decréscimo superior a 3 pontos (em 2010). 

Deve-se destacar, ainda, que em 2011 a média dos resultados do estado do 

Rio de Janeiro (63,9 pontos), representado por seus cinco destinos indutores, ficou 

4,6 pontos acima do desempenho da média do país, representado pelos 65 

municípios avaliados no ICTN. 

 

5.3.5 Macrodimensão Sustentabilidade 

 

Conforme ilustrado na Figura 12, as dimensões que compõem a 

macrodimensão Sustentabilidade são Aspectos Sociais, Aspectos ambientais e 

Aspectos culturais. 

A análise da dimensão Aspectos sociais (apêndice D) explicitou o 

desempenho positivo e crescente do município do Rio de Janeiro em se comparando 

com os demais destinos do estado, com 75,2 pontos em 2011. No mesmo ano, a 

performance do município ainda superou a média conquistada pelas capitais do país 

em 10,5 pontos. 

 Dentre os demais municípios fluminenses, apenas Petrópolis e Angra dos 

Reis obtiveram resultados superiores ao da média das não capitais em 2011 (66,3 e 
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57,4 pontos respectivamente). Paraty e Armação dos Búzios se posicionaram abaixo 

da média das não capitais, com 54,6 e 40,6 pontos respectivamente no último ano 

da série. Deve-se destacar a queda contínua nesta dimensão por parte de Armação 

dos Búzios a partir de 2009 (quando obtivera 46,6 pontos), bem como a guinada de 

Petrópolis no último ano do estudo (variação de 11,9 pontos em um ano), que a 

permitiu figurar inclusive acima da média das capitais. 

É interessante ainda destacar que, em 2011, a média dos resultados do 

estado do Rio de Janeiro (58,8 pontos), representado por seus cinco destinos 

indutores, ficou 0,3 de ponto abaixo do desempenho da média do país, representado 

por seus 65 municípios avaliados no ICTN. 

Quanto à dimensão Aspectos ambientais (apêndice D), sua análise expôs um 

desempenho positivo do município do Rio de Janeiro em se comparando com os 

demais destinos do estado, com 79.4 pontos em 2011, No mesmo ano, a 

performance do município superou a média conquistada pelas capitais do país em 

6,7 pontos. 

 Dentre os demais municípios fluminenses, Angra dos Reis, Petrópolis e 

Armação dos Búzios obtiveram resultados superiores ao da média das não capitais 

em 2011 (74,5; 72,3 e 68,5). O primeiro destino inclusive apresentou nota superior à 

média das capitais. Apenas Paraty se posicionou abaixo da média das não capitais 

nesta dimensão. Com exceção de Angra dos Reis, que sofreu regressão de 0,5 de 

ponto na última edição do ICTN, os demais municípios fluminenses demonstraram 

evolução constante nas notas deste quesito. 

Deve-se destacar, ainda, que em 2011 a média dos resultados do estado do 

Rio de Janeiro (70,4 pontos), representado por seus cinco destinos indutores, ficou 

3,16 pontos acima do desempenho da média do país, representado pelos 65 

municípios avaliados no ICTN. 

Ainda na macrodimensão Sustentabilidade, a análise da dimensão Aspectos 

culturais (apêndice D) também explicitou o desempenho positivo do município do Rio 

de Janeiro em se comparando com os demais municípios do estado, com 79,4 

pontos em 2011. No mesmo ano, a performance do destino superou a média 

conquistada pelas capitais do país em 13,2 pontos.  
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 Dentre os demais municípios fluminenses, Paraty, Petrópolis e Angra dos 

Reis obtiveram resultados superiores ao da média das não capitais em 2011 (69,7; 

66,2 e 62,1 pontos respectivamente). Deve-se destacar, no entanto, a queda 

progressiva de 1,7 pontos nesse quesito por parte de Paraty entre 2009 e 2011. 

Além disso, Petrópolis vem apresentando comportamento praticamente estagnado 

durante a série histórica da dimensão. Apenas Armação dos Búzios se posicionou 

abaixo da média das não capitais, com 33,2 pontos no último ano do estudo, 

desempenho progressivamente reduzido em 7 pontos desde o início do ICTN. 

Vale frisar, ainda, que em 2011 a média dos resultados do estado do Rio de 

Janeiro (62,1 pontos), representado por seus cinco destinos indutores, ficou 4,6 

pontos acima do desempenho da média do país, representado por seus 65 

municípios avaliados no ICTN. 

 

5.3.6 Grau de correlação entre as dimensões 

 

 A correlação entre as dimensões do Índice e Competitividade do Turismo 

Nacional – ICTN pode indicar a tendência de comportamento de uma dimensão, 

baseada no desempenho de outra. Para a obtenção desta ferramenta, utilizou-se o 

software SPSS com o objetivo de se calcular o Coeficiente de Pearson com todas as 

notas atribuídas às dimensões ao longo dos quatro anos da série histórica (apêndice 

E). 

 A inclusão deste cálculo no presente trabalho se justifica pelo auxílio que o 

mesmo pode oferecer à gestão pública no que se refere à priorização e alocação de 

investimentos. 

Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que 

não há relação linear, o valor 1 indica uma relação linear perfeita e o valor -1 

também indica uma relação linear perfeita mas inversa, ou seja quando uma das 

variáveis aumenta a outra diminui. 

Para os objetivos do presente trabalho, considerou-se como indicativos de 

forte correlação entre as dimensões os valores acima de 0,7. A Figura 20 apresenta 

essas correlações em ordem decrescente. 
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Economia local e Serviços e equipamentos turísticos 0,923 

Capacidade empresarial e Serviços e equipamentos turísticos 0,913 

Capacidade empresarial e Economia local 0,873 

Aspectos culturais e Acesso 0,864 

Serviços e equipamentos turísticos e Infraestrutura geral 0,831 

Aspectos culturais e Infraestrutura geral 0,801 

Serviços e equipamentos turísticos e Acesso 0,790 

Aspectos sociais e Acesso 0,789 

Monitoramento e Políticas públicas 0,788 

Economia local e Acesso 0,784 

Economia local e Infraestrutura geral 0,780 

Acesso e Infraestrutura geral 0,775 

Capacidade empresarial e Acesso 0,772 

Aspectos ambientais e Políticas públicas 0,768 

Aspectos ambientais e Economia local 0,765 

Capacidade empresarial e Monitoramento 0,764 

Atrativos turísticos e Acesso 0,749 

Capacidade empresarial e Políticas públicas 0,748 

Aspectos sociais e Monitoramento 0,731 

Aspectos sociais e capacidade empresarial 0,731 

Aspectos ambientais e Capacidade empresarial 0,725 

Aspectos ambientais e Monitoramento 0,710 

Aspectos sociais e Economia local 0,709 

Políticas públicas e Serviços e equipamentos turísticos 0,708 

Aspectos sociais e Serviços e equipamentos turísticos 0,701 

Economia local e Políticas públicas 0,700 
 

Figura 20: Coeficiente de Pearson – correlação positiva. 
Fonte: Elaboração própria. 

  

Isso significa dizer, por exemplo, que as dimensões Economia local e 

Serviços e equipamentos turísticos possuem entre si forte correlação, baseando-se 

nos resultados já atribuídos às mesmas. Consequentemente, pode-se supor que se 

houverem maiores investimentos na primeira dimensão, a outra provavelmente será 

positivamente impactada, e vice-versa. Por outro lado, a Figura 21 apresenta todos 

os coeficientes negativos da análise dos dados. 

 

Cooperação regional e Atrativos turísticos -0,419 

Cooperação regional e Infraestrutura geral -0,391 

Cooperação regional e Serviços e equipamentos turísticos -0,304 

Cooperação regional e Aspectos culturais -0,215 

Cooperação regional e Economia local -0,205 
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Cooperação regional e Acesso -0,184 

Cooperação regional e Capacidade empresarial  -0,141 

Cooperação regional e Marketing e promoção do destino -0,042 

Cooperação regional e Políticas públicas -0,015 
 
Figura 21: Coeficiente de Pearson – correlação inversa. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Como pode ser observado, todos os coeficientes negativos envolvem 

correlações com a dimensão Cooperação regional. Isso significa dizer esta 

dimensão tem, em muitos dos casos, um comportamento inverso àqueles das quais 

está correlacionada. Conforme já havia sido abordado na subseção 5.3.3, esta 

dimensão apresenta algumas peculiaridades que a diferencia das demais, dentre 

elas, a média das não capitais se manteve superior à das capitais em todos os anos 

da série histórica.  

É difícil atribuir uma justificativa para este comportamento sem um estudo 

mais aprofundado sobre o assunto. No entanto, pode-se supor, tendo em vista as 

dimensões com as quais apresenta correlação negativa, que os destinos mais bem 

estruturados para o turismo tendem a se apoiar em outros fatores de 

desenvolvimento, renegando a Cooperação regional a uma categoria secundária. 

Se esta hipótese se confirma, tem-se que as bases da Política Nacional de 

Turismo brasileira, apoiadas na regionalização do turismo, precisam ser fortalecidas. 

 

5.4 PERSPECTIVAS BASEADAS EM AÇÕES DO PRESENTE 

 

 Após as explanações sobre o comportamento dos municípios e das 

dimensões ao longo da série histórica do ICTN, torna-se curioso e interessante 

propor alguns cenários futuros, baseados em ações que vêm sendo realizadas no 

presente ou que estão prestes a sair do papel. 

 Entre as ações com forte poder de influenciar positivamente os resultados do 

ICTN nos municípios fluminenses estão as inseridas no Programa de 

Desenvolvimento do Turismo do Estado do Rio de Janeiro – PRODETUR-RJ. 

Assinado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID em 2011, o Programa constitui uma linha de financiamento 
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com intermediação do MTur e envolve obras e ações de gestão que têm impacto 

direto sobre o turismo. Apesar de ser coordenado pela Secretaria de Estado de 

Turismo, conta com a participação, ainda, das Secretarias de Estado de Obras, 

Cultura e Ambiente. 

A área de abrangência do PRODETUR-RJ foi definida conforme orientação 

dos Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS e do 

Programa de Regionalização do Turismo, entre outros critérios. Tomando-se por 

base os municípios que compõem as seis regiões estratégicas (subpolos), 

destacaram-se 23 destinos que foram agrupados em dois polos de desenvolvimento: 

Polo Litoral e Polo Serra (Figura 22). Essa análise considerou o grau de atratividade 

dos destinos, a similaridade dos segmentos turísticos, a variedade de equipamentos 

e serviços e as distâncias e tempos de deslocamento da capital. 

 

 

 
Figura 22: Abrangência do PRODETUR-RJ.  
Fonte: Secretaria de Estado de Turismo, 2013. Com adaptações. 
 

 O PRODETUR-RJ, por intermédio de seus projetos, poderá influenciar direta 

e indiretamente todas as dimensões do ICTN no estado. Como não está no escopo 
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do presente estudo se aprofundar nesta análise, serão destacadas as ações do 

Programa que mais claramente tendem a impactar os resultados do Índice. 

 A capital do estado poderá, por exemplo, ter a dimensão Atrativos turísticos 

beneficiada pela construção de parques urbanos e turísticos e pelo desenvolvimento 

e estruturação de roteiros temáticos previstos no Programa. 

 Paraty poderá ter suas dimensões Serviços e equipamentos turísticos, 

Infraestrutura geral e Aspectos ambientais valorizadas pela implantação de centro 

cultural, de eventos e exposições, realização de obras de saneamento e drenagem e 

modelagem de gestão da estrada-parque Paraty/Cunha respectivamente. 

O município de Angra dos Reis tenderá a apresentar melhores desempenhos 

nas dimensões Economia local, Capacidade empresarial e Aspectos Sociais, 

influenciadas, especialmente, pelo desenvolvimento de estudos turísticos, projetos 

de qualificação e capacitação e de incentivo à formalização da atividade turística. O 

destino também será beneficiado por obras de saneamento e drenagem e melhorias 

na gestão ambiental por meio de estudos de capacidade de carga e uso público e 

implantação de um sistema de gestão dos fluxos turísticos e monitoramento, o que 

possivelmente acarretará em impactos positivos nas notas das dimensões 

Infraestrutura geral e Aspectos Ambientais respectivamente. 

 Armação dos Búzios, por sua vez, poderá verificar resultados positivos nas 

dimensões Atrativos turísticos, Serviços e equipamentos turísticos, Economia local e 

Capacidade empresarial, influenciadas especialmente pela implantação de píer, 

estruturação de centro de atendimento ao turista e desenvolvimento de projetos de 

incentivo à formalização das atividades turísticas. 

 Já Petrópolis possivelmente verá seus resultados nas dimensões 

Infraestrutura geral e Atrativos turísticos avançarem em virtude de intervenções que 

visam a urbanização de áreas e centros históricos. 

 Deve-se frisar, ainda, a influência de projetos que abrangem todos os 

municípios contemplados pelo Programa, tais como a implantação de redes de 

centros de atendimento ao turista e sinalização, o desenvolvimento de estudos 

turísticos e de projetos de qualificação e capacitação, a atualização do Plano Diretor 

de Turismo estadual, a elaboração de Plano de Marketing, as ações de 

fortalecimento institucional que envolvem os gestores públicos municipais e a 
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estruturação de um núcleo de estudos e pesquisas do turismo, que envolverá a 

execução e a atualização de pesquisas de demanda, de oferta e de ambiente 

empresarial. Estas ações poderão impactar direta e positivamente as dimensões 

Serviços e equipamentos turísticos, Marketing e promoção do destino, Políticas 

públicas, Monitoramento, Economia local, Capacidade empresarial e Aspectos 

sociais. 

 Fora do escopo do PRODETUR-RJ e inspiradas em uma experiência de 

segurança pública realizada em Medelín, na Colômbia, as Unidades de Polícia 

Pacificadora - UPP, desenvolvidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

começaram a ser implantadas em dezembro de 2008, quando foi instalada a 

primeira UPP, no Morro Santa Marta, em Botafogo, na Zona Sul da cidade do Rio de 

Janeiro. Desde então, 33 UPPs já foram instaladas e, até 2014, a previsão é de que 

sejam mais de 40 (RIO DE JANEIRO, 2013). Como a segurança do turista é levada 

em consideração na metodologia do ICTN, especificamente na dimensão 

Infraestrutura geral, espera-se que os resultados do estudo em 2012, 2013 e 2014, 

especialmente os do município do Rio de Janeiro, sejam direta e positivamente 

impactados por estas ações. 

Outro fator relevante que não pode deixar de ser considerado quanto à 

possibilidade de influenciar as dimensões do ICTN são as melhorias realizadas 

visando a estruturação dos destinos para os megaeventos que serão sediados no 

país, e, especialmente, no município do Rio de Janeiro. Provavelmente a expansão 

de aeroportos e o aumento da capacidade e da qualidade dos meios de 

hospedagem, por exemplo, impactarão positivamente dimensões como Acesso e 

Serviços e equipamentos turísticos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O turismo desponta como uma das mais relevantes atividades 

socioeconômicas atuais. O reconhecimento de sua importância, especialmente como 

fenômeno gerador de riquezas por parte do poder público e da sociedade em geral 

faz com que cada vez mais sejam desenvolvidas ações em prol de seu crescimento 

sustentável. 

Neste sentido, os estudos e pesquisas em turismo figuram como 

componentes fundamentais para a adequada gestão e planejamento da atividade e 

dos destinos turísticos, que, segundo alguns autores (BENI, 2001; RUSCHMANN, 

2002) são papel do Estado. 

A partir de 2003, com a criação do Ministério do Turismo - MTur, as políticas 

públicas voltadas ao setor no Brasil passaram a se apoiar na regionalização como 

estratégia para seu desenvolvimento. Para isso, o Plano Nacional de Turismo 2007-

2010 baseado no objetivo de alcançar padrões de competitividade do turismo 

nacional, propõe a identificação e a estruturação de 65 destinos indutores do 

desenvolvimento turístico regional. 

Neste contexto, em 2007 é elaborado pelo MTur, em parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE o Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do 

Desenvolvimento Turístico Regional, que a partir de 2009, passou a se chamar 

Índice de Competitividade do Turismo Nacional – ICTN. 

Apesar de à primeira vista a ausência de formação de ranking com os 

municípios avaliados no ICTN parecer paradoxal frente aos conceitos de 

competitividade e competição, esta medida é compreensível. A intenção do estudo 

como instrumento para a gestão pública do turismo não é comparar destinos, mas 

sim situá-los a respeito de suas próprias carências e riquezas. Conforme o próprio 

estudo esclarece, alguns destinos, “por causa de características geográficas, 

econômicas ou outros fatores não gerenciáveis”, não atingirão níveis elevados em 

uma ou mais dimensões do estudo, sendo fundamental a análise crítica dos 

resultados para que se ponderem e se compreendam a realidade e os limites em 

cada dimensão (MTUR, 2011a, p. 32). 
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 De fato, a série histórica do ICTN formada entre os anos 2008 e 2011 oferece 

às três esferas do governo diretrizes não apenas para o desenvolvimento do turismo, 

mas para auxílio à formulação de políticas públicas como um todo. Interessante 

destacar que mesmo os municípios que não são avaliados pelo estudo podem se 

beneficiar diretamente da metodologia utilizada, uma vez que a mesma apresenta os 

principais fatores que devem ser desenvolvidos para o sucesso da atividade em um 

determinado destino. 

 A temática da competitividade abraçou o turismo em meados da década de 

1990. Crouch e Ritchie (1999) aparecem como os precursores desta junção, ao 

desenvolver um modelo conceitual que avalia aspectos como atrativos, gestão do 

destino e fatores de qualificação. Diversas estruturas e metodologias para a 

avaliação da competitividade de destinos turísticos foram e vêm sendo 

desenvolvidas em todo o mundo. Neste contexto, destaca-se o Índice de 

Competitividade Turística do Fórum Econômico Mundial, que elabora bienalmente 

um ranking com quase 150 países de todas as regiões do globo. 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como principal objetivo 

analisar a evolução dos cinco destinos indutores do estado do Rio de Janeiro ao 

longo da série histórica do ICTN. Para isso, dois enfoques foram utilizados: o dos 

cinco municípios do estado separadamente, averiguando-se a evolução dos mesmos 

nas 13 dimensões do estudo durante os quatro anos; e o das 13 dimensões de 

maneira isolada, tratando-se da comparação dos cinco municípios entre si e com as 

médias do Brasil, capitais e não capitais. Posteriormente, o coeficiente de Pearson 

foi calculado por meio do software SPSS, com o objetivo de se verificar o nível de 

correlação entre as dimensões do estudo. Dentre as descobertas mais relevantes, 

está a presença da dimensão Cooperação regional em todos os coeficientes 

negativos, o que indica correlação inversa. 

 Uma quarta avaliação foi feita, ainda no capítulo da análise dos resultados. 

Perspectivas foram levantadas, a partir de ações realizadas no presente, sobre 

possíveis comportamentos futuros de cada município do estado do Rio de Janeiro e 

em quais dimensões. As principais ações abordadas foram os projetos no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento do Turismo, a implantação de Unidades de Polícia 

Pacificadora e as intervenções realizadas em virtude dos megaeventos. 
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Uma vez apresentados os resultados, é necessário considerar aspectos 

relacionados às limitações da pesquisa. Ao comparar o desempenho do município 

do Rio de Janeiro com os demais destinos indutores fluminenses e com as médias 

nacionais, ressalva-se que o confronto é realizado entre municípios que apresentam 

características demográficas, econômicas e estruturais que diferem amplamente. 

Ainda que comparado com as demais capitais, as diferenças persistem e nem todas 

possuem o mesmo grau de relevância turística. 

Para melhor avaliar a posição da capital fluminense, propõe-se uma pesquisa 

com metodologia semelhante, em que os dados compreendam as séries históricas 

dos destinos mais importantes do país – sejam ou não capitais, conforme disponível 

no estudo de demanda internacional (MTUR, 2012c). Argumentação semelhante 

pode ser usada para todo o conjunto de destinos indutores fluminenses: compará-los 

com indutores de estados consolidados turisticamente, como Bahia, Ceará, 

Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Reitera-se que os dados 

do ICTN, exceto os de relatórios consolidados (médias nacionais), não são 

disponibilizados ao público, e dessa forma o presente estudo obteve acesso apenas 

aos dados dos municípios fluminenses.  

Propõe-se ainda a divisão dos 65 destinos indutores em categorias, seguindo 

critérios como regiões, níveis de sucesso e população, entre outros. Neste sentido, 

destaca-se a proposta de Melián-González e García-Falcón (2003), de avaliar a 

competitividade de destinos por segmentos turísticos, reduzindo-se as limitações 

enumeradas. 

 Interessante também seria averiguar mais a fundo o relacionamento entre as 

dimensões por meio da Correlação de Pearson, bem como os fatores que levaram 

às notas em cada destino indutor, o que poderia suscitar novas descobertas. 

 Uma outra sugestão para estudos futuros se abriga nas contribuições que a 

teoria das Capacidades Dinâmicas (WINTER, 2003) podem oferecer. Tal teoria, que 

não foi abordada no presente estudo, poderia ser uma alternativa complementar aos 

modelos de competitividades atuais propostos. As capacidades dinâmicas 

representam a forma como as organizações alcançam práticas inovadoras capazes 

de garantir market share e de atingir vantagem competitiva sustentável. 
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Igualmente relevante seria a pesquisa qualitativa que buscasse captar como e 

se os dados do Índice de Competitividade do Turismo Nacional têm sido utilizados 

por parte dos gestores públicos do turismo. 
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ANEXO A – MAPA DA REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO NO BRASIL 
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ANEXO B – REGIÕES TURÍSTICAS DO BRASIL 
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ANEXO C – MAPA DOS 65 DESTINOS INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO 

TURÍSTICO REGIONAL 
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ANEXO D – OS 65 DESTINOS INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO 

TURÍSTICO REGIONAL 
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ANEXO E – RANKING DO ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE DO TURISMO 

GLOBAL – 140 PAÍSES 
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ANEXO F – RANKING DO ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE DO TURISMO 

GLOBAL – AMÉRICAS 
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ANEXO G – DESEMPENHO BRASIL – ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE DO 

TURISMO GLOBAL 
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ANEXO H – DESEMPENHO BRASIL - ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE DO 

TURISMO GLOBAL E COMPOSIÇÃO DOS PILARES 
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APÊNDICE A – DECOMPOSIÇÃO DAS DIMENSÕES E VARIÁVEIS DO ÍNDICE E 

COMPETITIVIDADE DO TURISMO NACIONAL 

 

INFRAESTRUTURA GERAL 

 

 Capacidade de atendimento médico para o turista no destino 

- expectativa de vida da população; 

- número de estabelecimentos com atendimento de urgência; 

- número de postos ambulatoriais de atendimento; 

- número de profissionais de saúde; 

- número de leitos no município; 

- existência de serviços públicos de atendimento de emergência 24 horas e o nível de complexidade dos atendimentos 
disponíveis; 

- existência de equipamentos de resgate e os níveis de capacidade de operação durante os períodos de baixa e alta 
temporada; e 

- necessidade de vacinação aos que se deslocam para o destino. 

 

 Fornecimento de energia 

- regularidade do fornecimento diário de energia elétrica; 

- percentual de domicílios atendidos no município pelo sistema de fornecimento de energia; e 

- eventual necessidade de utilização de geradores de energia pelos meios de hospedagem e espaços para eventos. 

 

 Serviço de proteção ao turista 

- número de homicídios ocorridos no destino no ano anterior à pesquisa; 

- existência dos seguintes órgãos de proteção no destino, além de seus quadros efetivos e seu eventual incremento durante a 
alta temporada ou nos principais eventos de aglomeração de fluxo turístico: 

i Polícia Militar; 

ii Polícia Civil; 

iii Corpo de Bombeiros; 

iv Defesa Civil; 

v Guarda Municipal. 

- grau de estruturação (equipamentos disponíveis) dos órgãos citados, como telefone fixo, telefone celular funcional e 
computador com acesso à Internet; e 

- existência de programas e de grupamentos especiais de proteção e de atendimento ao turista, bem como treinamentos 
específicos e batalhões especializados. 

 

 Estrutura urbana nas áreas turísticas 

- oferta e estado de conservação de alguns itens considerados importantes, como lixeiras, abrigos nos pontos de ônibus, 
telefones públicos e banheiros públicos; 

- organização do trânsito de veículos e de pessoas nas áreas turísticas e estacionamento de veículos (particulares, públicos e 
turísticos) nestas áreas; 

- disponibilidade e adequação de sinalização viária (não turística); 

- identificação das ruas (placas com nome e numeração); 

- elementos de drenagem que permitam o escoamento de águas pluviais em virtude de chuvas, como bueiros e meio-fios; 

- estado de conservação da pavimentação das principais vias; 

- existência de programas para a conservação do mobiliário urbano e das áreas verdes em lugares públicos; 

- atuação de órgãos responsáveis pela conservação urbana; 
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- existência de elementos de embelezamento nas áreas turísticas, como praças, jardins, iluminação cenográfica; 

- utilização de fiação subterrânea em substituição à aérea; e 

- evidências de limpeza pública, conservação e ordenamento do espaço urbano nas áreas de maior circulação de turistas. 

 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

 

 Sinalização turística 

- existência de sinalização turística viária nos destinos e sua cobertura; 

- condições dessa sinalização quanto à adequação aos padrões estabelecidos pelo Ministério do Turismo, ao estado de 
conservação das placas e à existência de informações em língua estrangeira; e 

- oferta de sinalização descritiva nos atrativos turísticos dos destinos, sua distribuição e a disponibilidade das informações em 
idioma estrangeiro e em braile. 

 

 Centro de atendimento ao turista 

- existência de centros, serviços ou centrais de atendimento aos turistas (quantidade e localização - em aeroportos, rodoviárias, 
nos principais atrativos, na sede do órgão oficial de turismo, etc.); 

- capacidade de os funcionários atenderem em línguas estrangeiras; 

- períodos de oferta dos serviços nas centrais e os horários de funcionamento dos centros de atendimento ao turista; e 

- serviços dos centros e facilidades oferecidos, como a disponibilização de folheteria e propagandas de serviços disponíveis 
nos destinos e na região turística, a distribuição de mapas turísticos (gratuitos ou não) e a oferta de sistema de reservas de 
hotéis. 

 

 Espaços para eventos 

- existência de estrutura disponível nos destinos para a realização de eventos; 

- existência de centro de convenções, sua estrutura e capacidade, oferta de transporte público no entorno e localização em 
relação aos meios de hospedagem, terminais (aeroporto e rodoviária) e centro administrativo da cidade; 

- disponibilidade de diversas estruturas para a realização de eventos, como centros de conferências, espaços multifuncionais, 
pavilhões para feiras, parques de exposições e salas em hotéis para eventos de pequeno, médio e grande porte; e 

- espaços para a realização de eventos culturais, esportivos e artísticos. 

 

 Capacidade dos meios de hospedagem 

- número de meios de hospedagem e taxa de ocupação média anual; 

- capacidade do parque hoteleiro de atendimento à demanda durante a alta temporada e em períodos de realização de 
grandes eventos; 

- estado de conservação e a modernização das unidades habitacionais; 

- oferta de meios de hospedagem categorizados, inclusive de acordo com o novo Sistema Brasileiro de Classificação de 
Hospedagem (SBClass); 

- existência de estabelecimentos alternativos de hospedagem (como albergues e hospedagens domiciliares); 

- existência de associação local — formal e representativa — que reúna os meios de hospedagens; 

- existência de programas de certificação de qualidade e/ou em sustentabilidade de estabelecimentos de hospedagem; 

- adoção de fontes de energia renovável pelos estabelecimentos de hospedagem; e 

- disponibilidade de alguns serviços, como sistemas de reservas on-line, terminais para pagamento com cartões de crédito, 
disponibilidade de acesso à Internet nas unidades habitacionais e cumprimento de quesitos de acessibilidade, além de 
eventuais incentivos locais para que os meios de hospedagem adotem tecnologias limpas e priorizem a questão ambiental. 

 

 Capacidade do turismo receptivo 

- existência de empresas de turismo receptivo nos destinos e o atendimento em idioma estrangeiro nos empreendimentos; 

- tipos de serviços prestados aos turistas pelas empresas de receptivo, a saber: 

i city tour; 

ii passeios para destinos do entorno; 
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iii atividades de aventura; 

iv transfer/traslado; 

v passeios de barco; 

vi visitas individuais guiadas; 

vii visitas em grupos guiadas; 

viii by night; e 

iv outros. 

- existência de guias de turismo cadastrados pelo Ministério do Turismo e de condutores de turismo, e suas capacidades de 
atendimento em idioma estrangeiro; e 

- existência de associação local de guias de turismo e condutores de turismo. 

 

 Estrutura de qualificação para o turismo 

- nível de qualificação profissional nos destinos com base em seis premissas essenciais: 

i nível das instituições de ensino nos destinos (técnico e superior, por exemplo); 

ii existência de programas contínuos de qualificação; 

iii áreas do setor de turismo atendidas por essas instituições (guias de turismo, bares e restaurantes, hotelaria e operadores, 
por exemplo); 

iv regularidade dos cursos. 

 

 Capacidade dos restaurantes 

- número de restaurantes em atividade nos destinos; 

- existência de associação local — formal e representativa — que reúna os estabelecimentos de serviços de alimentação; 

- existência de incentivo formal para que os estabelecimentos priorizem a questão ambiental; 

- capacitação e orientação de proprietários e empregados de estabelecimentos que vendem alimentos ao público, no que diz 
respeito à manipulação e ao preparo com higiene, além de adequadas instruções a empresas e ambulantes quanto a essas 
normas; 

- existência de Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) local ou regional nos destinos; 

- adoção de algum tipo de fonte de energia renovável; e 

- oferta de restaurantes quanto ao cumprimento da lei de acessibilidade, ao fortalecimento da gastronomia local e à existência 
de estabelecimentos com padrão turístico. 

 

ACESSO 

 

*variável considerada somente se aplicável à realidade do destino, de modo que o visitante possa utilizar-se do modal para 
deslocar-se até o município. 

 

 Acesso aéreo 

- existência de aeroporto no território do destino ou em município limítrofe; 

- atendimento do destino por algum aeroporto fora de seu território (ou de município limítrofe) e distância desse terminal em 
relação ao destino; 

- estrutura desse(s) aeroporto(s), como o volume anual de passageiros; o nível de operação durante baixa e alta temporadas; a 
abrangência, em termos de homologação, de voos internacionais; a quantidade de companhias aéreas — nacionais e 
internacionais — que efetivamente realizam voos regulares para esse(s) aeroporto(s) e as opções de transporte público 
existentes no(s) aeroporto(s); 

- recepção, por parte deste(s) aeroporto(s), de voos charters e qual o volume de passageiros provenientes desses voos; 

- existência e adequação de alguns dos componentes estruturais deste(s) aeroporto(s), com base nos itens a seguir 
relacionados: 

i centro de atendimento ao turista (além da capacidade de atendimento em línguas estrangeiras, por parte de seus 
funcionários); 

ii lojas, restaurantes e lanchonetes; 

iii locadoras de veículos; 
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iv serviços de táxi; 

v serviços bancários e de câmbio; 

vi conforto dos usuários; 

vii sanitários (limpeza e conservação); 

viii pavimentação da pista e iluminação para pouso e decolagem; 

ix facilidades para pessoas com deficiência; 

x serviços de ouvidoria (ANAC); 

xi presença da Infraero; 

xii sinalização interna em idioma estrangeiro; e 

xiii departamento médico. 

 

 Acesso rodoviário* 

- condições da principal rodovia de acesso indicada, nos casos em que, no destino, haja acesso rodoviário; 

- existência de terminal rodoviário e suas características estruturais; 

- quantidade de empresas de ônibus que operam no(s) terminal(is) rodoviário(s); 

- opções de transporte público disponíveis no(s) terminal(is) rodoviário(s); 

- volume de passageiros e disponibilidade de assentos ofertados nas linhas destinadas ao município pesquisado; 

- existência e a adequação dos seguintes elementos no principal terminal rodoviário: 

i centro de atendimento ao turista e capacidade de atendimento em línguas estrangeiras, por parte de funcionários; 

ii lojas, restaurantes e lanchonetes; 

iii locadoras de veículos; 

iv serviços de táxi; 

v serviços bancários e de câmbio; 

vi conforto dos usuários; 

vii sanitários (limpeza e conservação); 

viii iluminação das plataformas de embarque/desembarque e áreas de manobras; 

ix facilidades para pessoas com deficiência; 

x serviços de ouvidoria (ANTT); 

xi sinalização interna em idioma estrangeiro; e 

xii departamento médico. 

 

 Acesso aquaviário* 

- existência de terminal aquaviário, e se este é habilitado para receber embarcações de grande porte de transporte de 
passageiros; 

- serviços de transporte público disponíveis no terminal; 

- existência e adequação dos seguintes elementos estruturais no(s) terminal(is) e nas embarcações: 

i centro de atendimento ao turista e capacidade de atendimento em línguas estrangeiras, por parte dos funcionários; 

ii lojas, restaurantes e lanchonetes; 

iii locadoras de veículos; 

iv serviços de táxi; 

v serviços bancários e de câmbio; 

vi conforto dos usuários; 

vii sanitários (limpeza e conservação); 

viii iluminação das plataformas de embarque/desembarque; 

ix segurança; 

x facilidades para pessoas com deficiência; 
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xi serviços de ouvidoria (ANTAQ); 

xii sinalização interna em idioma estrangeiro; e 

xiii departamento médico. 

 

 Acesso ferroviário* 

- existência de acesso ferroviário para o município avaliado, de modo que o visitante utilize o modal para deslocar-se até o 
destino; 

- serviços de transporte público, disponíveis nos terminais ferroviários; 

- quanto à estrutura dos terminais e vagões, os seguintes elementos foram avaliados: 

i centro de atendimento ao turista e capacidade de atendimento em línguas estrangeiras, por parte dos funcionários; 

ii lojas, restaurantes e lanchonetes; 

iii locadoras de veículos; 

iv serviços de táxi; 

v serviços bancários e de câmbio; 

vi conforto dos usuários; 

vii sanitários (limpeza e conservação); 

viii iluminação das plataformas de embarque/desembarque; 

ix segurança; 

x facilidades para pessoas com deficiência; 

xi serviço de ouvidoria (ANTT); 

xii sinalização interna em idioma estrangeiro; e 

xiii departamento médico. 

 

 Sistema de transportes no destino 

- qualidade da estrutura de transportes com base nos seguintes elementos: 

i existência de congestionamento na cidade durante a alta e a baixa temporada; 

ii oferta de vagas públicas de estacionamento; 

iii disponibilidade de linhas de ônibus urbano que atendam aos principais atrativos turísticos — verificando- se a quantidade de 
veículos adaptados para pessoas com deficiência, a adoção de tecnologia sustentável (hidrogênio, biocombustível, etc.) e o 
percentual de veículos equipados com ar-condicionado (refrigeração ou aquecimento); 

iv disponibilidade de serviços de metrô; 

vi existência de serviço de táxi e a evidência de sua regulamentação — por meio da padronização dos veículos, utilização de 
taxímetro e tabela de preços única e visível. 

- existência de transporte regular turístico para os principais atrativos da cidade — averiguando se esse transporte é pago ou 
gratuito —, o oferecimento de informações em idioma estrangeiro, a disponibilidade de bilhete para desembarque/ embarque 
ao longo do percurso e a quantidade de roteiros ofertados. 

 

 Proximidade de grandes centros emissivos de turistas 

- existência de ligação aérea regular direta com os principais centros emissivos nacionais (estados e municípios) e 
internacionais (países) de turistas; e 

- distância que separa o destino (em caso das não capitais) da capital de seu estado e infraestrutura das rodovias que o 
interligam à capital. 

 

ATRATIVOS TURÍSTICOS 

 

 Atrativos naturais 

 

 Atrativos culturais 
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 Eventos programados 

 

 Realizações técnicas, científicas ou artísticas 

 

MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO 

 

 Plano de marketing 

- os eventuais planos de marketing tiveram os seguintes elementos contemplados para fins de mensuração de competitividade: 

i tempo de duração; 

ii acompanhamento formal por parte de seus gestores; e 

iii definição de indicadores de desempenho. 

- processo de elaboração, isto é, a composição dos atores que participaram de sua construção, do apoio de consultoria 
especializada e da utilização de informações que pudessem consubstanciar o documento (e.g. pesquisas sobre demanda 
turística); 

- identificação, pelo plano, de pontos críticos ao desenvolvimento da atividade turística e a definição de ações de promoção, 
como propaganda, publicidade e merchandising, além de relacionamento com operadoras e agências de viagem; 

- mecanismos capazes de efetivar as ações propostas, tais como recursos contemplados no orçamento municipal do destino e 
a previsão de habilidades necessárias para a realização dos objetivos do plano; 

- implementação de ações revistas no plano; e 

- nos casos em que não há plano de marketing, considerou- se a existência de um plano de marketing regional ou de um 
planejamento formal para o destino, que contemple o marketing. 

 

 Participação em feiras e eventos 

- existência de política institucionalizada de participação em feiras e eventos promocionais do setor de turismo e de outros 
setores. 

- envolvimento da administração pública local e da estadual, e das organizações da região turística e do setor privado nessas 
práticas; 

- quantidade de eventos e feiras dos quais o destino participou nos últimos dois anos e, ainda, se, no município, produziu-se 
algum evento promocional nos últimos cinco anos; e 

- tipo de ações que se realiza no destino, a fim de medir os resultados da participação em feiras e eventos. Esses instrumentos 
de mensuração podem ser discriminados em: 

i pesquisas no próprio evento; 

ii contagem de visitantes no estande; 

iii contagem de relacionamentos estabelecidos; 

iv contagem de número de negócios efetivados; e 

v apuração de valores de negócios fechados. 

 

 Promoção do destino 

- reflexo efetivo da realidade do destino e sua adequação aos segmentos que pretende atingir; 

- tipo de material produzido e eventuais versões em línguas estrangeiras; 

- exemplos de materiais promocionais considerados: 

i folhetos sobre equipamentos e atrativos; 

ii manuais impressos para comercialização de atrativos municipais; 

iii materiais audiovisuais (CDs, DVDs ou similares); 

iv brindes diversos, como bonés, camisetas e chaveiros; 

v mapas; e 

vi outros. 

- existência de profissional ou empresa de publicidade encarregados da elaboração do material promocional e da revisão 
ortográfica (em português e em outros idiomas). 
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- se o material produzido apresenta itens, como calendário de eventos, informações sobre os produtos turísticos 
comercializados no destino e sua infraestrutura para eventos (em impressos e online); 

- dois elementos foram examinados: 

i existência de alerta para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no material promocional; e 

ii existência de alerta para a responsabilidade do turista quanto à preservação ambiental no material promocional. 

- existência de centrais telefônicas de informações turísticas nos destinos; e 

- existência de serviços de assessoria de imprensa, de relações públicas e de acompanhamento de notícias ou matérias 
especiais veiculadas na mídia, bem como a frequência desses serviços. 

 

 Página do destino na internet  

- existência de uma página do município na Internet ou de um portal governamental com informações turísticas; 

- atualização do site quando da pesquisa; 

- disponibilização em línguas estrangeiras e revisão ortográfica dos textos (em português e outros idiomas); 

- existência de alertas para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e quanto à responsabilidade do turista 
com a preservação ambiental; 

- existência de um profissional ou de uma empresa de publicidade tendo a cargo a elaboração da principal página de turismo 
do destino; e 

- disponibilização de informações sobre outros municípios que integram a região turística onde o destino está inserido. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Estrutura municipal para apoio ao turismo 

- estrutura municipal disponível para apoio ao turismo em termos de sua exclusividade para o setor, na forma de secretaria ou 
de empresa pública; 

- autonomia desta estrutura em função da existência de fontes próprias de recursos, percentual executado sobre o orçamento 
total do órgão gestor do turismo e presença de servidores concursados ativos, dedicados às atividades do setor; 

- existência e efetividade de eventuais instâncias locais relacionadas com o turismo nos destinos observados; 

- interação das estruturas exclusivas ou não exclusivas do turismo no âmbito da administração pública local com outras pastas 
da gestão municipal; e 

- recebimento de recursos federais provenientes de emenda parlamentar no ano anterior, bem como o valor dos recursos. 

 

 Grau de cooperação com o governo estadual 

- mensuração com base em dois elementos: 

i participação nos fóruns ou conselhos estaduais de turismo; e 

ii eventuais investimentos recebidos por parte do governo estadual. 

- os investimentos estaduais nos destinos foram avaliados com base nas seguintes áreas: 

i infraestrutura geral; 

ii acesso; 

iii infraestrutura turística; 

iv saúde; 

v marketing e promoção do destino; 

vi educação; 

vii meio ambiente; 

viii cultura; 

ix esporte e lazer; 

x ação social; e 

xi outras. 
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 Grau de cooperação com o governo federal 

- mensuração com base em dois elementos: 

i participação dos destinos em programas ou projetos com o Ministério do Turismo; e 

ii eventuais investimentos recebidos por parte do governo federal em projetos que visam à competitividade do turismo no 
destino. 

- macroprogramas em que os destinos podem atuar em cooperação com o Ministério do Turismo e que foram considerados 
para a análise dos respectivos níveis de competitividade: 

i Sistema de Informações do Turismo; 

ii Planejamento e Gestão da Regionalização; 

iii Estruturação dos Segmentos Turísticos; 

iv Normatização do Turismo; 

v Promoção Internacional do Turismo Brasileiro; 

vi Apoio à Infraestrutura Turística; 

vii Qualificação Profissional; 

viii Promoção e Apoio à Comercialização. 

- os investimentos federais nos destinos foram avaliados com base nas seguintes áreas: 

i infraestrutura geral; 

ii acesso; 

iii infraestrutura turística; 

iv saúde; 

v marketing e promoção do destino; 

vi educação; 

vii meio ambiente; 

viii cultura; 

ix esporte e lazer; 

x ação social; e 

xi outras. 

 

 Planejamento para a cidade e para a atividade turística 

- a capacidade de planejamento do destino como estratégia de longo prazo foi representada pela existência de um Plano 
Diretor Municipal (PDM); 

- período abarcado pelo planejamento em vigor e o ano em que ocorreu a sua última revisão; 

- contemplação do setor turístico por parte do plano em algum artigo ou capítulo e de que forma isso se dá; e 

- desenvolvimento de outros planejamentos formais para o setor de turismo, bem como o tempo de sua existência e a data da 
última revisão. 

 

 Grau de cooperação público-privada 

- atividades selecionadas para a análise têm por base as recomendações da OMT para cooperação público-privada. Citam-se, 
como exemplos: 

i incremento da imagem do destino; 

ii preservação de recursos históricos e culturais; 

iii atividades de treinamento e educação para o turismo; 

iv incremento da segurança do destino; 

v proteção ao meio ambiente; 

vi padronização de qualidade; 

vii marketing eletrônico e distribuição; 

viii proteção ao consumidor; 

ix melhorias na infraestrutura de transporte e de serviços básicos; 
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x participação em feiras de turismo; 

xi participação conjunta em campanhas de marketing; 

xii financiamento de novos negócios do turismo; 

xiii redução de impostos para preservação ambiental, social ou cultural; 

xiv provisão de suporte técnico para produtos inovadores; 

xv projetos sociais de redução de desigualdades. 

 

COOPERAÇÃO REGIONAL 

 

 Governança 

- existência de organização (devidamente institucionalizada de acordo com os princípios de regionalização) responsável pela 
coordenação das ações de regionalização do turismo da qual o destino faz parte, na forma de instância de governança 
regional, órgão ou fórum estadual de turismo, câmara de regionalização ou outras formas de arranjos organizacional e 
eventuais parceiros e atores sociais que participam de sua composição. Como exemplos, podem ser citados: entidades de 
classe (ABAV, ABIH, etc.), instituições de ensino superior, representantes do Sistema S e gestores públicos de turismo; 

- reuniões periódicas dos membros da instância de governança regional em termos de: 

i periodicidade; e 

ii facilidade de acesso para os integrantes. 

- existência de um gestor executivo para coordenar suas atividades e tipos de suporte (passagens, despesas fixas, compras de 
equipamentos e materiais, financiamentos, etc.) fornecidos para a condução de suas atividades; 

- aspectos tais como: 

i estrutura física da instância; e 

ii disponibilidade de recursos próprios. 

- existência de representatividade no Fórum ou no Conselho Estadual de Turismo e sua forma de interação com outras 
instâncias. 

 

 Projetos de cooperação regional 

- ações (reuniões, seminários e oficinas, por exemplo) recentes no destino, tendo como objetivo mobilizar atores diversos para 
a importância da cooperação regional no turismo; 

- natureza dos atores envolvidos nestas ações, tais como representantes do setor público e do privado, sociedade civil 
organizada e membros do Terceiro Setor; 

- identificação de eventuais parcerias entre órgãos municipais de turismo do destino e de outros municípios no âmbito de 
projetos em conjunto; 

- discussão de projetos regionais na esfera da instância regional; 

- instrumentos de disseminação das informações que foram empregados pelo destino, tais como: 

i eventos realizados no município; 

ii mídias adequadas aos públicos visados; 

iii Internet /meios eletrônicos; 

iv documentos oficiais do município; 

v sistema de apoio a distância do Programa de Regionalização do Turismo; 

vi redes de relacionamento; e 

vii outras formas de disseminação de informações. 

 

 Planejamento turístico regional 

- existência de um planejamento de desenvolvimento turístico integrado para a região, abrangendo a avaliação de aspectos 
como: 

i identificação de responsáveis pelo andamento dos projetos (avaliados por meio de responsabilidades formalmente definidas); 

ii efetividade do plano (examinado por intermédio de ações já executadas); 

iii eficiência, que pode ser medida pela avaliação de fluxos de comunicação entre os diversos atores envolvidos; e 
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iv controle, pelo órgão gestor de turismo municipal, das atividades realizadas, por meio de relatórios formais da instância 
regional ou reuniões periódicas. 

 

 Roteirização 

- processo de elaboração dos roteiros turísticos regionais dos quais o destino faz parte;  

- a natureza dos atores participantes nesse processo, como agências e/ou operadores nacionais e internacionais, membros do 
setor privado, instituições do ensino superior e Terceiro Setor; 

- inserção do destino em algum roteiro considerado prioritário pelo Ministério do Turismo, assim como os segmentos turísticos 
contemplados; 

- comercialização dos roteiros por agências e operadoras nacionais e internacionais; 

- uso de informações de inventários turísticos e da metodologia de roteirização adotada pelo Programa de Regionalização do 
Turismo no processo de elaboração dos roteiros, além da consideração de questões de sustentabilidade, analisadas com base 
em duas frentes: 

i elaboração (por meio do emprego de estudos de capacidade de carga, com a ajuda de consultorias especializadas, de 
impactos ao meio ambiente e de acordo com os princípios de sustentabilidade do Programa de Regionalização do Turismo); e 

ii controle (por intermédio de monitoramento de impactos ambientais, socioculturais e econômicos). 

 

 Promoção e apoio à comercialização de forma integrada 

- participação conjunta dos municípios em eventos para comercialização e promoção em três níveis de abrangência: 

i internacional; 

ii nacional; e 

iii regional. 

- participação do destino — em parceria com atores do segmento e da instância regional — em ações promocionais com 
operadores e agentes de turismo; 

- ações de promoção realizadas entre o destino e a iniciativa privada e outras cidades para divulgação de roteiros, utilizando os 
seguintes instrumentos: 

i propaganda; 

ii publicidade; 

iii merchandising; 

iv realização de eventos; 

v ações promocionais para públicos específicos; 

vi famtours; e 

vii press trips. 

- elaboração, produção e distribuição de material promocional — folhetaria, CDs, site na Internet, brindes e outros — em 
conjunto com outros atores da região; 

- participação do município nas estratégias promocionais cooperadas, com foco em duas questões: 

i divulgação dos produtos turísticos regionais e estaduais por meio dos canais competentes do órgão gestor do turismo do 
destino; e 

ii apoio ou participação do gestor de turismo do destino em eventos. 

- existência de um site integrado na região turística de que o destino faz parte. 

 

MONITORAMENTO 

 

 Pesquisas de demanda 

- realização de pesquisas periódicas e contínuas de demanda no destino; 

- organização(ões) responsável(is) pela elaboração das pesquisas e suas possíveis formas de interação com o órgão gestor do 
turismo; 

- avaliação da principal pesquisa de demanda elencada - se ela está baseada em um plano amostral, locais de coleta dos 
dados (aeroportos, rodoviárias e centros de atendimento ao turista, por exemplo), periodicidade e aspectos abordados, tais 
como: 

i perfil sociodemográfico dos turistas; 
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ii gastos por atividades características (hospedagem, alimentação e passeios, por exemplo); 

iii grau de satisfação dos turistas quanto ao destino; 

iv avaliação dos serviços utilizados; 

v avaliação dos equipamentos turísticos; 

vi avaliação da infraestrutura da cidade; 

vii hábitos de viagem dos turistas; e 

viii contagem e residência do turista. 

- instrumentos de divulgação utilizados (como relatórios gerenciais internos, divulgação pública geral ou sistemática na 
imprensa local), e sua efetividade, medida em termos de aplicabilidade e aproveitamento para elaboração de políticas públicas, 
planejamento, marketing e promoção, por exemplo. 

 

 Pesquisas de oferta 

- eventuais pesquisas de oferta empreendidas, com base em alguns elementos importantes: 

i natureza dos dados levantados (número de hotéis, unidades habitacionais, leitos e pessoal ocupado); e 

ii tipos de levantamentos realizados (inventário turístico ou cadastramento de equipamentos turísticos). 

- aplicação dos padrões do Ministério do Turismo; 

- responsável(is) pela pesquisa de oferta, bem como as possíveis formas de interação entre o órgão gestor do turismo; 

- periodicidade da pesquisa, tipos de dados coletados e instrumentos de divulgação (como relatórios gerenciais internos, 
divulgação pública geral ou sistemática na imprensa local); e - efetividade, medida em termos de aplicabilidade e 
aproveitamento para a elaboração de políticas públicas, planejamento, marketing e promoção, por exemplo. 

 

 Sistema de estatísticas do turismo 

- elaboração de indicadores de desempenho do setor do turismo com base em estatísticas da demanda turística e na 
possibilidade de geração de estimativas relevantes para a atividade turística; 

- eventual utilização de instrumentos (produtos de sistemas estatísticos, planilhas, etc.) que catalogam as estatísticas 
existentes sobre ele, a periodicidade de atualização e o tempo de manutenção do banco de dados; e 

- elaboração de relatórios de conjuntura turística, além de um sistema de acompanhamento de objetivos da política de turismo 
em níveis federal, estadual ou municipal, por parte do município. 

 

 Medição dos impactos da atividade turística 

- realização de atividades de monitoramento, em função do turismo, com base nos seguintes impactos: 

i econômicos; 

ii sociais; 

iii ambientais; e 

iv culturais. 

- responsáveis por esse monitoramento e suas possíveis formas de interação com o órgão gestor de turismo. 

 

 Setor específico de estudos e pesquisas 

- existência de órgão de estudos e pesquisas no município e seu tempo de funcionamento, tendo como referência a data dos 
trabalhos de campo; 

- existência de modelos de análise para estudar as questões relacionadas com o desenvolvimento turístico; 

- quantidade de profissionais graduados em Estatística que compõem o quadro permanente do setor e utilização de softwares 
estatísticos; e 

- existência de outra organização com setor específico de estudos ou pesquisas em turismo, focados no destino ou na região 
da qual o destino faça parte, e as eventuais formas de interação da Prefeitura ou do órgão gestor de turismo com esse setor. 

 

ECONOMIA LOCAL 

 

 Aspectos da economia local 

- participação da iniciativa privada ante o Produto Interno Bruto (PIB) total do destino; 
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- identificação, dentre outros: 

i do PIB e do PIB per capita; 

ii da arrecadação de ISS; e 

iii da cota do destino no fundo de participação dos municípios. 

- corrente de comércio exterior dos destinos, com o intuito de mostrar o grau de abertura econômica local. 

 

 Infraestrutura de comunicação 

- consideraram-se os seguintes dados: 

i número de linhas telefônicas por habitante; 

ii número de telefones; 

iii número de operadoras de telefone celular que oferecem cobertura; 

iv número de agências dos correios; e 

v disponibilidade de serviços de acesso à Internet em banda larga. 

- existência de estabelecimentos do tipo lan house e de pontos de acesso gratuito à Internet em locais públicos, como 
aeroportos, rodoviárias, praças, parques. 

 

 Infraestrutura e facilidades para negócios 

- disponibilidade de terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos) que permitem saques com cartão de crédito ou débito 
internacional (durante 24 horas); 

- quantidade de casas lotéricas e existência de casas de câmbio no destino; 

- existência de políticas de incentivo à formalização de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviço em âmbito 
municipal ou estadual; e 

- existência de práticas de benefícios fiscais e linhas especiais de financiamento específicos para as atividades características 
do turismo. 

 

 Empreendimentos ou eventos alavancadores 

- existência e condições de empreendimentos considerados fundamentais para sustentar e impulsionar o desenvolvimento do 
setor turístico; 

- existência de organizações capazes de atrair eventos, como Convention & Visitors Bureau, exclusivo do destino ou da região, 
em operação, o número de eventos captados no ano anterior, e se haviam sediado algum evento internacional; e 

- existência de outras atividades econômicas significativas, com capacidade de movimentar as economias locais e gerar um 
fluxo turístico (receptivo) evidente. 

 

CAPACIDADE EMPRESARIAL 

 

 Capacidade de qualificação e aproveitamento do pessoal local 

- espécies de instituições de ensino instaladas no município, tais como: 

i escolas técnicas; 

ii universidades ou faculdades; e 

iii unidades do Sistema S (Sebrae, Sesc, Senac e Senai). 

- número de cursos de graduação oferecidos no destino, de matrículas e de concluintes desses cursos; 

- existência de escolas de línguas estrangeiras; 

- aproveitamento da força de trabalho local no setor de turismo (hotéis, agências de viagens, operadoras de turismo e 
restaurantes); e 

- existência de programas de qualificação especificamente voltados para empresários ou gerentes de empreendimentos ligados 
ao setor. 

 

 Presença de grupos nacionais ou internacionais do setor de turismo 

- identificação da presença de grupos nacionais ou estrangeiros no setor de turismo em ramos específicos: 
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i locadoras de veículo; 

ii hotéis; e 

iii restaurantes/lanchonetes. 

 

 Concorrência e barreiras de entrada 

- existência efetiva, no destino, de adensamentos de empreendimentos ligados ao turismo e sua organização como arranjos 
produtivos locais (APLs). 

- barreiras de entrada significativas para a criação de novos negócios turísticos, como: 

i falta de terrenos ou espaço físico; 

ii falta de regularização fundiária; 

iii infraestrutura de acesso e de edificações; 

iv barreiras legais ou ausência de incentivos fiscais; 

v escassez de pessoal capacitado; e 

vi dificuldades para obtenção de licenciamento ambiental. 

 

 Presença de empresas de grande porte, filiais ou subsidiárias 

- adequação de empresas de grande porte em relação ao tamanho dos destinos; 

- quantidade de empresas de grande porte no destino; 

- produção ou exportação de mercadoria de alto valor agregado ou perecível e em que volume; e 

- utilização do transporte aéreo como canal de escoamento de mercadorias a partir do destino. 

 

ASPECTOS SOCIAIS 

 

 Acesso à educação 

- Índices de Desenvolvimento Humano Municipal, Educação e de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para a rede 
municipal e a estadual, sobre a média do País; 

- outros dados importantes considerados foram: 

i situação do desenvolvimento educacional da força de trabalho local; 

ii taxa bruta de frequência nas escolas; 

iii taxa de alfabetização; 

iv percentual de habitantes com acesso ao sistema de ensino (de acordo com as diferentes faixas etárias); e 

v valor da rubrica EDUCAÇÃO no Finbra. 

- cumprimento dos percentuais obrigatórios de investimentos na rede de educação local. 

 

 Empregos gerados pelo turismo 

- taxa de emprego aplicada nas atividades características do turismo no destino; 

- grau de informalidade ou de emprego temporário nos segmentos turísticos do município, tais como: 

i hotéis; 

ii restaurantes; 

iii agências de receptivo; 

iv agências de viagens; e 

v organizadores de eventos. 

- deficiências na formação da força de trabalho local, em termos de: 

i noções de higiene; 

ii alfabetização; 

iii idiomas; 

iv gestão de negócios e de atrativos; e 
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v certificações individuais. 

 

 Política de enfrentamento e prevenção à exploração sexual infanto-juvenil 

- políticas empregadas no destino para combater a exploração sexual de crianças e de adolescentes, levando-se em 
consideração duas premissas básicas: 

i conteúdo das políticas; e 

ii apoio a programas relacionados com o tema pelos órgãos gestores de turismo. 

- formalização de restrições a campanhas publicitárias que possam ter conotação sexual e quais organizações apoiam esse 
compromisso, podendo ser por meio de: 

i contratos com assessorias de comunicação; 

ii órgão gestor do turismo em nível municipal; 

iii órgãos relacionados com a proteção dos direitos humanos e direitos da mulher; 

iv órgãos relacionados com a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes; 

v entidades de classe ligadas ao turismo; e 

vi instituições do Terceiro Setor. 

- conhecimento, no destino, acerca da ferramenta de denúncia oferecida pelo governo federal para combate a esse tipo de 
crime (Disque 100); e 

- evidências de exploração sexual infanto-juvenil relacionada com o turismo no destino. 

 

 Uso de atrativos e equipamentos turísticos pela população 

- evidências do uso efetivo de atrativos locais (naturais, culturais, artificiais e técnico-científicos) por parte da população e a 
natureza da utilização (gratuita ou paga); e 

- elaboração de programas de incentivo à população para utilização dos equipamentos. 

 

 Cidadania, sensibilização e participação na atividade turística 

- verificação de duas vertentes: 

i políticas formais de sensibilização da comunidade sobre o setor de turismo; e 

ii políticas formais de conscientização do turista acerca da comunidade que ele visita. 

- identificação dos instrumentos de veiculação destas políticas considerando: 

i a ênfase do conteúdo da sensibilização com a comunidade em termos de impactos positivos e negativos; e 

ii os temas abordados com os turistas (respeito ao meio ambiente, cultura e população local). 

- operacionalização de pesquisas de opinião com a comunidade local (e seus respectivos instrumentos) e sua eventual e 
efetiva participação em decisões sobre o orçamento do destino e sobre atividades e projetos turísticos, por meio, por exemplo, 
de conselhos municipais de turismo, outros conselhos, fóruns ou audiências públicas; 

- participação da sociedade civil organizada no desenvolvimento do turismo na localidade; 

- organizações locais engajadas nesse processo — associações de moradores, organizações não governamentais, sindicatos 
e cooperativas; e 

- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M); e 

- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-Longevidade. 

 

ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

 Estrutura e legislação municipal de meio ambiente 

- existência de um órgão da administração pública local com atribuição formalmente definida de coordenar ações referentes ao 
meio ambiente; 

- existência de conselho ou fórum de meio ambiente no destino e sua real atividade; 

- existência de algum fundo para o meio ambiente, exclusivo ou não; 

- existência de um Código Ambiental Municipal ou equivalente. Sobre esse código, verificou-se a autonomia concedida no 
destino quanto a: 
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i licenciamento ambiental; 

ii criação, classificação e delimitação de áreas de preservação em seu território; e 

iii determinação de criação de um fundo municipal do meio ambiente ou equivalente. 

- existência de alguma ação judicial pública contra a vigência do Código Ambiental Municipal ou equivalente; e 

- interação do órgão que administra o meio ambiente com o órgão gestor do turismo no destino, por meio de projetos 
compartilhados. 

 

 Atividades em curso potencialmente poluidoras 

- eventuais atividades potencialmente poluidoras autorizadas e químicas, usinas hidroelétricas e nucleares, mineradoras/ 
garimpos e siderúrgicas; e 

- elementos de avaliação de qualidade do ar. 

 

 Rede pública de distribuição de água 

- formatação do sistema de distribuição de água no destino, com base nas seguintes características: 

i efetiva operação e formas de distribuição; 

ii abrangência de atendimento à população; 

iii abrangência de atendimento do serviço aos equipamentos turísticos, tais como hotéis; 

iv existência de reservatório ou manancial de água no território do município; e 

v estrutura para tratamento e reutilização de água. 

- desenvolvimento de campanhas periódicas de utilização racional de água; 

-existência de algum período do ano em que haja a necessidade de racionamento; 

- ocorrência de ampliação ou melhoria do sistema de distribuição e abastecimento de água; e 

- políticas ou atividades de monitoramento da qualidade da água que determinem suas condições de potabilidade. 

 

 Rede pública de coleta e tratamento de esgoto 

- estrutura e direcionamento conferido ao esgoto produzido no destino, examinando-se alguns critérios: 

i configuração do serviço; 

ii cobrança de taxa pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto; 

iii percentual de esgoto coletado; 

iv existência de incentivos formais para estimular a ligação de residências e estabelecimentos comerciais à rede de coleta de 
esgoto; 

v disponibilidade de estação de tratamento de esgoto; e 

vi percentual de esgoto tratado. 

- ampliação ou melhoria do sistema de coleta de esgoto; 

- existência de alguma política ou atividade de controle ou monitoramento de balneabilidade; e 

- existência de permissão legal para adoção de sistema alternativo de tratamento de esgoto. 

 

 Coleta e destinação pública de resíduos 

- apreciação dos seguintes aspectos: 

i existência de serviço de coleta domiciliar de resíduos sólidos no destino; 

ii percentual da população atendida pelo serviço de coleta de resíduos sólidos; 

iii serviços de limpeza pública realizados nas áreas turísticas do destino; 

iv operação de coleta seletiva organizada de resíduos; 

v promoção de campanha educativa sobre a destinação de resíduos; 

vi local de destinação de resíduos; 

vii capacidade operacional dos depósitos que recebem os resíduos do destino; e 

viii disponibilidade de usina de compostagem que atenda ao destino. 
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- existência de consórcio para a destinação pública de resíduos; 

- estrutura para incineração controlada e monitorada dos resíduos coletados; e 

- tratamento de resíduos hospitalares e orientação segundo algum plano de gestão de resíduos de serviços de saúde. 

 

 Unidades de conservação no território municipal 

- existência das seguintes modalidades de UCs nos destinos: 

i parques; 

ii áreas de proteção ambiental (APAs); 

iii áreas de relevante interesse ecológico (ARIEs); 

iv florestas nacionais; 

v reservas de desenvolvimento sustentável; 

vi reservas extrativistas; 

vii reservas particulares do patrimônio natural (RPPNs); 

viii estações ecológicas; 

ix monumentos naturais; e 

x refúgios da vida silvestre. 

- demarcação territorial das Unidades de Conservação, elaboração de planos de manejo e existência de conselho gestor; e 

- existência de atividades econômicas ligadas ao turismo em território de UC’s. 

 

ASPECTOS CULTURAIS 

 

 Produção cultural associada ao turismo 

- ocorrência de atividades artesanais e culinárias típicas, bem como respectivas esferas de comercialização (regional, nacional 
e internacional); 

- existência de grupos artísticos de manifestação popular e suas respectivas esferas de reconhecimento (regional, nacional e 
internacional); 

- principal evento local tradicional ou típico associado ao turismo, procurando-se identificar: 

i a eventual interação entre visitantes e população local; e 

ii o foco de seu planejamento (se prevê a atração de turistas ou não). 

- existência e a efetividade de três tipos de manifestações: 

i tradições culturais evidentes e típicas; 

ii manifestações religiosas preponderantes e evidentes; e 

iii comunidades tradicionais. 

- existência de uma série de equipamentos culturais, tais como: 

i canais de TV aberta; 

ii TVs comunitárias; 

iii videolocadoras; 

iv clubes e associações desportivas; 

v livrarias; 

vi centros culturais; 

vii teatros ou casas de espetáculos; 

viii bibliotecas públicas; 

ix estádios ou ginásios esportivos; 

x museus; 

xi cinemas; 

xii shoppings; 

xiii centros ou salas específicas de convenções; e 



160 
 

xiv TVs a cabo. 

 

 Patrimônio histórico-cultural 

- existência, no destino, das seguintes espécies de patrimônios: 

i imaterial; 

ii histórico e/ou artístico; e 

iii sítios arqueológicos. 

- instituição que efetivou o registro ou o tombamento (órgãos municipais, estaduais, federais ou internacionais) e se o 
patrimônio em questão constitui-se em atrativo turístico; 

- formatação de eventuais políticas de preservação (público, privada ou público-privada) no caso específico do patrimônio 
imaterial; e 

- existência de patrimônio da humanidade tombado pela UNESCO no destino. 

 

 Estrutura municipal para apoio à cultura 

- formatação, em nível local, do órgão responsável pela gestão da cultura (secretaria municipal, ou equivalente, exclusiva ou 
compartilhada com outras pastas, setor subordinado a alguma secretaria ou ao Executivo, fundação pública ou inexistência de 
estrutura específica); 

- fontes de recursos destinados à cultura no ano anterior, bem como o orçamento e a disposição de recursos próprios do órgão 
gestor da cultura nos destinos; 

- existência de política de cultura, eventuais ações implementadas nos últimos 24 meses para manutenção do calendário de 
festas tradicionais e a adesão, no destino, ao Sistema Nacional de Cultura; 

- prática efetiva de controle de capacidade de carga e manejo para os bens culturais, fundamentado em alguma metodologia, 
bem como se essa atividade é realizada pela gestão pública municipal ou pela estadual, além de outras organizações (IPHAN, 
UNESCO, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, etc.); 

- existência de mecanismos legais no destino para fomento de atividades culturais, de fundos públicos correlatos (exclusivos ou 
não) e de instância de governança municipal dedicada à gestão da cultura; 

- existência de pontos de cultura e se foram elaborados programas com o objetivo de incentivar o uso da força de trabalho local 
nos bens culturais; e 

- interação do órgão que administra a cultura com o órgão gestor do turismo no destino, por meio de projetos compartilhados, 
como a existência de projeto de implementação de turismo cultural. 

Obs.: pondera-se, quando necessário, o dado encontrado com o número de habitantes do município. Ex.: número e 
profissionais de saúde. 
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APÊNDICE B - NOTAS ATRIBUÍDAS AO BRASIL, ÀS CAPITAIS, ÀS NÃO 

CAPITAIS E AOS DESTINOS INDUTORES DO ESTADO DO RIO EM TODAS AS 

DIMENSÕES E NAS QUATRO EDIÇÕES DO ICTN 
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               Dimensões 
 
Destinos e Anos 

                                

Brasil 

2008 52,1 63,8 55,6 44,8 58,2 38,2 50,8 44,1 35,4 56,6 51,3 57,2 58,9 54,6 

2009 54 64,6 58,1 46,8 59,5 41,1 53,7 48,1 34,5 57,1 55,7 57,4 61,8 54,6 

2010 56 65,8 60,5 50,8 60,5 42,7 55,2 51,1 35,3 59,5 57 58,4 65,6 55,9 

2011 57,5 68,4 61,8 52 62 45,6 56,1 49,9 36,7 60,8 59,3 59,1 67,2 57,5 

Não 
Capitais 

2008 46,9 58,1 47,5 36,3 59,3 32,4 47,3 45 30,6 50,9 36,6 53,5 55,5 49,8 

2009 48,4 58,9 49,7 37,9 60,2 36,5 50,2 48,8 29,4 49,6 39,8 53,4 58,1 48,7 

2010 50,3 59,8 52,3 41,9 61,3 39,8 50,7 53,1 30 51,5 38,6 54,2 61,5 50 

2011 51,8 63,2 53,1 43,4 62,5 42,5 52,4 51,4 31,2 53,7 41 55,2 63,3 51,2 

Capitais 

2008 59,5 70,5 66,9 56,8 56,6 46,3 55,7 42,9 42,1 64,7 72,1 62,3 63,8 61,4 

2009 61,9 71,3 69,9 59,4 58,5 47,5 58,7 47,1 41,8 67,6 78,1 63,1 67 63 

2010 64,1 74,3 72 63,3 59,5 46,8 61,5 48,3 42,6 70,7 82,7 64,2 71,3 64,1 

2011 65,5 75,8 74 64,1 61,3 50 61,3 47,7 44,3 70,6 85,1 64,7 72,7 66,2 

Angra dos 
Reis 

2008 56 47,1 67 40,5 60,5 56,8 45 60 58,5 53 64,6 63,5 60,5 53,8 

2009 55,7 51 67,9 42,3 62,3 36,4 47,6 61,5 55,8 54,6 64,2 64,3 62,6 52,4 

2010 59,5 55,5 70,1 48,9 57,8 51,9 50,2 67,4 50,5 57,3 65,9 65,3 75 56,8 

2011 61,6 63,3 63,4 57,9 62 50,3 61 66,5 45,6 66,6 68,1 57,4 74,5 62,1 

Armação 
dos Búzios 

2008 46,2 48 45,3 41,2 60,5 62,3 53,2 29,1 28,5 36,5 49,5 44,4 51,6 40,2 

2009 46,7 51 48,1 40,6 60,4 55,1 51,5 30,3 23,9 46,2 50,5 46,6 53,8 37,7 

2010 48,3 47,3 49,1 44 61,6 52,1 51,9 42 17,3 56,1 50,7 44,1 65,1 36,9 

2011 49,8 50,6 48,7 41 59,2 47,5 57 48,8 32,2 61,3 55,9 40,6 68,5 33,2 

Paraty 

2008 44,6 67 64,5 40,2 62,3 26,2 26 1,6 0 52,4 33,4 49,1 49,2 71,2 

2009 51,6 69,4 65,4 43,4 65,8 62,6 31,9 43,4 1 45,9 37,9 51,2 51,9 71,4 

2010 51,9 64,2 69,1 41.,6 65,9 61,7 31,1 49,1 4,9 46,9 40,5 48,3 54,6 69,9 

2011 53,1 60,7 66,4 36,9 71,2 56,4 28,8 60 11,5 54,5 43,2 54,6 57,1 69,7 

Petrópolis 

2008 56,7 60,1 68,1 41,8 68,3 32,7 53,9 44,9 52,4 54 59,2 61,9 67,4 66,2 

2009 57,7 64,2 68,1 44,6 67,6 36,7 56,5 48,8 44,8 55,5 59,7 60,1 69,3 65,8 

2010 59,6 65,2 69,9 47,4 71 42,3 56,9 54,6 49,6 62,3 56,5 54,4 70,6 65,9 

2011 63,4 65,4 72,8 50,8 71,4 57,5 64,4 51,8 56,4 64,4 58,5 66,3 72,3 66,2 

Rio de 
Janeiro 

2008 69,7 80,6 81 67 85,3 62,6 61,2 26,3 62,8 77,5 91,1 58,5 62,8 69,6 

2009 73,9 82,4 87,9 73,4 87,7 67,2 69,2 28,3 61,1 80,6 91,4 66,8 68,1 74,1 

2010 74 84,6 88,1 78,3 86,6 55,8 63,5 25,4 56,4 81,2 94,7 70,9 77 73,5 

2011 74,9 82 88,2 78 84,3 50,4 70,1 26,5 53,7 91,2 93,8 75,2 79,4 79,4 
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APÊNDICE C - DIMENSÕES DO ICTN - DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

 

 

Infraestrutura geral 

 

 

Serviços e equipamentos turísticos 

 

 

Atrativos turísticos 

 

Acesso 

 

 

Marketing e promoção do destino 

 

 

Políticas públicas 
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Cooperação regional 

 

 

Monitoramento 

 

 

Economia local 

 

 

 

 

Capacidade empresarial 

 

 

Aspectos sociais 

 

 

Aspectos ambientais 
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               Aspectos culturais 
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APÊNDICE D – ENFOQUE DAS DIMENSÕES DO ICTN
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APÊNDICE E – CORRELAÇÃO DE PEARSON 
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  Correlação de Pearson 

Infraestrutura 
geral 

1 ,775
**
 ,831

**
 ,644

**
 0,184 ,405

*
 -,391

*
 0,295 ,780

**
 ,635

**
 ,610

**
 ,422

*
 0,801 

Acesso ,775
**
 1 ,790

**
 ,749

**
 0,343 ,355

*
 -0,184 ,542

**
 ,784

**
 ,772

**
 ,789

**
 ,568

**
 ,864

**
 

Serviços e 
equipamentos 
turísticos 

,831
**
 ,790

**
 1 ,642

**
 ,370

*
 ,708

**
 -0,304 ,578

**
 ,923

**
 ,913

**
 ,701

**
 ,686

**
 ,569

**
 

Atrativos 
turísticos 

,644
**
 ,749

**
 ,642

**
 1 ,435

*
 ,353

*
 -,419

*
 ,404

*
 ,652

**
 ,548

**
 ,444

*
 ,350

*
 ,634

**
 

Marketing 0,184 0,343 ,370
*
 ,435

*
 1 0,144 -0,042 0,095 0,208 ,360

*
 0,047 0,071 0,165 

Políticas 
públicas 

,405
*
 ,355

*
 ,708

**
 ,353

*
 0,144 1 -0,015 ,788

**
 ,700

**
 ,748

**
 ,526

**
 ,768

**
 ,046

*
 

Cooperação 
regional 

-,391
*
 

-
0,184 

-0,304 -,419
*
 -0,042 -0,015 1 0,17 -0,205 

-
0,141 

0,084 0,259 -,215
*
 

Monitoramento 0,295 ,542
**
 ,578

**
 ,404

*
 0,095 ,788

**
 0,17 1 ,627

**
 ,764

**
 ,731

**
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**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 


