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RESUMO

Os conselhos municipais refletem a expressão local de governança do turismo. Desde que
implementados e acompanhados pelos atores interessados, os conselhos municipais podem
contribuir com o desenvolvimento do turismo local, em consonância com as governanças
regional e nacional. Para tanto, os atores participantes devem propor soluções, se esse for o
papel do conselho, para um melhor desenvolvimento do turismo local e garantir que sejam
atendidas as necessidades coletivas. As políticas públicas de turismo existentes são reflexo da
participação dos atores interessados. Este trabalho de pesquisa tomou como objeto de estudo o
Conselho Municipal de Turismo do município de Nova Friburgo/RJ, com a finalidade de
analisar sua atuação na geração de políticas públicas de turismo. Por meio de uma pesquisa
descritiva e de abordagem qualitativa, a metodologia aplicada foi composta por pesquisa
bibliográfica, pesquisa documental de legislação turística municipal e de atas disponibilizadas
pelo Conselho Municipal de Turismo, observação sistemática, aplicação de questionário
estruturado a vinte e seis atores interessados no turismo local e entrevistas semi-estruturadas
com oito conselheiros. Optou-se pelo método de análise de conteúdo para a interpretação das
informações obtidas nas atas das reuniões e nas entrevistas semi-estruturadas. O resultado
encontrado demonstra que a atuação do Conselho Municipal de Turismo exerce pouca
influência na geração de políticas públicas de turismo, embora esteja ocorrendo processo de
amadurecimento, que poderá alterar esta situação em um futuro próximo.

Palavras-chave: Turismo. Políticas Públicas. Governança. Conselho Municipal de Turismo.
Nova Friburgo – RJ.

ABSTRACT

City councils reflect the local expression of tourism governance. Since they are implemented
and monitored by stakeholders, municipal councils can contribute to the development of local
tourism, in line with regional and national governance. To this end, participating stakeholders
should propose solutions, if that is the role of the council, to better develop local tourism and
ensure that collective needs are met. Existing tourism public policies reflect the participation of
stakeholders. This research took as object of study the municipal tourism council of the
municipality of Nova Friburgo/RJ with the purpose to analyze its performance in the
formulation of public tourism policies. Through a descriptive research and qualitative approach,
the applied methodology consisted of bibliographic research, documentary research of
municipal tourism legislation and minutes provided by the municipal tourism council,
systematic observation, survey application for twenty-six stakeholders through a structured
form, and semi-structured interviews with eight counselors. We opted for the content analysis
method for the interpretation of the information obtained in the minutes of the meetings and
semi-structured interviews. The result shows that the performance of the municipal tourism
council has little influence on the formulation of tourism public policies, although it is occurring
a process of ripening that might change this situation in a near future.

Key Words: Tourism. Public Policy. Governance. Municipal Tourism Councils. Nova
Friburgo – RJ.
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INTRODUÇÃO

O turismo é um fenômeno socioeconômico e cultural, que possui particularidades cuja
compreensão transcende os aspectos mercadológicos. Sua organização e ordenamento são
altamente dependentes das políticas públicas.
O hibridismo promovido pelo turismo em uma combinação de relações humanas,
deslocamentos, uso e ocupação do espaço, envolvimento de grande quantidade de atores com
interesses conflitantes, movimentação econômica, impactos sociais, culturais e ambientais, o
torna um fenômeno complexo também no âmbito político. O turismo depende tanto de políticas
específicas para o setor, quanto daquelas que tangenciam ou permeiam seu campo, como as
políticas ambientais, de uso do solo, políticas culturais e de preservação do patrimônio cultural
entre tantas outras.
Desta forma, políticas de turismo influenciam outros setores econômicos e sociais,
assim como políticas de outros setores influenciam sua ordenação.
Essencialmente, após a Revolução Industrial (Sécs. XVIII e XIX), “[...] quando o
turismo foi impulsionado pelo avanço das tecnologias, dos transportes e das técnicas
mercadológicas e a partir da década de 1950, quando o turismo ganhou proporções de um
fenômeno de massa” (CARVALHO, 2000, p. 98), tornou-se ainda mais evidente a necessidade
de intervenção do Estado na estruturação de políticas públicas voltadas ao setor, no sentido de
minimizar os impactos negativos e maximizar os impactos positivos oriundos da prática
turística. Em outros termos, deseja-se afirmar que “[...] o Turismo é uma atividade que requer
a intervenção proeminente do Estado pelo que representa em suas características fundamentais.
(BENI, 2014, p. 100).
Ainda que tenham ocorrido mudanças no panorama político das últimas décadas, o
Estado é um dos principais atores na formulação de tais políticas, cabendo-lhe a definição de
metas e objetivos a serem alcançados, bem como a execução e, até mesmo, o financiamento das
ações previstas. Assim, ao mesmo tempo, “[...] torna-se o líder para a elaboração e aplicação
de políticas voltadas para o desenvolvimento da atividade turística. ” (SANTOS, 2016, p. 300).
No entanto, o Estado tem se reposicionado, por meio de mecanismos de participação e
do compartilhamento do processo decisório com a sociedade civil organizada.
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A participação do Estado, refletida nos processos das políticas públicas, pode ocorrer,
segundo Teixeira (2002), de forma mais intensa ou mais amena dependendo da orientação
política predominante. Neste sentido, há divergência entre a orientação política de visão liberal
e a orientação política social-democrata.

A visão liberal opõe-se à universalidade dos benefícios de uma política social. Para
ela, as desigualdades sociais são resultado de decisões individuais, cabendo à política
social um papel residual no ajuste de seus efeitos. Na visão social-democrata,
concebem-se os benefícios sociais como proteção aos mais fracos, como compensação
aos desajustes da supremacia do capital, o que, ao mesmo tempo, garante sua
reprodução e legitimação; as políticas públicas têm o papel regulador das relações
econômico-sociais, são constituídos fundos públicos para serem utilizados em
investimentos em áreas estratégicas para o desenvolvimento e em programas sociais.
(TEXEIRA, 2002, p. 4)

Para Teixeira (2002), a visão social-democrata está representada no denominado Estado
de Bem-Estar Social, promovendo relativa distribuição de renda e reconhecimento de uma série
de direitos sociais. O autor compreende que este modelo entrou em crise por conta de diversas
mudanças nas relações de trabalho, no processo de acumulação de capital e surgimento de novas
tecnologias, havendo a impossibilidade de o Estado arcar com o atendimento às necessidades
crescentes da população, a burocratização e a ineficiência do aparelho governamental. Desta
forma, o neoliberalismo tomou como base a falência do Estado protetor para propor ajustes
estruturais com redução de gastos sociais e uma política social muito mais seletiva e
emergencial.
Da mesma forma, Trevisan e Bellen (2008) apontam que com o aprofundamento da
crise nos países que tiveram o Estado do Bem-Estar Social, mais fortemente a partir de 1970, a
função de intervenção do Estado passou a ser severamente questionada, situação essa, reforçada
pelo movimento da nova administração pública.
Houve, então a retomada do ideário liberal como contorno de um novo momento
político-econômico. Como se sabe, “As teorias políticas liberais concebem as funções do
Estado essencialmente voltadas para a garantia dos direitos individuais, sem interferência nas
esferas da vida pública e, especificamente, na esfera econômica da sociedade. (HÖFLING,
2001, p. 36). Consequentemente, a função do Estado deveria ser somente de arbitrar e não de
regular conflitos, baseada na máxima ‘menos Estado e mais mercado’.

17

A adoção do modelo neoliberal na gestão pública pela maioria dos países ocidentais,
incrementada à partir da década de 1980 por Margareth Thatcher no Reino Unido e por Ronald
Reagan nos Estados Unidos, levou a uma revisão no papel do Estado na economia e a um
amplo processo

de desregulamentação do mercado. Aquele modelo enfatizava, e ainda

enfatiza, o Estado mínimo com pouca intervenção dos governos centrais, partindo do
princípio de o mercado ter condições de auto-regular suas atividades. Nessa linha, os governos
passaram a se concentrar mais nas ações de marketing e divulgação do turismo e no
estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento do setor turístico.
(FRATUCCI, 2014 p. 139).
Segundo Faria (2005), o reposicionamento da função do Estado possuía objetivos
bastante específicos para ser justificado, entre eles estão: contenção de gastos públicos, maior
eficiência e produtividade na gestão pública, maior transparência e valorização da provisão
privada de bens e serviços.
Nesse contexto, Trentin (2014) esclarece que a mudança do papel do Estado e sua
relação com a sociedade influenciaram também, a política turística brasileira, de forma a
organizar espaços de participação da sociedade civil como os conselhos municipais e instâncias
de governança regional.
Embora não haja um significado único para definir o termo ‘governança’, este trabalho
foi concebido, baseado na concepção do termo ligado à ampliação do espectro decisório,
ultrapassando o âmbito do governo para incluir outros atores pela participação e colaboração,
desde a tomada de decisão até a implementação das políticas públicas, gerando coparticipação
e corresponsabilidade sobre os resultados finais.
Trentin (2014) indica que o termo ‘governança’ envolve as atividades para realizar os
objetivos e as formas da sociedade se organizar, como se dá a distribuição dos custos e
benefícios por meio da deliberação conjunta entre governo e as organizações privadas e sociais.
Com o reposicionamento do papel do Estado, os modelos hierárquicos (centralizadores)
de governança foram sendo substituídos por modelos mais participativos. Dessa forma, as
instâncias de governança regionais e os conselhos municipais representam instrumentos
políticos de participação; espaços onde a sociedade civil organizada pode auxiliar o governo na
detecção de problemas, na proposição de soluções e na implementação de políticas mais
assertivas e eficazes.
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Isto posto, esta pesquisa propor aportar conhecimento a respeito das governanças locais
e a influência do Conselho Municipal de Turismo nas políticas públicas para promover o
turismo em Nova Friburgo/RJ.
A escolha do tema deste estudo, deve-se ao interesse do autor em contribuir com a
pesquisa em turismo no município de Nova Friburgo/RJ e pela compreensão da importância
das políticas públicas de turismo no desenvolvimento sustentável local e na distribuição de
benefícios aos atores interessados. A escolha pelo objeto de estudo se deu pelo fato de o autor
ser residente em Nova Friburgo e possuir especial interesse pela pesquisa do turismo neste
município
Dessa forma, o problema de pesquisa que este trabalho se propôs a responder : Qual a
atuação do Conselho Municipal de Turismo de Nova Friburgo/RJ na geração de políticas
públicas?
O objetivo geral da pesquisa é analisar a atuação do Conselho Municipal de Turismo no
encaminhamento e implementação da política de turismo local.
Para alcançar o objetivo proposto pela pesquisa, delimitou-se o recorte temporal no
período entre novembro/16 a julho/19. Este recorte temporal foi definido baseado na quantidade
de políticas públicas de turismo geradas no período. A pesquisa abrangeu o levantamento de
atas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Turismo, o acompanhamento de quatro
reuniões do conselho durante o ano de 2019, quando se implementou a fase de observação
sistemática, a aplicação de formulário de pesquisa estruturado a 25 entrevistados pertencentes
aos grupos de interesse no setor e, por fim, entrevista semi-estruturada com oito atores-chave,
que são também, atuais membros do conselho. A metodologia se encontra amplamente descrita
em capítulo específico mais adiante.
Este trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, apresenta-se o
marco teórico, que se constitui no arcabouço basilar resultante da pesquisa bibliográfica, e que,
versa sobre o tema principal, conceitos e discussões acadêmicas ligadas às políticas públicas,
governança turística e conselhos municipais de turismo.
No segundo capítulo, descreve-se o planejamento e execução da metodologia utilizada
para alcançar os objetivos propostos. Nesse capítulo, o autor discorre sobre o campo, o objeto
de pesquisa e o contexto no qual o objeto de pesquisa está inserido. No terceiro capítulo, são
apresentados os resultados obtidos por meio da execução da metodologia, propriamente dita. E,
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finalmente, no quarto capítulo, o autor tece suas considerações, fruto de todo trabalho de
pesquisa e de análise da realidade encontrada.
Assim sendo, este trabalho contribui para o campo de estudo das políticas públicas de turismo,
geradas por meio da governança turística municipal, ao investigar um Conselho Municipal de
Turismo em pleno desenvolvimento e que possui dezoito anos de existência, tendo atravessado,
desde 2001, as diversas mudanças ocorridas no cenário político nacional. Contribui ainda, com
o estado do Rio de Janeiro, ao oferecer informações sobre a atuação da governança municipal
no interior do estado, além de servir como parâmetro para outros municípios menos
estruturados, que desejam desenvolver sua governa turística. E, por fim, contribui,
principalmente, com o município de Nova Friburgo/RJ, ao oferecer informações necessárias
sobre o estágio atual em que se encontra sua governança turística, podendo contribuir para seu
processo de desenvolvimento por meio da identificação de aspectos que precisam ser melhor
trabalhados.
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1 POLÍTICAS PÚBLICAS, GOVERNANÇA
CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO

TURÍSTICA

E

OS

Este capítulo aborda o referencial teórico elaborado a partir da pesquisa bibliográfica
realizada sobre o tema principal, sobre os conceitos e discussões acadêmicas ligadas às políticas
públicas, governança turística e aos conselhos municipais de turismo.
Corrobora-se com o entendimento de Trevisan e Bellen (2008), no sentido de que o
conhecimento teórico-histórico de um campo de conhecimento é essencial para sua práxis, e
mais ainda, para o avanço nas pesquisas de determinado campo de estudo, na medida em que
ao realizar uma pesquisa bibliográfica, pode-se identificar possíveis lacunas e determinar o
ponto de partida de nova investigação. Isto posto, são abordados nos tópicos 1.1, 1.2 e 1.3,
aspectos teórico-históricos utilizados como referencial para o desenvolvimento deste estudo.

1.1

POLÍTICA, POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO

O principal aspecto que este trabalho se propõe a investigar em que medida, as pautas e
as discussões promovidas nas reuniões do Conselho Municipal de Turismo de Nova
Friburgo/RJ, por meio da participação dos atores interessados, tem sido capazes de influenciar
a geração de políticas públicas que contribuam para desenvolvimento do turismo no município.
Portanto, um aprofundamento teórico relativo aos conceitos de política, políticas
públicas e políticas públicas de turismo se faz necessário para a compreensão de seus
significados e possíveis divergências de interpretação que possam existir, ou ainda, a
complementaridade entre as abordagens de diversos autores.
A compreensão de Solha (2006) sobre a política a define como sendo uma espécie de
gerenciamento de interesses diversos em torno de um objetivo. A autora complementa sua
definição argumentando que a política deve ser ampla e flexível e que deve estar adequada aos
interesses e características de cada povo, época e do âmbito geográfico em que será aplicada.
Para este trabalho considera-se mais adequada a abordagem de Rua (2012) para quem a
política consiste em um conjunto de procedimentos que podem ser formais ou informais e que
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expressam relações de poder destinando-se a solucionar conflitos relacionados aos bens
públicos de forma pacífica. Importante salientar que a autora estabelece uma separação entre o
fazer político utilizando os termos em inglês Polity, politics e policy. O termo Polity é utilizado
para indicar as instituições políticas, enquanto o termo politics se refere a procedimentos que
expressam relação de poder buscando influenciar o comportamento das pessoas e resolver
pacificamente os conflitos, já o termo policy se refere à formulação de propostas, tomada de
decisão e implementação por órgãos públicos: “Em outras palavras, policy significa a atividade
do governo de desenvolver políticas públicas a partir do processo da política” (RUA, 2012, p.
17).
A partir da definição de Rua (2012), torna-se possível tecer algumas considerações em
relação ao objeto de estudo, ou seja, o Conselho Municipal de Turismo. Primeiramente, notase que a própria criação de uma instância de governança local (como é o caso do objeto
pesquisado) faz parte da implementação de uma política setorial (turismo) elaborada com
objetivos específicos como a descentralização na tomada de decisões do setor, o envolvimento
de atores interessados e a participação/colaboração entre estes, baseando-se na premissa de que
desta forma conflitos possam ser resolvidos de forma pacífica.
As policies, como se refere a autora, são as políticas públicas oriundas do processo
político outorgadas pelo governo, ou seja, os consensos obtidos em um Conselho Municipal de
Turismo, podem se tornar políticas públicas, desde que assumido esse compromisso pelo
governo. Exatamente como ocorre em Nova Friburgo, caso em que o Conselho Municipal de
Turismo possui caráter consultivo e pode influenciar as decisões do governo, não lhe sendo
permitido deliberar sobre as decisões finais.
Quanto à definição de políticas públicas, Carvalho (2000) a relaciona como sendo a
relação do Estado com a sociedade no que se refere à distribuição de bens públicos na medida
em que o Estado se apresenta como árbitro, mediador de conflitos, regulamentando as relações
entre os grupos diversos. Diniz e Costa (2014) destacam a importância da intervenção do poder
público, principalmente no turismo, por conta da necessidade de regulação e coordenação com
outros setores.
Cruz (2005) acrescenta que as políticas públicas são instrumentos do planejamento
governamental que espelham didaticamente as ideologias a elas subjacentes. Este planejamento
é um processo político-ideológico que exprime anseios, objetivos e visões de mundo dos
sujeitos sociais que o conduzem. Enriquecendo ainda mais a discussão, a autora afirma que
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assim como as políticas públicas nascem do processo de planejamento, elas o retroalimentam,
pois é por meio das políticas públicas que o planejamento ganha corpo e adquire significado:
“A política não é apenas um instrumento do planejamento, ela é a sua alma.” (CRUZ, 2005, p.
40)
Importante salientar que nem toda política governamental é uma política pública: “Para
serem públicas, é preciso considerar a quem se destinam os resultados ou benefícios, e se o seu
processo de elaboração é submetido ao debate público. ” (TEIXEIRA, 2002, p. 2).
Da mesma forma, não se podem considerar políticas públicas “[...] as decisões únicas
ou um grupo de decisões isoladas que tangenciam o turismo, assim como as declarações
políticas, protocolos de intenções ou um programa para se desenvolver determinado setor. ”
(TRENTIN, 2014, p. 61)
Um ponto que não se pode deixar de considerar é o ambiente no qual as políticas
públicas se desenvolvem, ou seja: “[...] um ambiente tenso e de alta densidade política (politics),
marcado por relações de poder, extremamente problemáticas. ” (RUA, 2012, p. 34). Este
ambiente se deflagra, segundo Rua (2012), em relações de poder problemáticas que se
estabelecem entre: “[...] atores do Estado e da sociedade, entre agências intersetoriais, entre os
poderes do Estado, entre o nível nacional e níveis subnacionais, entre comunidade política e
burocracia. ” (RUA, 2012, p. 34). Teixeira (2002) complementa que este é um ambiente
contraditório, em que os limites entre o público e o privado se tornam quase imperceptíveis e
reforça a necessidade do debate público e da transparência na elaboração das políticas públicas.
Teixeira (2002) acrescenta que com a globalização houve uma ampliação da intervenção
de interesses internacionais sendo representados em cada país por forças sociais ou até mesmo
interferências ditadas diretamente por organismos multilaterais.
Compreende-se ainda, que as políticas públicas variam de acordo com os níveis de
intervenção do setor público, ou seja, “[...] políticas públicas locais específicas se diferem
daquelas estabelecidas em âmbitos regionais ou nacionais ” (DINIS; COSTA, 2014, p. 398).

Por outro lado, importa estudar os diferentes níveis de intervenção do setor público
em turismo – nacional, regional e local. Existem diferenças entre cada nível da
hierarquia, dado que as medidas e os processos de tomada de decisão variam de forma
considerável do maior para o menor (as funções ao nível nacional são mais
generalizadas, ao passo que, ao nível local, se observam os impactos resultantes da
intervenção do setor público). (DINIS; COSTA; 2014, p. 398).
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Assim, a política como instrumento de um planejamento maior necessita que haja
articulação entre o que é desenvolvido a nível nacional, regional e local.
Uma das mais conhecidas abordagens no estudo das políticas públicas é a do Ciclo de
Políticas Públicas que estabelece uma relação sequencial e ao mesmo tempo interativa no
processo de produção de políticas. (Figura 1)

Figura 1. CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Fonte: Adaptado de Rua (2012).

Ao identificar um problema, ele passa a integrar as discussões de grupos que fazem parte
do governo e também fora dele. A partir deste momento, o problema público entra em pauta
para que, por meio de um processo político, se possa encontrar a melhor solução possível.
Segundo Capella (2006), uma questão só vira um problema quando se percebe que algo
deve ser feito em relação a ela. Neste sentido o autor aponta para os caminhos pelos quais um
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questão se torna um problema: a) o primeiro caminho está relacionado aos indicadores como a
evolução do déficit público, taxa de mortalidade, custos de um programa, etc; b) o segundo
caminho possível são os eventos, crises e símbolos (eventos de grande magnitude, como crises,
desastres ou símbolos que concentram a atenção num determinado assunto). Embora os eventos
não sejam capazes de elevar um assunto à agenda, eles podem reforçar a existência de um
problema; c) O terceiro caminho possível é o Feedback: por meio do monitoramento dos gastos,
o acompanhamento das atividades de implementação, o cumprimento (ou não) de metas,
possíveis reclamações de servidores ou dos cidadãos, podem chamar a atenção dos
formuladores de políticas.
As comunidades geradoras de alternativas (policy communities) representam o
primeiro elemento do fluxo político e são compostas por “[...] pesquisadores, assessores
parlamentares, acadêmicos, funcionários públicos, analistas pertencentes a grupos de interesses,
entre outros – que compartilham uma preocupação em relação a uma área (policy area)”.
(CAPELLA, 2006, p. 28).
O segundo elemento do fluxo político é composto pelas forças políticas organizadas,
exercidas principalmente pelos grupos de pressão. Finalmente, o terceiro fator a afetar a agenda
são as mudanças dentro do próprio governo: mudança de pessoas em posições estratégicas
dentro da estrutura governamental (turnover); mudanças de gestão; mudanças na composição
do Congresso; mudanças na chefia de órgãos e de empresas públicas. (CAPELLA, 2006, p. 29).
Parlamentares, por exemplo, podem disputar os créditos por um projeto com impacto
popular e, nessa disputa, o assunto pode se tornar proeminente e ganhar espaço na agenda.
(CAPELLA, 2006, p. 29). Em determinadas circunstâncias, estes três fluxos – problemas,
soluções e dinâmica política – são reunidos, gerando uma oportunidade de mudança na agenda.
O próximo passo é a busca e formulação de alternativas para a solução do problema
político. Tendo-se chegado à conclusão de quais são as alternativas existentes, segue-se um
processo de combinação dos interesses das partes envolvidas em uma única proposta que atenda
ao máximo de atores possível para que finalmente haja a tomada de decisão.
Quanto à geração de alternativas e soluções, Capella (2006) menciona que dentre as
várias alternativas de solução apenas algumas sobrevivem baseadas principalmente em sua
viabilidade de execução, que apresentam custos toleráveis e, ainda, contam com a aceitação do
público em geral e a receptividade dos formuladores de políticas
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Para a autora a definição de quais alternativas são mais viáveis estão baseadas nos
elementos dos fluxos políticos. (Quadro 1)
Quadro 1. Elementos dos Fluxos Políticos.

Comunidade geradoras de alternativas

São compostas por especialistas –

(Policy Communities)

pesquisadores, assessores parlamentares,
acadêmicos, funcionários públicos, analistas
pertencentes a grupos de interesses, entre
outros – que compartilham uma
preocupação em relação a uma área (policy
area). (CAPELLA, 2006, p. 28).

Forças Políticas Organizadas

O apoio ou a oposição dessas forças a uma
determinada questão sinaliza consenso ou
conflito numa arena política, permitindo aos
formuladores de políticas avaliarem se o
ambiente é propício ou não a uma proposta.
(CAPELLA, 2006, p. 29).

Dinâmica Política

Independentemente do reconhecimento de
um problema ou das alternativas
disponíveis, o fluxo político segue sua
própria dinâmica e regras. (CAPELLA,
2006, p. 28).
Fonte: Capella, 2006.

Assim como Capella (2006) define, após o reconhecimento da existência de um
problema, havendo uma solução disponível e as condições à mudança sendo favoráveis, ocorre
então a ascensão de uma questão à agenda política.
Simultaneamente, ao tomar uma decisão se estabelece ou se planeja de que forma a
política pública deverá ser implementada, ou seja, qual o caminho a ser percorrido para
consecução de determinada política pública. Há o processo de instrumentalização da decisão
via produção da política pública a ser implementada.
A partir deste ponto, a política pública estará pronta para ser implementada e colocada
em prática modificando a realidade anterior com vistas a um resultado desejado. Durante todo
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o processo deve ocorrer o monitoramento das ações empreendidas para possíveis correções ou
adequações que se tornem necessárias.
E por fim, a fase de avaliação, que assim como o monitoramento busca embasar novas
decisões dos gestores no sentido de prover resultados satisfatórios de determinada política
pública tornando possível aos tomadores de decisão realizarem intervenções ou ajustes para que
os objetivos iniciais sejam alcançados.
A fase de avaliação das políticas públicas teve seu início nos Estados Unidos na década
de 1960:
Em um contexto de expansão sem precedentes do gasto público no país, de escasso
conhecimento acerca do impacto da ação governamental e da busca de um maior
controle sobre os burocratas/implementadores, a avaliação é institucionalizada, tendo
como característica predominante o seu desenho top-down. A expectativa era, ainda,
a de que a avaliação, ao superar o problema de déficit de compreensão acerca desses
processos e de seu impacto, pudesse garantir a racionalidade dos processos decisórios
e a legitimação das políticas e dos programas. (FARIA, 2005, p. 98).

Neste sentido a fase de avaliação é compreendida como um balanço dos resultados
alcançados após a implementação de uma política pública. Mesmo que haja o monitoramento
durante toda a fase de implementação com vistas a corrigir possíveis falhas, será a avaliação
que responderá finalmente pelos resultados alcançados.
Outra abordagem das políticas públicas é aquela proposta por Teixeira (2002) que
considera a natureza e o grau de intervenção na sociedade, a abrangência dos benefícios e,
ainda, os impactos que podem ser provenientes de uma política pública. (Quadros 2, 3 e 4).
Quadro 2. Modalidades das políticas públicas quanto à natureza ou grau de intervenção.

ESTRUTURAL

CONJUNTURAL OU EMERGENCIAL

Buscam interferir em relações estruturais Objetivam amainar uma situação temporária,
como renda, emprego, propriedade, etc.

imediata.

Fonte: TEIXEIRA (2002)

Quadro 3. Modalidades das políticas públicas quanto à abrangência dos possíveis benefícios.

UNIVERSAIS

Para todos os cidadãos.

SEGMENTAIS

Para

um

segmento

da

população,

caracterizado por um fator determinado
(idade, condição física, gênero, etc).
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FRAGMENTADAS

Destinadas a grupos sociais dentro de cada
segmento.
Fonte: TEIXEIRA (2002)

Quadro 4. Modalidades das políticas públicas quanto aos impactos que podem ser causados.

DISTRIBUTIVAS

Visam distribuir benefícios individuais;
costumam

ser

instrumentalizadas

pelo

clientelismo.
REDISTRIBUTIVAS

Visam redistribuir recursos entre os grupos
sociais: buscando certa equidade, retiram
recursos de um grupo para beneficiar outros,
o que provoca conflitos.

REGULATÓRIAS

Visam definir regras e procedimentos que
regulem comportamento dos atores para
atenderem interesses gerais da sociedade.

Fonte: TEIXEIRA, 2002.

Quanto às Políticas Públicas de Turismo, Beni (2006) resume com maestria o seu
significado: “Políticas são orientações específicas para a gestão diária do turismo, abrangendo
muitos aspectos operacionais desta atividade”. (BENI, 2006, p. 91) e, acrescenta: “[...] elas
procuram otimizar os benefícios e minimizar possíveis efeitos adversos e, como tal, fazem parte
do desenvolvimento planejado de uma região ou país, em que é necessário criar, desenvolver,
conservar e proteger recursos turísticos. ” (BENI, 2006, p. 91)
Compreende-se, desta forma, que as políticas de turismo são transversais, ou seja, o
turismo pode influenciar a criação de políticas públicas, assim como, as políticas públicas
implementadas em outros setores poderão influenciar o turismo. Carvalho (2000) corrobora
com esta afirmação quando exprime que em outras políticas setoriais podem-se encontrar
programas, projetos e atividades com forte ligação com o turismo. Como exemplo, poderia-se
citar políticas que sejam implementadas no setor de mobilidade de uma cidade e que
influenciarão tanto a vida dos residentes quanto o cotidiano do visitante enquanto ali estiver.
Acrescenta-se a esta reflexão que o fato de as políticas públicas serem transversais e
multisetoriais (Carvalho, 2000), sua implementação torna-se, por consequência extremamente
complexa.
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A compreensão de Grimm et al (2013) a respeito de política de turismo recai sobre o
entendimento de que esta é um fundamento para a elaboração de um plano articulado, detalhado
que estabelece orientações específicas para a gestão do turismo.
De forma mais ampla Carvalho (2000) define as políticas públicas de turismo como
aquelas relacionadas às decisões em âmbito político, com objetivo de alocar valores e recursos
em determinadas ações (estas amparadas legalmente), inseridas nos orçamentos públicos,
projetos, planos e metas dos governos, nas esferas federal, estadual ou municipal).
Para Trentin (2014) a política de turismo é:

[...] o modo pelo qual se estabelecem normas e procedimentos
intencionalmente coerentes, articulando e relacionando o que é o
turismo naquele contexto, quais os dilemas existentes e como enfrentálos para fomentar o turismo. (TRENTIN, 2014)
A autora acrescenta que as políticas de turismo devem trazer em seu escopo objetivos e
ações concretas (associadas à existência de recursos que permitam que elas sejam executadas)
e com prazo determinado para serem alcançadas. Para tanto, complementa Trentin (2014), que
os atores públicos devem ter legitimidade democrática, que pode inclusive ser reforçada por
acordos específicos e processos colaborativos entre o público e o privado.
Outra concepção de política de turismo é aquela que aponta como:
Um conjunto de ações de entes governamentais, muitas vezes em parcerias com outros
entes, com vistas a modificar o meio econômico e social. A política, em geral,
apresenta as diretrizes básicas da atividade nos países onde se encontra, os objetivos
gerais e as prioridades de ação estatal para o setor (LOPES; TINÔCO; SOUZA; 2011,
p. 616)

Na prática, as políticas de turismo geralmente estão relacionadas a investimentos em
projetos, isenções fiscais, infraestrutura, ou ainda, a aspectos legislativos de regulação,
planejamento, pesquisa, marketing e promoção do destino.
Trentin (2014) apresenta os instrumentos utilizados na política turística: os
organizativos, os programáticos, os de comunicação, os normativos e os de fomento. (Figura 2)
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Programas

Instrumentos de Fomento

Estruturas de cooperação e
público-privadas

Instrumentos Normativos

Estruturas executivas

Planos

Instrumentos de Comunicação

Estruturas políticoadministrativas tradicionais

Instrumentos Programáticos

Instrumentos Organizativos

Figura 2. Instrumentos das políticas públicas.

Fonte: Trentin, 2014, adaptado de Velasco Gonzales,(2013); Petrocchi (2002) .

Os instrumentos organizativos compreendem estruturas político-administrativas
tradicionais como ministérios, secretarias e superintendências seja em nível federal, estadual ou
municipal, as estruturas executivas compostas por organizações que dependem de alguma
forma das estruturas tradicionais (podendo ser públicas, semi-públicas ou privadas) desde que
reconhecidas pelo governo como órgão competente e responsável, e as estruturas de cooperação
e público-privadas, que são estruturas em que a cooperação e a colaboração são premissas
fundamentais e em que o governo assume o papel de coordenar a interação entre as partes.
Neste caso, podemos citar comissões interministeriais como sendo um desses instrumentos a
nível de cooperação pública e os conselhos municipais e os Convention Bureaux como
instrumentos de cooperação e colaboração de nível público-privado.
Quanto aos instrumentos programáticos temos os planos, os programas e os projetos,
onde: “O plano define-se como um parâmetro técnico-político no qual se enquadram programas
e projetos prioritários” (BENI, 2006, p. 136). Beni (2006) esclarece ainda que nos planos se
definem estratégias e prioridades, havendo uma intervenção mais geral como escopo e que por
este motivo, possui um horizonte de planejamento maior. Os programas e os projetos seriam
desdobramentos do planejamento estabelecido em um plano e por isso “[...] são instrumentos
de planejamento de maior concretização das ações”. (BENI, 2006, p. 136)
A terceira possibilidade são os instrumentos de comunicação que se referem “[...] à
acumulação e registro do conhecimento de forma sistematizada, visando informar um setor
específico e dotá-lo de informações que possam ser úteis no planejamento e gestão do turismo”.
(TRENTIN, 2014, p. 64).
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O quarto tipo de instrumento utilizado nas políticas públicas é o normativo que se refere
às normais legais de aplicação direta que tenham a função de ordenação ou regulação dos
componentes da atividade turística.
E, por final, o quinto tipo de instrumento, conhecidos como instrumentos de fomento,
que são criados para incentivar a iniciativa privada a empreender podendo serem direcionadas
ao setor (crédito turístico), a um subsegmento (crédito hoteleiro) ou um segmento (ecoturismo).
Neste trabalho iremos focar em uma estrutura denominada COMTUR-NF.

1.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL

Segundo Beni (2006), mesmo com a existência de diplomas legais que instituíram
algumas políticas públicas de turismo no Brasil, somente a partir de 1966 com Decreto-Lei n.
55 foi criada uma estrutura federal para a gestão do turismo: EMBRATUR (Instituto Brasileiro
do Turismo) e o CNTUR (Conselho Nacional de Turismo). Neste instrumento foi definida em
seu primeiro artigo, a política nacional de turismo. O autor afirma que, embora os objetivos e
atribuições dos operadores do setor no país estivessem estabelecidos de forma genérica neste
instrumento legal, o decreto teve grande importância por retirar da marginalidade o turismo,
que até então vinha sendo considerado apenas parte integrante do sistema produtivo.
Posteriormente, na década de 1970, houve a ampliação de incentivos fiscais tais como:

[...] FUNGETUR (Decreto-lei n. 1.191, de 7 de outubro de 1971, sistema livre de
captação de incentivos fiscais para estimular o setor hoteleiro; em 1976, pelo Decretolei n. 1376, são criados novos fundos de investimento, como o FINOR – Fundo de
Investimento do Nordeste, o FINAM – Fundo de Investimento da Amazônia e o
FISET – Fundo de Investimentos Setoriais. Este último decreto-lei define os agentes
financiadores para cada fundo. (BENI, 2006, p. 24)

Embora fosse positiva a iniciativa de ampliação de incentivos fiscais para o
desenvolvimento do turismo no Brasil, Beni (2006) considera que a EMBRATUR equivocouse ao não ouvir profissionais e acadêmicos na época determinando o direcionamento e
posicionamento de mercado de forma unilateral. Os incentivos foram quase que totalmente
direcionados aos em hotéis de luxo, o que acarretou incompatibilidade entre a oferta e demanda
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interna e regional e até mesmo com a demanda receptiva internacional. O resultado, relata o
autor, foram as baixas taxas de ocupação e a frustração dos empresários.
A década de 1980, marcada pela elaboração e aprovação da Constituição, propiciou
segundo Beni (2006), ampla discussão nacional. Neste período foram editadas portarias e
decretos com o objetivo de ampliar o desenvolvimento do país.
No entanto, o poder decisório ainda não contava com a participação e a
representatividade da iniciativa privada. Beni (2006) argumenta que o entendimento existente
à época de que a centralização do processo de planejamento poderia oferecer maior eficiência
na aplicação dos recursos, oferecia por outro lado, algumas deficiências e lacunas.
Corroborando com o que afirma Beni (2006), Farah (2001), afirma que até o início da
década de 1980 as políticas públicas eram centralizadas tanto financeiramente quanto
decisoriamente na esfera federal, não permitindo que houvesse a inclusão da sociedade civil
nos processos de formulação, implementação dos programas e do controle da ação
governamental. Ainda, sob à administração do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo,
foram elaborados na década de 1980 alguns programas com o objetivo de tornar o produto
turístico brasileiro competitivo internacionalmente:

O antigo Ministério da Indústria, Comércio e Turismo elaborou programas voltados
para o desenvolvimento do turismo, a fim de que este se tornasse um produto
competitivo no exterior, envolvendo os setores público e privado. São desse período
os programas de pólos turísticos, turismo interno, formação de recursos humanos,
produtividade e qualidade no setor turístico, ecoturismo, Mercosul e marketing
internacional. (BENI, 2006, p. 27)

Considera-se que somente a partir de 1991 com a reestruturação da Embratur, foram
iniciadas ações visando ao planejamento integrado do setor. Um marco importante deste
momento foi a elaboração do PRODETUR NE, em 29 de novembro de 1991, pela EMBRATUR
e pela SUDENE.
À medida que o papel do Estado se modificou com base nas teorias neoliberais,
naturalmente houve reflexo sobre o processo de formulação de políticas públicas de
turismo.Nesse contexto, Trentin (2014) esclarece que a mudança do papel do Estado e sua
relação com a sociedade influenciaram também a política turística brasileira de forma a
organizar espaços de participação da sociedade civil como os conselhos municipais e instâncias
de governança regional
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Um sinal do processo de descentralização do poder decisório que se pode considerar
importante marco das políticas públicas de turismo no Brasil foi a elaboração do PNMT –
Programa Nacional de Municipalização do Turismo no governo de Itamar Franco através da
portaria 130 de 30 de março de 1994. Embora este programa só tenha sido oficializado em 1996
com o PNT – Plano Nacional de Turismo no governo de Fernando Henrique Cardoso.
Fratucci (2005), indica que o programa era baseado em cinco princípios norteadores:
descentralização, sustentabilidade, parcerias, mobilização e capacitação.
Segundo Trentin (2014), o PNMT destacava em seu discurso a necessidade de
sensibilizar a sociedade local para a importância do turismo, a necessidade de realização do
inventário turístico, a criação de conselhos e fundos municipais de turismo, a elaboração de
planos municipais, capacitação e formação.
O PNMT objetivava promover a descentralização das políticas de turismo, assim como
o fortalecimento do planejamento turístico nos municípios.
O PNMT pretendia dotar os municípios de condições técnicas e organizacionais para
que eles tivessem a capacidade de criar os seus Conselhos Municipais de Turismo,
como também suas comunidades participariam da formulação e da gestão do Plano
Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável. (GRIMM et al, 2013, p. 102)

No estado do Rio de Janeiro, segundo Fratucci (2005), o PNMT foi desenvolvido entre
os anos de 1999 e 2002, com a maior parte dos recursos aplicados pela Embratur e com alguns
municípios que custearam a realização de oficinais. O autor, que participou do processo,
informa que era requisito para que os municípios pudessem dar início à terceira fase de
implementação do programa, possuir o Conselho Municipal de Turismo instituído por lei
municipal, com membros empossados e atuantes.
Para Fratucci (2005), este foi um dos motivos de apenas 11 de 72 municípios
conseguirem avançar para a terceira fase de implementação do programa, pois, além do conflito
gerado pela decisão de quantos e quais seriam os membros participantes do COMTUR, na
maioria dos municípios, o setor não estava organizado em associações que pudessem
representá-los legitimamente.
Nova Friburgo, não chegou a participar das oficias realizadas nos anos de 2002 e 2003,
assim como, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Angra dos Reis, Paraty entre outros. Fratucci
(2005), indica os possíveis motivos:

33

Nesses municípios, onde os sistemas turísticos locais já apresentam um grau de
complexidade relativamente denso, as articulações e negociações para estruturação
dos COMTUR parecem ser bastante mais complicadas e, mesmo naqueles onde o
Conselho já existe, o seu funcionamento na prática diária tem-se mostrado bastante
inócuo ou até mesmo inoperante. (FRATUCCI, 2005, pp. 15-16).

Beni (2006) aponta que embora o PNMT trouxesse consigo os benefícios nos processos
de sensibilização, conscientização e interiorização do turismo, apresentava uma grande falha já
no início de sua implementação: “O modelo presumia o conhecimento prévio, por cada país, de
seu espaço turístico nacional ou de sua imediata identificação”. (BENI, 2006, p. 26). O primeiro
passo seria então a elaboração do RINTUR – Relatório do Inventário Turístico Nacional.
Mais tarde, em 2003, houve a criação do Ministério do Turismo, no governo Lula e
”pela primeira vez o setor conta com uma pasta própria, além de estrutura e orçamento
específicos, não mais dividindo com outros setores de atividades a condução dos interesses
particulares do turismo em nível nacional”. (BENI, 2006, p. 28).
Em 2004 houve o lançamento do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) como
um de seus programas estruturantes. O planejamento nacional da atividade turística direcionou
o foco para o âmbito regional. Conforme esclarecem Grimm et al (2013), foram realizadas
oficinais participativas nos estados e no distrito federal resultando inicialmente em 219 regiões
turísticas, em um total de 3.203 municípios, tendo ocorrido em 2005 e 2006 um remapeamento
dessas regiões, totalizando 200 regiões turísticas, compreendendo 3.819 municípios.
Trentin (2014) identificou que foi nesse momento em que os termos governança e rede
de atores foram introduzidos nos discursos políticos de turismo, por meio do Programa de
Regionalização do Turismo que previa a instituição de uma instância de governança regional.
O Conselho Nacional de Turismo foi recriado por Medida Provisória de número 2.21637 e alterado por Decreto de número 4.804 em 2003 com as seguintes atribuições:
“[...] propor diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para a implementação do Plano
Nacional de Turismo, emitindo pareceres e recomendações sobre questões do turismo
nacional, assim como propor normas que contribuam para a aplicação da legislação
turística, a defesa do consumidor e o ordenamento jurídico do setor.

Concomitantemente, “A EMBRATUR passou a cuidar exclusivamente da promoção do
país no exterior e a centralizar a elaboração de estudos e pesquisas para orientar os processos
de tomada de decisão” (BENI, 2006, p. 29).
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Segundo Trentin e Fratucci (2011), o PRT propunha como um de seus principais
objetivos a desconcentração da oferta turística, localizada predominantemente no litoral,
estimulando a interiorização da atividade e a inclusão de novos destinos nos roteiros já
comercializados.
A compreensão do Ministério do Turismo ao formatar o PRT, baseava-se na concepção
de destinos indutores, capazes de distribuir fluxos turísticos para os municípios de seu entorno,
ampliando a oferta turística oferecida, estimulando maior tempo de permanência dos turistas na
região e, com isso, gerando o desenvolvimento regional com a distribuição ampliada dos
benefícios gerados pelo turismo.
Para Trentin e Fratucci (2011), O PRT falhou ao desconsiderar a importância da escala
municipal e a necessidade de desenvolvê-la e organizá-la para dar sustentação às governanças
regionais de turismo.
Trentin e Fratucci (2011), esclarecem que durante o processo de implantação do PNMT,
alguns gestores municipais perceberam que poderiam obter maior sucesso se trabalhassem em
conjunto com os municípios vizinhos. Esta percepção gerou um processo de cooperação
espontânea entre destinos turísticos da mesma região, como ocorreu em na Serra Gaúcha e na
Região das Agulhas Negras. Este processo espontâneo de articulação regional veio a ser
incorporado, na sequência, pelo governo por meio do Programa de Regionalização do Turismo.
Nova Friburgo faz parte da região turística Serra Verde Imperial que sofreu algumas
alterações ao longo do tempo e, que hoje, é composta por Nova Friburgo, Petrópolis,
Teresópolis, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu. O seu conselho regional permaneceu
desativado por dois anos, até que em 2019, voltou a funcionar, elegendo uma nova diretoria
com representantes dos cinco municípios.
Diferentemente de sua primeira composição, o Conselho Regional Serra Verde Imperial
voltou à atividade em 2019 pela articulação espontânea entre os municípios, o que pode ser
bastante benéfico para o desenvolvimento regional do turismo. Acredita-se há maior chance de
alcançar êxito quando os processos de cooperação ocorrem de forma endógena.
Em 2008, aprovou-se a Lei Geral do Turismo de número 11.771/08. Esta lei estabelece
em seu artigo primeiro normas sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do
Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e disciplina a
prestação de serviços turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização dos prestadores de
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serviços turísticos. Esta lei significa um grande avanço legal para o setor, embora seja preciso
avançar no seu aperfeiçoamento.
A Lei Geral do Turismo foi regulamentada pelo Decreto 7.381 de 02 dezembro de 2010,
passando-se a exigir como obrigatória, por exemplo, a observância de gestão da segurança,
guias qualificados e cobrança de seguro para turistas, na prática do Turismo de Aventura. Porém
tal preciosismo não ocorreu com outros segmentos como o turismo religioso, turismo rural ou
turismo de negócios.
Outro ponto que necessita de avanço é o sistema de fiscalização para aplicar as
penalidades previstas pelo decreto que regulamenta a Lei Geral do Turismo. Neste aspecto, o
Ministério do Turismo como órgão máximo fiscalizador não tem conseguido exercer seu papel
de forma satisfatória.
Na segunda subseção, artigo nono, que trata dos objetivos do Sistema Nacional de
Turismo, a lei determina no item três, a promoção da regionalização do turismo mediante o
incentivo à criação de organismos autônomos e de leis facilitadoras do desenvolvimento do
setor, descentralizando a sua gestão.
No entanto, embora a descentralização tenha se dado no âmbito das políticas públicas
de turismo no Brasil, pesquisadores apontam alguns problemas que esse modelo não deu conta
de solucionar: Farah (2001) afirma que mesmo com a descentralização não se superou o
clientelismo sendo até mesmo intensificado em alguns municípios; Trentin (2014) aponta para
certa dificuldade na integração das políticas, mesmo reconhecendo-se um esforço em se tentar
manter um fio condutor das políticas públicas de turismo no Brasil.
Neste sentido, Beni (2006) afirma que as políticas públicas de turismo em nosso país
sempre sofreram com ausência de uma integração com outras políticas setoriais e que o turismo
nunca esteve entre as prioridades das políticas públicas nos três níveis de governo.
Teixeira (2002) reforça a desarticulação existente entre as esferas de poder, ainda não
regulamentadas e que resulta na superposição de atividades.
Em âmbito local, Teixeira (2002) afirma que o maior problema são os recursos:
Em um processo de descentralização desordenado, muitos encargos estão sendo
transferidos sem os recursos. Estes dependem das chamadas transferências
negociadas, que consideram a posição política, o prestígio e a vinculação partidária
dos prefeitos e parlamentares, cujas alianças se pautam, em grande parte, pelos
interesses eleitoreiros e clientelistas. As receitas dos fundos de participação são
distribuídas com critérios que concentram a renda tributária em poucos municípios,
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os de maior desenvolvimento econômico. As parcelas transferidas diminuem com a
recessão que reduz os recursos e com as políticas de ajuste fiscal que repassam parte
dos recursos para fundos como o de Estabilização Fiscal. (TEIXEIRA, 2002, p. 7)

As dificuldades enfrentadas pelas administrações municipais, segundo Teixeira (2002),
estão relacionadas à baixa participação dos municípios na receita tributária global. O município
acaba assumindo atribuições de outras esferas. Além disso, há a ineficiência administrativa,
com alta dependência de vinculação aos programas federais e estaduais, baixíssima autonomia
financeira e o desmonte de agências técnicas federais e estaduais que prestavam assistência aos
municípios.
Outro ponto conflitante é “[...] a transferência de subvenções sociais para entidades
indicadas, com critérios político-eleitorais, por parlamentares ou outras instâncias do poder,
pulverizando recursos sem priorizar as necessidades da população”. (TEXEIRA, 2002, p. 6).
Desta forma, percebe-se a efervescência do terreno político em uma complexidade
inerente a sua própria essência, que traz ao mesmo palco: poder; orientação política de acordo
com o contexto histórico; atores diversos com interesses conflitantes; influências políticas
internacionais por conta da globalização e esferas (nacional, estadual e municipal) que possuem
dificuldades de se articularem entre si.
Toda essa complexidade dobra de intensidade quando se relaciona políticas públicas e
turismo, uma atividade que traz consigo a necessidade extrema de participação multissetorial e
multidisciplinar.
1.3 GOVERNANÇA TURÍSTICA
Unanimidade entre os autores que estudam o significado do termo ‘governança’, é o
reconhecimento da variedade de definições que o tangenciam, fazendo com que não haja um
contorno totalmente definido sobre um único significado.
Existem abordagens que relacionam o termo com a ampliação do espectro decisório,
ultrapassando o âmbito do governo para incluir outros atores pela participação e colaboração
desde a tomada de decisão até a implementação das políticas públicas, gerando coparticipação
e corresponsabilidade sobre os resultados finais. Conforme aponta Porras (2016), o termo indica
certo reconhecimento da incapacidade do governo para solucionar problemas sozinho e também
a necessidade de considerar e outorgar maior importância à participação de atores não
governamentais e as relações que possam surgir entres eles.

37

No entanto, conforme afirmam Cruz e González (2017), dependendo dos mecanismos
de governança e a forma como ocorrem, poderão ocorrer diferenças na efetividade das
interações conjuntas das partes interessadas.
Trentin (2014) complementa a compreensão em torno do termo ‘governança’, indicando
que este envolve as atividades para realizar os objetivos e as formas da sociedade se organizar,
como se dá a distribuição dos custos e benefícios por meio da deliberação conjunta entre
governo e as organizações privadas e sociais.
González (2014) considera que o termo é derivado do conceito de governo. A autora
aponta para a existência de mecanismos de coordenação social fora do governo. Entre estas
estão as redes de atores e, até mesmo, o mercado.
Entendemos que a governança é a recepção da exigência cidadã na busca por novas
formas de se tomar as decisões coletivas e que melhorem as limitações dos atuais
processos de tomada de decisão e permitem um papel mais ativo de diferentes atores
sociais. (GONZÁLEZ, 2014, p. 17)

Ao considerar que existem diferentes formas de coordenação social, tomou-se como
modelo aquelas apontadas por Hall (2011): (Quadro 5)

Quadro 5. Modalidades de coordenação social
TIPOS DE COORDENAÇÃO SOCIAL SEGUNDO HALL
Baseado no princípio de direção e controle de cima para
baixo. Gera relações hierárquicas entre diferentes esferas do
Estado. Neste modelo se divide claramente os limites do
público e do privado.
Comunidade
Ideia de pequenas comunidades que tem a capacidade de se
autogerir e assim o fazem. Comunidades resolvendo seus
problemas com a menor intervenção possível do Estado e do
Governo.
Redes
Ideia da necessidade de facilitar a coordenação dos
interesses públicos e privados e o emprego de recursos com
vistas a alcançar maior eficiência na implementação de
políticas públicas. As redes incluem desde comunidades
políticas até coalisões de atores que possuem interesse em
um assunto público concreto. Este modelo considera que há
uma dependência entre as redes e o governo.
Mercado
Crença de que o mercado é o melhor mecanismo e mais justo
para a distribuição dos recursos. Acredita-se que o
empoderamento dos cidadãos ocorre por seu papel de
Hierarquia
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consumidores. Neste modelo, os critérios monetários
medem a eficiência.
Fonte: Baseado em Hall (2011)

A alteração da forma de governança do tipo hierárquica para modelos mais
participativos se deu a partir dos anos 70, segundo o autor Castro (2018), por meio da mudança
de configuração do poder, que antes, era centralizador.
Trentin (2014) apresentou um quadro que reúne características convergentes na
definição do termo ‘governança’. (Quadro 6)
Quadro 6. Características da governança
Elementos
Características
Participação e
Formulação de políticas não é considerada o único domínio
partilha de poder
dos reguladores, mas as partes interessadas devem participar
do processo político como parte da parceria público-privada.
Integração Multinivel A coordenação entre os diferentes níveis de governo precisa
ocorrer tanto horizontal como verticalmente e deve envolver
os atores privados.
Diversidade e
Em vez de uma abordagem legislativa ou norma
Descentralização
regulamentar, uma variada gama de abordagens coordenada é
incentivada.
Deliberação
Maior deliberação entre atores públicos e privados é
incentivada, de modo a melhorar a legitimação democrática
do processo de formulação de políticas públicas.
Flexibilidade e
A adoção de medidas depende muitas vezes de diretrizes
Reversibilidade
flexíveis e padrões abertos que são implementados de forma
voluntária e podem ser revistos conforme as mudanças das
circunstâncias políticas.
Experimentação,
Maior incentivo à experimentação local, bem como a criação
conhecimento, criação de conhecimento e o compartilhamento em conexão com o
acompanhamento multilateral, o benchmarketing e a troca de
resultados e melhores práticas.
Autonomia e
Grau significativo de autonomia em relação ao Estado que é
Autoridade
percebido e atua como um ator capaz de utilizar novas
ferramentas e técnicas para orientar e guiar. A governança
reconhece a capacidade de fazer as coisas independentemente
do poder do governo para comandar ou usar sua autoridade.
Redes e
Organização e atuação dos atores estatais e não estatais em
Interdependência
redes decisionais mistas. Interdependência de recursos entre
as organizações.
Cooperação e
A cooperação entre os atores da rede é necessária para o
Interação
processo de tomada de decisão. Interações contínuas entre os
membros da rede, causadas pela necessidade de trocar
recursos e negociar objetivos compartilhados. Interações
enraizadas na confiança e reguladas pelas normas que são
negociadas e acordadas pelos participantes da rede.
Fonte: Trentin, 2014. Original adaptado de Velasco Gonzalez (2013).
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A governança, atualmente, pressupõe deixar de lado o planejamento hierárquico e a
formulação de políticas impostas ‘de cima para baixo’, para que seja adotada uma ‘governança
democrática’ (AZEVEDO, 2004) ou a ‘boa governança’ (ASHLEY, 2011), com características
de horizontalização do processo de tomada de decisão.
A partir do momento em que atores não governamentais foram integrados aos processos
decisórios, a Academia interessou-se em investigar até que ponto os atores interessados
conseguem influenciar de fato as decisões, de que forma ocorrem as alianças, as relações entre
eles e o poder público.
O autor Porras (2016), estabelece que uma maior autonomia dos atores é condição
indispensável para desestimular a repetição de esquemas de clientelismo ou corporativismo
local nas redes de política pública. No entanto, acredita-se que esta não seja a única condição
para que a governança participativa se dê de forma plena e satisfatória.
Entre a criação de mecanismos de governança participativa e o alcance de bons
resultados para o turismo local, no que se refere à distribuição de benefícios entre a sociedade,
existem inúmeros aspectos a serem considerados, como por exemplo, a disposição da sociedade
em se organizar e participar.
No caso do Conselho municipal, deve-se considerar seu caráter consultivo ou
deliberativo, o acesso dos atores a instrumentos de informação e na capacidade de influenciar
e convencer outros grupos, as mudanças de governo, de suas prioridades e sua abertura para
estimular a participação dos demais atores, conferindo-lhes voz e vez de se fazer representados
e o fortalecimento das organizações representativas da sociedade civil.
A reflexão sobre o termo ‘participação’, baseada na abordagem de Bordenave (1994),
esclarece que é possível ‘fazer parte’ sem ‘tomar parte’ e que a diferença entre estas duas
posturas, definem a ocorrência da participação ‘passiva’ ou da participação ‘ativa’. O autor
reflete ainda, sobre a diferença entre a ‘microparticipação’, que é aquela exercida em grupos de
família, vizinhos e de amizade, e a ‘macroparticipação’, que é aquela exercida pelo cidadão na
“[...] intervenção de processos dinâmicos que constituem ou modificam a sociedade, quer dizer,
na história da sociedade”. (BORDENAVE, 1994, p. 25).
Quanto aos modos de participação, Bordenave (1994) elenca seis tipologias: (Quadro
7).
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Quadro 7. Tipos de participação
TIPOS DE
PARTICIPAÇÃO
Participação de fato

Participação espontânea

Participação imposta

Participação voluntária

Participação dirigida ou
manipulada
Participação concedida

DESCRIÇÃO
Desde o começo da humanidade, os homens tiveram uma
participação de fato, quer no seio da família nuclear e do
clã, quer nas tarefas de subsistência ou no culto religioso,
recreação e na defesa contra os inimigos.
Aquela que os homens a formarem grupos de vizinhos,
de amigos, de ‘panelinhas’ e ‘gangs’, grupos fluídos, sem
organização estável ou propósitos claros e definidos a não
ser os de satisfazer necessidades psicológicas de
pertencer, expressar-se, receber e dar afeto; obter
reconhecimento e prestígio.
Como ocorre nas tribos indígenas que obrigam jovens a
se submeterem a cerimônias de iniciação e rituais de
passagem ou como ocorre na sociedade moderna que os
obriga a se submeterem à disciplina escolar e fazer parte
do exército.
O grupo é criado pelos próprios participantes, que
definem sua própria organização e estabelecem seus
objetivos, como os sindicatos livres, as associações
profissionais, as cooperativas, entre outros.
Provocada por agentes externos, que ajudam outros a
realizarem seus objetivos ou os manipulam a fim de
atingir
seus
próprios
objetivos
previamente
estabelecidos.
Quando a participação é parte de poder ou de influência
exercida pelos subordinados e considerada como legítima
por eles mesmos e seus superiores. Participação dos
colaboradores nos lucros e o denominado ‘planejamento
participativo’, fazem parte desta classificação.
Fonte: Bordenave (1994)

Para Bordevane (1994), está implícita na participação concedida, uma forma ideológica
de manter o exercício do projeto de direção-dominação da classe dominante. Porém, o autor
reconhece que, ainda assim, o planejamento participativo institui um potencial de crescimento
de consciência crítica, da capacidade de tomar decisões e de adquirir poder, na medida que se
aproveitem as oportunidades de participação concedida para tal crescimento.
Não se pode deixar de considerar o avanço que a governança participativa representa,
mas também, deve-se reconhecer que este é um processo historicamente recente e em
amadurecimento à medida em que a própria sociedade civil, acostumada como expectadora da
tomada de decisão dos interesses coletivos, começa a se reconhecer como ator ativo
corresponsável não só nos momentos eleitorais, mas também na formulação de políticas
públicas que irão afetar o seu dia a dia e o de sua comunidade corresponsável não só nos

41

momentos eleitorais, mas também na formulação de políticas públicas que irão afetar o seu dia
a dia e o de sua comunidade.
1.3.1 O papel dos atores na política pública
O ambiente político é ocupado por grupos de interesses que possuem objetivos
específicos e, muitas vezes, divergentes. Tais atores possuem níveis diferentes na capacidade
de influenciar outros grupos, assim como, a participação efetiva de determinados grupos pode
ser quase nula, seja por falta de mobilização ou até mesmo por exclusão intencional.
Segundo a percepção de Rua (2013), nos grandes grupos, pode ocorrer certa tentação
dos indivíduos de não participar, acreditando que outros participarão em seu lugar:
Por isso, nos grandes grupos, cada indivíduo terá uma tentação muito grande de deixar
de participar e evitar o custo de obtenção do bem público demandado, transferindo-o
para outros membros do grupo. Ou seja, cada indivíduo procurará apenas desfrutar
dos benefícios ,acreditando que o bem vai ser conquistado porque outros participarão
em seu lugar. (RUA, 2012, p. 44)

Deve-se compreender que ao estabelecer o processo de formulação de políticas públicas,
principalmente se estas possuírem o caráter redistributivo, um grupo irá receber benesses,
enquanto outro deverá ceder (ser punido) para que tal implementação seja possível: “É aí que a
participação diferenciada ou influência dos diferentes atores, em termos de suas redes de poder,
para o desenho e os resultados de uma política pública, assume especial relevância”. (GARCÍA,
2013, p. 93).
Rua (2012), define ‘atores políticos’ como aqueles que podem ser afetados de forma
positiva ou negativa, dependendo do direcionamento de uma determinada política pública.
Estes atores são representados por pessoas, grupos ou organizações. (Quadro 8).

Quadro 8. Classificação dos atores na política pública.
Políticos: Atores que atuam por meio de mandato eletivo.
Atores públicos
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Burocratas: ocupam postos de trabalho com conhecimento
Aqueles que desempenham
atividades públicas

especializado, servidores públicos em geral, gestores de alto
escalão, chefias intermediárias.
Empresários: são dotados de grande poder de afetar o

Atores privados

equilíbrio do mercado e a oferta de empregos.
Trabalhadores: seu poder resulta da sua capacidade de se
organizar, estando normalmente ligados a sindicatos ou até
mesmo a partidos, ONGS e igrejas.
Fonte: Adaptado de Rua 2012.

Outros atores apontados pela autora, são os agentes ou corporações financeiras, os
agentes transnacionais, telecomunicações ou mercado de armas, ONGS com temáticas
internacionais e a mídia.
Alguns atores são mais influentes na definição da agenda por sua capacidade de atrair a
atenção da mídia e do público, enquanto, outros atores estão mais ligados à proposição de
soluções e à definição de alternativas, apontadas por Capella (2006) como sendo as
comunidades nas quais são geradas as ideias e postas em circulação.
O poder público executivo dispõe, por suas prerrogativas, grande poder decisório,
recursos e poder de veto. No entanto, o controle sobre as alternativas a serem consideradas
devem ser apontadas por especialistas. Capella (2006) esclarece que o poder legislativo atua
tanto na influência de agenda como também na proposição de alternativas.
Capella (2006), destaca o papel da mídia no sentido de que ela não cria questões a serem
inseridas na agenda política, mas pode auxiliar a destacar determinados problemas, em
detrimento de outros.
Especificamente na fase de geração de alternativas e possíveis soluções, Capella (2006)
destaca um grupo de atores que por muitas vezes parece invisível, em um primeiro olhar, são
os servidores públicos, analistas de grupos de interesse, assessores parlamentares, acadêmicos,
pesquisadores e consultores.
Desta forma, quanto maior for a variedade de atores envolvidos nas políticas públicas
de turismo, mais complexa se torna a tarefa de articulá-los em uma só direção. Reduzí-los ou
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impedir qualquer parte interessada de atuar ativamente, certamente resultará em produção de
políticas públicas que não refletirão a totalidade das representações que compõem uma
sociedade.
Bolson (2005), chama a atenção para a relevância da participação de todos os atores
interessados na criação da co-responsabilidade, para com o sucesso do planejamento político.
Há uma diferença entre os atores na capacidade de influenciar o processo decisório, mas
a todos deve ser dado o direito de participar e de se conectar com outros grupos que possuam
interesses semelhantes, a fim de fazer valer sua posição.
Ao analisar os padrões de relação entre os atores políticos Alencar e Reyes Jr. (2017),
destacam que o poder é consequência dos padrões de relação existentes entre os grupos e que
tais relações se estabelecem como um efeito de reciprocidade e de conexão entre eles, pelo uso
do capital social, de trocas e da localização de cada ator na rede de relações.
García (2013), descreve de forma didática como se dá a inserção dos atores na política:
No nível municipal, tanto os atores políticos quanto os sociais buscam se beneficiar
dos recursos disponíveis. Para isso, eles usarão um conjunto de estratégias de ação,
isto é, formas de organização e participação. Com isso, eles se envolvem nos espaços
político-políticos e municipais, buscando atingir seus objetivos e metas através da
captação de recursos públicos. Ao envolver diferentes grupos, geram-se ambientes de
tensão, situação que pode ser aliviada quando as autoridades municipais e os
representantes da sociedade local chegam a acordos; diálogo, negociação e
participação institucionalizada permitem uma gestão municipal mais eficiente.
(GARCÍA, 2013, p. 94).

No âmbito dos conselhos municipais de turismo, não há uma predeterminação fixa de
como deverá ser composta a representação dos grupos de interesse. Por este motivo, pode
ocorrer de algum grupo de interesse não estar representado por um membro do conselho. Assim,
os atores que desejam ser representados no conselho, e não possuem uma cadeira com direito a
voto, devem se unir àquele representante que mais se aproxime de seus ideais e possua
interesses em comum.

1.3.2 Níveis de influência
Quando um sujeito ou um grupo, exercem influência sobre outro sujeito/grupo, pode-se
considerar que o primeiro está exercendo um ‘poder’ sobre o segundo, influenciando suas
decisões e atitudes.
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Tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, que é analisar a atuação do Conselho
Municipal de Turismo de Nova Friburgo na geração de políticas públicas para o setor, recorreuse aos autores Diniz e França (2005), para estabelecer critérios avaliativos dos níveis de
influência.
Embora os autores trabalhem em seu artigo, essencialmente, o poder interpessoal: “a
capacidade de um indivíduo influenciar uma ou mais pessoas” (DINIZ ; FRANÇA, 2005),
considerou-se sua metodologia extremamente útil para a análise dos fatores que determinam o
nível de influência de um sujeito sobre outro.
Neste estudo, não foram medidos os fatores de influência. O modelo serviu para embasar
a segunda pergunta do formulário estruturado, que procurou registrar a percepção dos atores
ligados ao turismo local em relação à influência que o COMTUR exerce sobre a geração de
políticas públicas.
Para os autores, poder “é a capacidade de exercer influência”, enquanto, o fenômeno
influência é definido como:

“[...] a relação sistêmica diádica entre influenciador e influenciado, que ocorre
quando o influenciador realiza um processo de influência (eficaz ou não) e quando o
influenciado está manifestando efeitos em seu comportamento e/ou estado geral
provocados parcial ou totalmente pelo influenciador”. (DINIZ; FRANÇA; 2005).

Desta forma, argumentam os autores que a eficácia de uma influência ocorre quando se
produz no influenciado os efeitos pretendidos pelo influenciador, e que tal influência pode obter
níveis de eficácia ou níveis de eficiência variáveis. (Figura 3)
Figura 3. Fatores determinantes de nível ou intensidade de uma influência.
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Amplitude
Período
médio

Significância

Nível de
influência.

Fonte: Adaptado de Diniz e França (2005).

Aplicando-se o modelo a este estudo, o fator ‘amplitude’ é determinado pela quantidade
de políticas públicas geradas por meio da influência do Conselho Municipal de Turismo.
O segundo fator, ‘significância’, indica o grau de satisfação ou insatisfação dos atores
entrevistados, que são os destinatários diretos das políticas públicas de turismo geradas.
E para complementar o tripé de fatores determinantes de níveis de influência, Diniz e
França (2005) estabeleceram que o ‘período médio’ de influência diz respeito a duração
temporal de manifestação dos efeitos. Ou seja, neste estudo, o fator ‘período médio’ indica a
duração temporal dos efeitos das políticas públicas geradas por meio da influência do
COMTUR.
Os resultados da aplicação deste modelo, na elaboração do formulário estruturado, estão
apresentados no tópico 3.3, sobre a percepção dos atores envolvidos no turismo local.

1.4 OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO

Os Conselhos Municipais de Turismo surgiram como prerrogativa de estruturação da
descentralização política de turismo no país. Conforme esclarece Bolson (2005), a estrutura do
PNMT era formada em nível federal pelo Comitê Executivo Nacional e pela Coordenação Geral
do PNMT, em nível estadual, pelo Comitê Estadual e em nível municipal, pelo Conselho
Municipal de Turismo.

46

A autora Carneiro (2006), define com exatidão o papel do Conselho Municipal de
Turismo na estrutura política: estes são espaços públicos de caráter híbrido (Estado e sociedade)
que permitem a representação dos interesses coletivos e possuem papel preponderante,
influenciando a definição da agenda política. Em outras palavras, os conselhos de turismo são
arenas de participação, discussão e argumentação que podem promover a inserção das
demandas da sociedade na agenda política, que sendo absorvidas pelo governo, poderão se
tornar políticas públicas que, de fato, representem os interesses da coletividade.
Os conselhos municipais de turismo estão localizados na base do sistema estrutural, são
eles, a estrutura de governança mais próxima da realidade. Por este motivo, deveriam receber
total atenção por parte dos gestores e demais partes envolvidas. Seu fortalecimento é
fundamental para garantir a implementação das políticas das demais esferas e para criação de
políticas municipais condizentes com as características e necessidades locais.
Carneiro (2006) corrobora com essa linha de pensamento, quando afirma ser
fundamental, para um bom funcionamento dos conselhos municipais de turismo, uma sociedade
civil organizada e capaz de influenciar o sistema político, fortalecendo a dimensão associativa
da cidadania, além da qualidade de um governo municipal capaz de gerenciar e conduzir tal
participação.
No entanto, na prática, diversos problemas foram encontrados por pesquisadores do
tema. Estudos anteriores reafirmam a complexidade do ambiente dos conselhos municipais de
turismo e das relações que se dão num jogo de força e poder (TRENTIN, 2014; FERNANDES;
CORIOLANO, 2015) entre representantes de interesses muitas vezes conflitantes. (GARCÍA,
2013; GUIMARÃES, 2013).
Guimarães (2013) e Gomes (2013) apontaram, por exemplo, a pouca estrutura existente
para o funcionamento dos conselhos. Borges (2014), sublinhou a questão de o turismo local,
muitas vezes, ser relegado a um segundo plano em relação às demais pastas da gestão pública.
Fernandes e Coriolano (2015) e Guimarães (2013), chamaram atenção para o fato de os
conselheiros terem outras atividades ou ocupações principais, impedindo que se dediquem
exclusivamente aos conselhos.
Por vezes há um caráter quase simbólico dos conselhos, apenas endossando as decisões
do gestor municipal. Isso foi o que atestaram Guimarães (2013) e Soares et al (2013).
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Farias e Figueiredo (2015) e Bridi (2017) destacaram em seus trabalhos, a importância
da transparência na prestação de contas dos conselhos municipais, enquanto, Fernandes e
Coriolano (2015), Soares et al (2013) e Bridi (2017), apontaram a pouca participação da
sociedade civil organizada nos conselhos municipais.
Para FERNANDES; CORIOLANO, (2015), foi possível perceber a desmobilização das
partes interessadas, e até mesmo, desmotivação na participação e colaboração. No
entendimento de Borges (2014), um dos principais motivos da desmotivação ocorre quando os
atores não percebem um retorno dos benefícios gerados pelo turismo.
Outra questão, levantada por pesquisas acadêmicas, diz respeito à legitimidade dos
conselheiros e a representatividade dos setores interessados na atividade turística. Fernandes e
Coriolano (2015) suscitaram o fato de os conselheiros não serem eleitos pela população, para
questionarem a legitimidade destes representantes, enquanto Bridi (2017), afirma que, em Ouro
Preto, nem todos os atores identificados como interessados na atividade turística se
encontravam representados no Conselho Municipal daquele município.
A descontinuidade das ações foi outro ponto claramente percebido na pesquisa
bibliográfica. Tanto Fernandes e Coriolano (2015), quanto, Guimarães (2013) e Bridi (2017),
apontaram as eleições e outras mudanças políticas como um dos principais motivos para a
descontinuidade das ações dos conselhos, por conta das incertezas provindas de uma nova
gestão. Porém, por vezes, a descontinuidade se dá única e exclusivamente pela não
implementação das ações planejadas. (BORGES, 2014).
Há ainda, a questão do caráter consultivo da maior parte dos conselhos municipais de
turismo existentes no Brasil. A questão foi abordada por autores como Bridi (2017), Fernandes
e Coriolano (2015) e Guimarães (2013), os quais defenderam que os conselhos devam ser
deliberativos, para ampliar o poder de ação dos mesmos. Brito (2017) defende que os conselhos
devem ser inicialmente consultivos e serem transformados em deliberativos gradualmente à
medida em que se consolidem.
Trentin (2014), detectou a falta de clareza na definição dos papéis das secretarias de
turismo e dos conselhos municipais de turismo de Armação dos Búzios e de Paraty.
Ainda que os conselhos municipais apresentem alguns obstáculos que dificultam seu
pleno funcionamento, eles representam um importante instrumento de institucionalização da

48

participação da sociedade civil para acompanhamento e proposição de soluções mais adequadas
aos interesses públicos e coletivos.
Crê-se que o amadurecimento dos atores locais no sentido de compreenderem seu papel
nos processos de proposição de soluções e nos processos decisórios, possa ser a mola propulsora
para que as instâncias de governança local se tornem mais efetivas
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2

ABORDAGEM METODOLÓGICA

Neste capítulo, encontra-se descrita a metodologia do trabalho de pesquisa com o
objetivo de esclarecer o percurso trilhado, de forma científica, em atendimento aos propósitos
da investigação.
Sabe-se que toda pesquisa é baseada em um processo de escolhas dos recursos ou
métodos a serem utilizados para se alcançar os seus objetivos e responder às perguntas
propostas. Neste sentido: “O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para
problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. (GIL, 2008, p. 26)
Conforme Moital (2015) esclarece, a finalidade da metodologia é explicar o processo
de pesquisa, ou seja, a sequência de decisões que se teve que tomar para responder às questões
da pesquisa.
Desta forma: “[...] pode-se considerar a metodologia como uma forma de discurso que
apresenta o método escolhido como lente para o encaminhamento da pesquisa”. (LIMA;
MIOTO, 2007, p. 39). Ou ainda: “A Metodologia, em um nível aplicado, examina, descreve e
avalia métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento de
informações, visando ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de
investigação”. (LIMA; MIOTO, 2007, p. 39).
Ao pensar a metodologia ideal para este trabalho, considerou-se alguns aspectos à cerca
do objeto de estudo, o Conselho Municipal de Turismo, e o seu contexto, o Município de Nova
Friburgo/RJ, apresentados no item 2.1.

2.1O OBJETO DE PESQUISA E SEU CONTEXTO

O município de Nova Friburgo está localizado na região serrana do estado do Rio de Janeiro,
com uma população de 182.082 habitantes, de acordo com último censo realizado pelo IBGE
em 2010, e população estimada para 2019, de 190.631 habitantes, com salário médio mensal
per capita em 2017, em torno de 1,8 salários mínimos, PIB per capita em 2016 de R$ 25.979,30,
índice de desenvolvimento humano municipal de 0,745 (2010) e extensão territorial de 935.429
km2..
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Fundado em 1818, através de um Decreto Real de D. João VI, o município de Nova Friburgo
se originou a partir do interesse da ‘coroa’ em atrair estrangeiros para ocuparem as terras
fluminenses. Primeiramente, atrair mão de obra especializada e, em segundo, promover o
branqueamento da população por temer que houvesse algum tipo de revolta por parte da
população negra, como aconteceu no Haiti, alguns anos antes.
Sanglard (2003) informa que a colônia de Nova Friburgo teve papel bem definido na
política joanina: ao mesmo tempo que promovia o povoamento, minimizava a insegurança, pois
aumentava a presença quantitativa do elemento branco nas imediações da Corte.
Foi assim, que suíços (1820) e alemães (1824) constituíram sua colonização em Nova
Friburgo. Mais tarde, o município recebeu pessoas de diversas outras nacionalidades, formando
a base étnica da população em um total de 10 colônias: Suíça, Alemã, Portuguesa, Libanesa,
Italiana, Japonesa, Espanhola, Austríaca, Húngara e Pan-Africana.
Nova Friburgo está localizada em uma das regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro,
conhecida como Serra Verde Imperial, da qual fazem parte atualmente: Teresópolis, Petrópolis,
Cachoeiras de Macacu e Guapimirim.
Conforme Knupp e Kratochwill (2012), dois outros fatos marcaram a história do
município: a instalação da linha férrea por conta do ciclo econômico do café, que aproximou
Nova Friburgo do Rio de Janeiro; e a chegada das indústrias têxteis por iniciativa de
empresários alemães.
Com a decadência das grandes indústrias em Nova Friburgo, outra forma de produção
industrial ocupou papel de destaque no município: pequenas empresas de produção de moda
íntima:
Após a decadência das indústrias têxteis, ficou o legado de todo o aprendizado técnico
adquirido durante todo este período. Ex-funcionários, após serem demitidos das
fábricas criaram empresas de pequeno e médio porte de fabricação de produtos de
moda íntima. Esta iniciativa deu então a cidade o título de Capital Nacional da Moda
Íntima que perdura até os dias atuais. (KNUPP; KRATOCHWILL, 2012. pp. 66-67).

De longa data, o turismo se apresenta como alternativa de desenvolvimento para o
município de Nova Friburgo, como expõe Araújo:
Se, por um lado, a natureza bela e o clima ameno atuavam como fatores de atração,
por outro há um fator histórico-social que apontava para a originalidade de Nova
Friburgo. Suas origens, identificadas com a presença dos imigrantes suíços e alemães
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constituíram um fator fundamental na construção do modelo turístico desta cidade.
(ARAUJO, 2003 p. 99.)

No âmbito econômico, Nova Friburgo sempre apresentou uma grande variedade de
atividades produtivas, revelando a capacidade empreendedora do povo friburguense, nas mais
diversas frentes: “É o caso da produção de flores e de morangos na cidade, assim como o
crescimento da produção e a evolução da qualidade de produtos fabricados pelas indústrias do
setor metal-mecânico”. (KNUPP; KRATOCHWILL, 2012. p. 67).
Quanto ao objeto de pesquisa, o Conselho Municipal de Turismo de Nova Friburgo, foi
criado pelo decreto 033/2001, como sendo um órgão colegiado de caráter permanente e
consultivo. Aos seis dias do mês de julho daquele ano foi realizada a primeira sessão ordinária
em um auditório da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, situado na Avenida Conselheiro
Julius Arp, 230, bairro de Olaria. Seu primeiro presidente foi o Sr. Luiz Carlos Moreira, então
secretário de turismo.
Nesta reunião, foi aprovado o primeiro regimento interno do Conselho, registrado
posteriormente sob a forma de decreto municipal de número 384/2001. Quanto à composição
do Conselho, constava apenas que o colegiado seria composto por representantes do poder
público e por representantes da sociedade civil, sem especificar quantas cadeiras caberiam a
cada um deles e nem mesmo quais associações ou entidades estariam representadas. Cada
membro do Conselho teria um mandato de dois anos sendo permitida a recondução a um novo
mandato.
Durante o período correspondente ao recorte temporal desta pesquisa, o Conselho
contou com três presidentes que se sucederam: Sr. Wilton Neves, então secretário de turismo
(janeiro/17 a abril/18), o Sr. Pablo Emiliano Sprei, então secretário de turismo (abril/18 a
dezembro/18) e o Sr. Edson Almeida Biá, representante da iniciativa privada (janeiro/19 com
mandato em vigor até dezembro/20).
Desde o início de suas atividades, os membros do conselho não recebem remuneração
para atuarem como membros, característica comum dos conselhos em geral, por esta atividade
ser considerada como serviço público relevante.
Neste primeiro documento interno, mencionou-se como competência do Conselho
Municipal de Turismo, a elaboração de um documento oficial de planejamento do turismo local,
denominado ‘Programa Municipal de Desenvolvimento Turístico’.
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Inicialmente, somente o secretário de turismo poderia ocupar o cargo de presidente do
conselho. Esta condição sofreu alteração quando da elaboração de um novo regimento interno,
durante a gestão do prefeito, Sr. Rogério Cabral, em 2016. O novo regimento estabeleceu a
alternância de mandato da presidência entre poder público e sociedade civil organizada a cada
dois anos.
Embora, no primeiro regimento interno do Conselho Municipal de Turismo tenha sido
mencionada, em seu artigo décimo terceiro, parágrafo segundo, a obrigatoriedade da elaboração
de atas de todas as reuniões do conselho, para o devido arquivamento, encontrou-se falhas em
determinados períodos que não possuíam o arquivamento das mesmas. Não há como afirmar se
tais atas não foram registradas ou perderam-se em mudanças de gestão.
A atualização do regimento interno do Conselho Municipal de Turismo de Nova
Friburgo ocorreu em 2016, por meio do Decreto Municipal 313/2016, quando, além de
estabelecer a alternância da presidência do conselho entre poder público e sociedade civil
organizada, determinou-se a composição do conselho de forma clara, estabelecendo nove vagas
a serem ocupadas por membros do poder público executivo, uma vaga pelo poder legislativo e
outras dezoito vagas a serem ocupadas por entidades e associações da sociedade civil
organizada, constando inclusive, quais seriam as entidades contempladas. Além disso, a sigla
de CMT para identificar o Conselho Municipal de Turismo foi alterada para COMTUR.
Outra mudança apresentada no novo regimento, foi o acréscimo do termo ‘sustentável’,
quando estabeleceu como competência do Conselho Municipal de Turismo, acompanhar,
apoiar e validar o ‘Programa Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável’.
Atualmente, o conselho se reúne mensalmente, sempre na terceira terça-feira do mês,
no auditório da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (ACIANF).
O Conselho Municipal de Turismo, que até então, existia baseado em um decreto
municipal, passou a vigorar por meio de Lei Municipal, aprovada na câmara de vereadores em
2017. A Lei Municipal 4.611 de 21 de dezembro de 2017, criou o Conselho Municipal de
Turismo (COMTUR). Tal procedimento demonstrou o amadurecimento da gestão do turismo
local. Sabe-se que um decreto pode ser revogado única e exclusivamente por uma assinatura do
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poder executivo, ao passo que uma lei municipal só pode ser alterada ou revogada após
discussão e aprovação na câmara legislativa municipal.
Outras alterações são perceptíveis no texto da lei de criação do Conselho Municipal de
Turismo de Nova Friburgo de 2017: o acréscimo dos termos ‘normativo’ e ‘fiscalizador’ ao
mencionar o caráter consultivo do conselho; a mudança de ‘Programa de Desenvolvimento
Turístico Sustentável’ para ‘Plano de Desenvolvimento Turístico Sustentável’, promoção
bianual da ‘Conferência Municipal de Turismo’, como um espaço de debates e
encaminhamentos de diretrizes na formulação de políticas públicas de turismo.
A alteração mais drástica percebida na lei municipal 4.611/17 foi a diminuição da
quantidade de vagas para membros representantes da sociedade civil organizada, que passou de
dezoito para dez.
A partir de então, determinou-se que durante os dois anos relativos à gestão pública do
conselho, o cargo de vice-presidente deveria pertencer à sociedade civil organizada, assim
como, quando a presidência do conselho estivesse sendo ocupada por um representante da
sociedade civil, automaticamente a vice-presidência ficaria a cargo da Secretaria de Turismo
municipal.
Notou-se, durante o período de observação sistemática, no campo de pesquisa, que as
reuniões do Conselho Municipal de Turismo contam sempre com uma grande quantidade de
participantes, incluindo conselheiros, suplentes e participantes (cidadãos interessados pelo
turismo local).
No que tange à geração de políticas públicas de turismo em Nova Friburgo, notou-se
que a maior parte da legislação de turismo foi gerada a partir do final do ano de 2016, motivo
pelo qual, decidiu-se pelo recorte temporal da pesquisa (Nov/2016- Jul/2019), com o intuito de
averiguar a participação e a influência do COMTUR neste processo.

2.2 PERCURSO METODOLÓGICO

O Conselho Municipal de Turismo de Nova Friburgo, assim como os demais conselhos,
é permeado por relações, jogos de força, alianças, representatividade,

trabalho de
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convencimento dos pares, reconhecimento de problemas coletivos, proposições de soluções e
envio de sugestões ao poder público, já que o referido conselho possui caráter consultivo.
Por este motivo, compreende-se que a metodologia empreendida não devesse estar
atrelada diretamente ao paradigma positivista, que trataria fenômenos sociais da mesma forma
que objetos mensuráveis e quantificáveis.
Compreende-se, em relação à pesquisa de cunho social, que os objetos de estudo são
permeados pela subjetividade das relações, dos pormenores dos discursos e dos significados
subliminares, cujos instrumentos de coleta positivistas não conseguiriam captar.
Corrobora-se assim, com a compressão de Gil (2008) quando explicita que: “Os fatos
sociais dificilmente podem ser tratados como coisas, pois são produzidos por seres que sentem,
pensam, agem e reagem, sendo capazes, portanto, de orientar a situação de diferentes maneiras”.
(Gil, 2008, p. 5)
Outro aspecto considerado neste trabalho, está relacionado à incapacidade de obter total
neutralidade na pesquisa de fenômenos sociais, desde a escolha do objeto de estudo, já que “[...]
a escolha do objeto revela as preocupações científicas do pesquisador que seleciona os fatos a
serem coletados, bem como o modo de recolhê-los”. (BONI; QUARESMA; 2005, p. 70).
A justificativa para a abordagem metodológica proposta, está no fato de considerar que,
a pesquisa trata de um fenômeno social e para o seu desenvolvimento, é indispensável a
utilização de alguns métodos apontados por Boni e Quaresma (2005):
Mas o ponto de partida de uma investigação científica deve basear-se em um
levantamento de dados. Para esse levantamento é necessário, num primeiro momento,
que se faça uma pesquisa bibliográfica. Num segundo momento, o pesquisador deve
realizar uma observação dos fatos ou fenômenos para que ele obtenha maiores
informações e num terceiro momento, o pesquisador deve fazer contatos com pessoas
que possam fornecer dados ou sugerir possíveis fontes de informações úteis. (BONI;
QUARESMA; 2005, p. 70).

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa de natureza descritiva. Assim como
afirma Gil (2007), “As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações
entre variáveis”.
Diversos são os trabalhos de pesquisa que podem ser classificados como descritivos.
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Entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as
características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de
escolaridade, estado de saúde física e mental etc. Outras pesquisas deste tipo são as
que se propõem a estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos de uma
comunidade, as condições de habitação de seus habitantes, o índice de criminalidade
que aí se registra etc. São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo
levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população. (GIL, 2002, p. 42)

Em seguida optou-se pelo tipo de abordagem qualitativa para o desenvolvimento desta
pesquisa, pois pretende-se compreender o objeto de estudo dentro do contexto no qual está
inserido, assim como esclarece Godoy (1995):

Algumas características básicas identificam os estudos denominados qualitativos".
Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto
em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada.
Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando / captar o fenômeno em estudo a partir
da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista
relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a
dinâmica do fenômeno. (GODOY, 1995, p. 21)

Os autores Lima e Mioto (2007) elencaram as características que identificam um objeto
de estudo em uma pesquisa qualitativa. (Quadro 9)
Quadro. 9. Características do objeto de estudo na pesquisa qualitativa

CARACTERÍSTICA

DESCRIÇÃO

É histórico

Está localizado temporalmente, podendo ser
transformado.

Possui consciência histórica

não é apenas o pesquisador que lhe atribui
sentido, mas a totalidade dos homens.

Identidade

Apresenta uma identidade com o sujeito ao
propor investigar as relações humanas.

É intrinsicamente e extrinsecamente
ideológico

Veicula interesses e visões de mundo
historicamente construídas e se submete e
resiste aos limites dados pelos esquemas de
dominação vigentes.

É essencialmente qualitativo

A realidade social é mais rica do que as
teorizações e os estudos empreendidos sobre
ela, porém isso não exclui o uso de dados
quantitativos.
Fonte: Lima e Mioto, 2007.
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Pelo fato de a pesquisa estar direcionada a analisar a capacidade de influência
que o Conselho Municipal de Turismo possui sobre a geração de políticas públicas,
compreende-se que a pesquisa qualitativa seja a mais indicada, à medida que permite captar
aspectos subjetivos como a interpretação e a impressão destes atores sobre a realidade da qual
participam e interagem.
Mesmo assim, durante o percurso metodológico foi incluída a aplicação de survey a
vinte e seis atores de um total de trinta atores possíveis, pertencentes ao setor turístico do
município e que fazem parte do grupo de Whatsapp do Conselho Municipal de turismo. O
modelo do formulário estruturado utilizado encontra-se disponível nos apêndices deste
trabalho. A aplicação de survey foi utilizada como complementação das pesquisas bibliográfica
e a documental e, serviu como base para questionamentos a serem feitos nas entrevistas semiestruturadas.
O Conselho Municipal de turismo de Nova Friburgo está ativo ininterruptamente desde
2001. Desta forma, acredita-se que tal estabilidade forneça um campo extremamente rico a ser
pesquisado e analisado conforme a perspectiva de Alencar e Junior (2017) que afirmam que o
campo é marcado por interações, estabilidade dos participantes ao longo do tempo,
características fundamentais para configurar-se uma rede social.
O primeiro passo para a construção metodológica deste trabalho baseou-se em pesquisa
bibliográfica a fim revelar o que vem sendo discutido por pesquisadores sobre o tema. Tanto
Fonseca (2002) quanto Boni e Quaresma (2005), indicam que a pesquisa bibliográfica é o
levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos.
O autor estabelece como premissa de qualquer pesquisa o embasamento teórico possibilitado
através de uma pesquisa bibliográfica que lhe permita conhecer o que já se estudou sobre o
assunto.
Segundo Gil (2008) a vantagem deste tipo de pesquisa está no fato da amplitude de
conhecimento que se pode adquirir sem ser necessário investigar diretamente um fenômeno.
Acreditamos que este tipo de pesquisa fertiliza o terreno científico onde se pretende realizar
uma determinada pesquisa. Conscientes de que dificilmente um tema não terá sido trabalhado
anteriormente, mesmo que sob outros olhares e perspectivas e até mesmo com outras
problemáticas a serem respondidas, a utilização de trabalhos anteriores relacionados ao tema
principal, permite um primeiro passo no sentido de ‘pensar’ o objeto de pesquisa como que uma
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primeira apresentação a um ‘desconhecido’. Além disso, tal tipo de pesquisa auxilia para que o
trabalho cientifico avance para além do que já se conhece sobre o objeto.
Em um segundo momento, foi realizada a pesquisa documental relativa às leis
pertinentes à constituição do Conselho municipal de Turismo, assim como, aquelas geradas
durante o período correspondente ao recorte temporal da pesquisa (Quadro 10).
Toda a legislação de turismo do município de Nova Friburgo apresentada neste trabalho
foi extraída do portal eletrônico da Câmara Municipal de Nova Friburgo. O portal eletrônico
permite a pesquisa de toda a legislação do município filtrando-se a busca por assunto. As leis
específicas de turismo já se encontram organizadas em uma pasta/diretório facilitando o acesso
a elas. Foram acrescentadas na relação de leis de turismo os seguintes instrumentos legais: o
Decreto 313/16 que criou o regimento interno do Conselho Municipal de Turismo
(disponibilizado pela diretoria do próprio conselho); a lei orgânica do município; o código
tributário e leis ligadas ao orçamento municipal que foram encontradas na página inicial do
portal eletrônico da Câmara Municipal.
Aproveitando a pesquisa documental realizada, decidiu-se analisar de forma crítica o
conteúdo das leis geradas no município de Nova Friburgo, observando e relatando seus aspectos
positivos, assim como as inconsistências nelas percebidas. Os resultados desta análise estão
expostos no tópico 3.1 deste trabalho.
Atas do Conselho Municipal de Turismo (Quadro 11), também fizeram parte desta fase
da pesquisa, tendo em vista que o processo de observação sistemática ocorreu no ano de 2019,
não sendo possível utilizar esta técnica durante todo o período de recorte temporal da pesquisa.
Foram analisadas um total de onze atas. A primeira ata refere-se ao conteúdo da primeira
reunião oficial realizada pelo Conselho Municipal de Turismo de Nova Friburgo em julho de
2001. Embora esta ata não faça parte do período de recorte da pesquisa, foi incluída por seu
valor histórico/documental e por permitir calcular o tempo efetivo de atuação do conselho que
completou no dia seis de julho de 2019, dezoito anos de existência. As outras dez atas
correspondem ao conteúdo das reuniões do COMTUR realizadas no ano de 2017. No ano de
2018 houve uma lacuna documental, período em que não constam atas nos arquivos do conselho
e nem da secretaria de turismo municipal.
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Quadro 10. Legislação de turismo criadas no município de Nova Friburgo - período de
novembro de 2016 a julho de 2019.
Instrumento
Legal
Decreto
Municipal
313/16

Titulo
Cria o Regimento Interno do COMTUR

Data
18/11/2016

Lei Municipal Dispõe sobre as atividades de guia de turismo 27/12/2016
4.545/16
local/regional do município de Nova Friburgo, e dá
outras providências.
Lei Municipal Institui diretrizes referentes à implementação de 21/12/2017
4.609/17
políticas públicas para o desenvolvimento do turismo no
município de Nova Friburgo com a finalidade de
estimular, ordenar e incrementar as atividades de
turismo e dá outras providências.
Lei Municipal Dispõe sobre a criação do FUMTUR – Fundo Municipal 21/12/2017
4.610/17
de Turismo do município de Nova Friburgo e dá outras
providências.
Lei Municipal Cria o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e dá 21/12/2017
4.611/17
outras providências
Lei Municipal Institui a Lei Orgânica do município de Nova Friburgo
4.637/18

12/07/2018

Lei Municipal Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de 21/08/2018
4.638/18
Nova Friburgo para o exercício de 2019 e dá outras
providências.
Lei
Institui o Código Tributário do Município de Nova 28/09/2018
Complementar Friburgo e dá outras providências
124/18
Lei Municipal Autoriza o poder executivo municipal a conceder 26/12/2018
4.664/18
subvenções às entidades que menciona, relativamente ao
exercício de 2019 e dá outras providências.
Lei Municipal Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de 18/07/2019
4.695/19
Nova Friburgo para o exercício de 2020 e dá outras
providências.
Fonte: Câmara Municipal de Nova Friburgo, 2019.
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Quadro 11. Atas do Conselho Municipal de Turismo ano 2017
CODIFICATEGOCAÇÃO
RIZAÇÃO
001
Reunião Ordinária
165

Reunião Ordinária

166

Reunião Ordinária

167

Reunião
Extraordinária

168

Reunião Ordinária

169

Reunião Ordinária

170

Reunião Ordinária

171

Reunião Ordinária

172

Reunião Ordinária

173

Reunião Ordinária

174

Reunião Ordinária

175

Reunião Ordinária

DATA

TÍTULO

06/07/2001 Ata da primeira reunião do Conselho
Municipal de Turismo
10/01/2017 Ata da 165ª. Sessão plenária do Conselho
Municipal de Turismo de Nova Friburgo
14/03/2017 Ata da 166ª. Sessão plenária do Conselho
Municipal de Turismo de Nova Friburgo
05/04/2017 Ata da 167ª. Sessão extraordinária do
Conselho Municipal de Turismo de Nova
Friburgo
11/04/2017 Ata da 168ª. Assembléia geral ordinária do
Conselho Municipal de Turismo de Nova
Friburgo
09/05/2017 Ata da 169ª. Assembléia geral ordinária do
Conselho Municipal de Turismo de Nova
Friburgo
13/06/2017 Ata da 170ª. Assembléia geral ordinária do
Conselho Municipal de turismo de Nova
Friburgo
11/07/2017 Ata da 171ª. Assembléia geral ordinária do
Conselho Municipal de Turismo de Nova
Friburgo
08/08/2017 Ata da 172ª. Assembléia geral ordinária do
conselho municipal de turismo de Nova
Friburgo
12/09/2017 Ata da 173ª. Assembléia geral ordinária do
Conselho Municipal de Turismo de Nova
Friburgo
17/10/2017 Ata da 174ª. Assembléia geral ordinária do
Conselho Municipal de Turismo de Nova
Friburgo
14/11/2017 Ata da 175ª. Assembléia geral ordinária do
Conselho Municipal de Turismo de Nova
Friburgo

Fonte: COMTUR NF, 2019.

Ao incluir a pesquisa documental na metodologia, ampliou-se a eficácia no alcance dos
objetivos e problema propostos. A vantagem deste tipo de pesquisa está no fato de que tais
documentos representam um material que não pode ser modificado e que revelam o contexto
histórico no qual foram produzidos. Por outro lado, tem-se a desvantagem de que, ao analisar
por exemplo, atas de reuniões do conselho, documentos estes que representam falas verbais da
forma como aquele que redigiu compreendeu: “A maioria dos documentos registram relatos
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verbais, não provendo informações sobre comportamentos não-verbais, que, às vezes, são
imprescindíveis para se analisar o sentido de determinada fala. (GODOY, 1995, p. 22).
Realizou-se então, observação sistemática, por meio de participação em quatro reuniões
do Conselho Municipal de Turismo de Nova Friburgo/RJ, realizadas durante o ano de 2019 nos
meses de março, abril, maio e junho.
Objetivou-se, ao aplicar esta técnica, captar pormenores da ação dos atores envolvidos
cujas as atas não poderiam registrar. Segundo Bressan (2000) ao visitar o local de estudo o
pesquisador poderá anotar observações e coletar evidências sobre o caso em estudo. O autor
complementa que deve ser preparado um roteiro pré-definido para nortear as observações
elevando a fidedignidade do processo. Por este motivo, a presença do autor nas reuniões do
Conselho Municipal ocorre com uma planilha onde são anotadas as questões mais relevantes,
registrando a participação dos atores, suas proposições, posicionamentos e discussões.
Gil (2008) reforça a utilização da observação como procedimento científico a partir do
momento que ela passa a servir um objetivo formulado, que é sistematicamente planejada e que
possa ser submetida à verificação e controles. O autor apresenta como grande vantagem deste
tipo de procedimento a possibilidade de perceber os fatos diretamente sem qualquer
intermediação. Porém, reconhece que ao saberem da presença do pesquisador, os atores poderão
demonstrar modificações em seu comportamento natural.
Durante o período de observação sistemática foram anotadas as falas de cada ator
participante em uma planilha para posterior análise. A sistematização da observação permitiu
elencar quais assuntos foram tratados durante as reuniões, quais atores opinaram e fizeram
proposições. Desta forma, foi possível perceber quais os atores foram mais ativos em seus
posicionamentos, a existência de discussões relativas às leis que foram aprovadas, aquelas que
precisam de correções, entre outras questões. Foi possível ainda, analisar a proporção que os
assuntos ligados às políticas públicas ocupam nas pautas das reuniões em comparação a outros
temas, como ações de sensibilização, ações de fomento, ações de qualificação e de realização
de eventos no município.
Concluída a fase de observação sistemática, realizou-se a aplicação dos questionários
estruturados, conforme mencionado anteriormente. Os dados colhidos durante a execução da
survey e também na pesquisa documental, foram de extrema relevância para a fase posterior, a
realização de entrevistas semi-estruturadas com atores-chave do setor turístico local.
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Segundo Veiga e Gondim (2001) a entrevista é uma técnica que possibilita que o
pesquisador faça perguntas ao participante que possam contribuir para a investigação: “As
entrevistas procuram explorar o que as pessoas sabem, creem, sentem, esperam e desejam
(VEIGA. GONDIM; 2001, p. 5).
A entrevista, como coleta de dados sobre um determinado tema científico, é a técnica
mais utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os pesquisadores buscam obter
informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos. Os dados objetivos podem ser
obtidos também através de fontes secundárias tais como: censos, estatísticas, etc. Já os dados
subjetivos só poderão ser obtidos através da entrevista, pois que, eles se relacionam com os
valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados. (BONI; QUARESMA; 2005, p. 72)
Gil (2008) considera a importância da realização da entrevista nos mais diversos tipos
de pesquisa e também na evolução do conhecimento nas ciências sociais. Segundo o autor,
existem algumas vantagens deste tipo de técnica, em detrimento à aplicação de um formulário
de pesquisa estruturado: não exige que a pessoa entrevistada saiba ler e escrever, é mais difícil
um ator se recusar a ser entrevistado do que preencher um formulário, maior flexibilidade
possibilitando ao pesquisador esclarecer na hora qualquer dúvida do entrevistado em relação ao
significado das perguntas, possibilita captar expressões físicas e de entonação de voz durante a
resposta. Por outro lado, o autor reconhece algumas limitações possíveis de ocorrer na aplicação
da técnica de entrevista para uma determinada pesquisa como: falta de motivação do
entrevistado para responder às perguntas, possibilidade do entrevistado não manifestar
claramente que não compreendeu a pergunta, fornecimento de respostas falsas determinadas
por questões conscientes ou inconscientes, inabilidade ou incapacidade do entrevistado de
responder, influência exercida por aspecto pessoal do entrevistador sobre o entrevistado,
influência das opiniões pessoais do entrevistador sobre o entrevistado e até mesmo o custo de
treinamento de pessoal e de aplicação das entrevistas.
No Quadro a seguir, Boni e Quaresma (2005) apontam os principais tipos de entrevistas
utilizadas nas ciências sociais, suas vantagens e desvantagens. Importante salientar que, assim
como, ocorre em todo processo de formulação da metodologia de uma pesquisa, determinados
instrumentos podem apresentar variações na forma de serem aplicados que interferirão nos
resultados finais. Portanto, durante a elaboração do roteiro de entrevista é importante manter o
foco nos objetivos e problemas para escolher o melhor formato de aplicação.
Quadro 12. Tipos de entrevistas mais utilizadas nas ciências sociais.
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TIPOS DE ENTREVISTAS MAIS UTILIZADOS NAS CIÊNCIAS SOCIAIS
Entrevista Projetiva

História de Vida
Entrevista com grupos focais

Entrevistas Estruturadas

Entrevistas abertas

Entrevistas semi-estruturadas

Centrada em técnicas visuais quando o pesquisador
pode mostrar ao entrevistado cartões, fotos, filmes,
etc. Neste caso se aproveita para evitar uma resposta
direta.
Nela o pesquisador interage constantemente com o
entrevistado. Tem a função de retratar as experiências
vividas por pessoas, grupos ou organizações
Sua principal função é estimular que os participantes
discutam sobre um assunto de interesse comum. Os
participantes podem já se conhecer antes ou não, tudo
dependerá dos objetivos da pesquisa. Grupos
normalmente de 6 a 8 pessoas com a intermediação de
um moderador.
Elaboradas mediante questionário totalmente
estruturado. Permite a comparação entre as respostas
dos entrevistados. Tem a vantagem de não tornar
obrigatória a presença do entrevistador, pode atingir
várias pessoas ao mesmo tempo, uma certa liberdade
das respostas por conta do anonimato. Suas
desvantagens são o baixo retorno dos formulários
enviados para ser respondidos, perguntas que podem
ficar em branco, possibilidade de compreensão errada
sobre a pergunta por conta da ausência do
entrevistador para esclarecer pormenores sobre a
questão, se for necessário
O pesquisador introduz o tema e o entrevistado fica
livre para discorrer sobre o assunto. Ocorre quase que
uma conversa informal e o pesquisador tenta intervir
o menos possível enquanto o entrevista discorre seu
pensamento.
Combinam perguntas abertas e fechadas. O
entrevistador segue algumas questões pré-definidas
mas tem a liberdade de direcionar a conversa para um
assunto importante ou criar novos questionamentos a
fim de aprofundar o assunto, ou ainda reconduzir o
entrevistado ao tema caso ele acabe se perdendo.
Assim como as entrevistas abertas, a entrevista semiestruturada também permite o esclarecimento de
dúvidas do entrevistado quanto às indagações feitas
pelo pesquisador.
Fonte: Boni e Quaresma, 2005.

Apenas a título de complementação das informações expostas no Quadro 12, existem
algumas desvantagens apresentadas tanto pela entrevista aberta, como também, pela entrevista
semi-estruturada: a) ambas requerem maior dispêndio de tempo e não permitem a realização de
várias entrevistas ao mesmo tempo, a não ser que haja um grupo de trabalho para realizar a
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aplicação das entrevistas. Neste caso, a equipe deverá estar bastante afinada com os objetivos
e o problema proposto pelo projeto de pesquisa; b) O entrevistado não se sente tão seguro a
respeito do seu anonimato;
Optou-se pela entrevista semi-estruturada por conta de esta ser uma modalidade de
entrevista que possui roteiro flexível, favorece o diálogo e possibilita o enriquecimento da
pesquisa a partir de contribuições que o próprio entrevistado poderá oferecer espontaneamente.
Entende-se, desta forma, que uma entrevista totalmente estruturada iria restringir a
possibilidade de aprofundamento e estaria contaminada por um viés proposto pelo pesquisador,
não permitindo que o campo fale por si mesmo.
Durante a fase de realização das entrevistas há que se dispensar especial atenção à melhor
forma de proceder com a transcrição das mesmas. O processo de transcrição deve observar
pormenores dos gestos, silêncios e risos do entrevistado.
A escolha dos atores-chave a serem entrevistados seguiu o critério da representatividade,
buscando ouvir atores que ocupam posições e interesses diferentes por conta do segmento que
representam no turismo local. Foram entrevistados oito atores-chave. (Quadro 13).
Quadro 13. Codificação e categorização dos atores – entrevista semi-estruturada
QTD CODIFICAÇÃO
01

002SECTUR

01

003COMTUR

01

004LEGIS

01

005CVB

01

006SEBRAE

01

007ACAD

01

008GUIAS

01

009AMP

SEGMENTO
CATEGORIZAÇÃO

DATA

Ex secretário de turismo
municipal e ex presidente
do conselho
Atual
presidente
do
Conselho Municipal
Representante do poder
legislativo
Representante do Nova
Friburgo
e
Região
Convention & Visitor´s
Bureau
Representante
do
SEBRAE regional
Representante
da
Academia
Representante da Ascigtur
– Associação de Guias de
Turismo de Nova Friburgo
Representante
da
ASSAMAM – Associação

23/11/19

TEMPO DE
ENTREVISTA
Em minutos
9:14

02/12/2019

10:12

27/11/2019

17:05

31/10/2019

16:35

03/12/2019

8:50

07/11/2019

10:38

21/11/2019

20:20

21/11/2019

12:20
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dos Amigos e Moradores
de Amparo
TEMPO TOTAL DE ENTREVISTAS =>

116:00 = 1h e 56 min

Fonte: Elaboração própria, 2020.

Complementando a construção metodológica da pesquisa, utilizou-se o método de análise
de conteúdo para a interpretação das informações obtidas nas atas de 2017 e nas entrevistas
semi-estruturadas, com os integrantes do conselho. Esta análise foi embasada nos
preceitos teóricos da autora Bardin (1999):
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens
(BARDIN, 2011, p. 47).

A análise de conteúdo tanto pode ser utilizada como um instrumento de pesquisa
complementar em estudos multi-métodos, como também pode ser utilizada como único método.
No último caso, Bardin (1999) esclarece que o rigor de sua aplicação deverá ser maior.
Inicialmente foi realizada a transcrição das entrevistas, para em seguida, definir as
categorias de análise que nortearam a busca pela solução do problema de pesquisa.
Este método tanto pode abordar um discurso de forma quantitativa na medida em que
buscar inferir a quantidade de vezes que palavras e/ou expressões se repetem ao longo do texto,
assim como pode abordar qualitativamente o mesmo discurso quando analisa a presença ou
ausência de determinada característica em um conteúdo. Neste trabalho foram utilizadas as duas
abordagens. A abordagem quantitativa, ao analisar a proporção que a categoria de análise
‘políticas públicas’ apareceu nas discussões do conselho em relação a outras categorias como
‘ações de fomento’, ‘ações de capacitação’, ‘eventos’, ‘infraestrutura básica’, ‘infraestrutura
turística’, entre outras. E a abordagem qualitativa ao analisar o conteúdo das manifestações dos
atores nas reuniões do conselho e nas entrevistas semi-estruturadas.
Bardin (1999) determina que o pesquisador pode escolher entre três formas de
estabelecer as categorias de análise: a primeira, considerada aberta, indica que o pesquisador
vai determinando as categorias à medida que desenvolve a análise; a segunda, fechada, quando
se analisa o material já possuindo categorias de análise pré-determinadas pela teoria e
observação; e, finalmente, pode-se optar por uma terceira possibilidade, mista, quando o
pesquisador determina algumas categorias com base em dados preliminares mas vai
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aperfeiçoando ou modificando o elenco de categorias à medida que se debruça na análise mais
aprofundada. Neste trabalho adotou-se a forma aberta para determinação das categorias de
análise. As categorias de análise utilizadas para as atas de 2017 do COMTUR foram as mesmas
utilizadas na planilha da fase de observação sistemática durante o ano de 2019. Desta forma,
foi possível estabelecer a comparação entre os resultados obtidos no início do período com
aqueles relativos ao final do período do recorte temporal da pesquisa.
Em relação às entrevistas semi-estruturadas, definiu-se a utilização apenas da categoria
de análise ‘políticas públicas’, focando na questão central desta pesquisa, com o objetivo de
complementar os resultados obtidos na análise das reuniões do COMTUR e na aplicação da
survey.
Quadro 14. Fases de aplicação do método análise de conteúdo.
1ª. Fase

2ª. Fase

3ª. Fase
4ª. Fase

5ª. Fase

FASES DE APLICAÇÃO DO MÉTODO ANÁLISE DE CONTEÚDO
Escolha do material a ser
Esta fase se refere a determinação clara do elenco
analisado.
de materiais a ser analisado para se obter as
respostas esperadas. Por exemplo: entrevistas,
complementadas por publicações de discursos na
mídia.
Transcrição em caso de ser
Transcrever a conversa respeitando os preceitos
entrevista.
que indicam uma transferência da língua falada
para a escrita com a melhor qualidade possível,
refletindo de fato não só palavras, mas também
sentimentos e emoções.
Pré - Análise
Organização do material. De forma cronológica ou
por grupos interligados, dependendo daquilo que
atenderá da melhor forma a análise do pesquisador.
Descrição Analítica
Nesta etapa o material reunido é mais bem
aprofundado, pois ao mesmo tempo em que se
descreve os resultados empíricos e ou obtidos na
pesquisa bibliográfica e na documental, gerando
quadros de referências e questões coincidentes e
divergentes de ideias.
Interpretação Referencial
A reflexão, a intuição, com embasamento em
materiais empíricos, estabelecem relações com a
realidade aprofundando as conexões das idéias,
chegando se possível à proposta básica de
transformações nos limites das estruturas
específicas e gerais.
Fonte: Bardin, 1999.

A aplicação deste método possibilitou organizar os dados colhidos de forma sistemática,
proporcionando maior rigor científico, à medida que contribuiu para confirmar ou negar
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hipóteses, descobrindo e revelando padrões determinantes para o atual nível de influência do
Conselho Municipal de Turismo na geração de políticas públicas.

3. O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE NOVA FRIBURGO/RJ COMO
INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA LOCAL E SUA INFLUÊNCIA NA GERAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

Neste capítulo, estão apresentados os resultados obtidos por meio da análise documental das
leis municipais de turismo e das atas do ano de 2017 do COMTUR, da observação sistemática
realizada no ano de 2019, da aplicação de formulário estruturado a vinte e seis atores do turismo
local e das entrevistas semi-estruturadas realizadas com oito membros do COMTUR.
Com o objetivo de sistematizar a apresentação dos resultados, esse capítulo se encontra
organizado em quatro tópicos. No tópico 3.1, são apresentadas considerações relativas às leis
de turismo geradas no município de Nova Friburgo, correlacionando-as com as discussões
ocorridas nas reuniões do conselho municipal de turismo e com as leis da esfera federal
correspondentes. No tópico 3.2, são apresentados os resultados obtidos a partir de análise das
atas de 2017 do COMTUR e da observação sistemática das reuniões em 2019. O tópico 3.3,
apresenta os resultados obtidos a partir da aplicação de formulário estruturado a vinte e seis
atores envolvidos com o turismo local. No tópico 3.4, são apresentados os resultados obtidos
por meio de entrevista semi-estruturada com os membros-chave do conselho. Esta última fase
da pesquisa teve o objetivo de refinar a análise dos resultados obtidos nas fases anteriores. E,
por fim, o tópico 3.5 apresenta as limitações deste trabalho, que poderão servir como referência
para o devido aprofundamento em questões não abordadas ou como ponto de partida para novas
pesquisas.

3.1 ANÁLISE DAS LEIS DE TURISMO GERADAS ENTRE NOVEMBRO DE 2016 E
JULHO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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As leis analisadas neste tópico foram selecionadas conforme recorte temporal préestabelecido, que corresponde ao período de maior geração de instrumentos legais direcionados
ao turismo no município de Nova Friburgo.
Esta análise crítica objetivou identificar quais foram as contribuições que as leis geradas
entre novembro/16 e julho/19 ofereceram, de fato, na construção do aparato legal relacionado
ao turismo no município de Nova Friburgo.
Compreende-se que, em uma pesquisa qualitativa, mais do que a quantidade de
instrumentos legais gerados, importa avaliar o conteúdo, quem são os beneficiários diretos
destes instrumentos e, posteriormente, analisar se estes instrumentos são realmente resultado
das proposições do COMTUR ou de grupos de interesse influentes.

Quadro 15. Categorização dos instrumentos legais de turismo.
CATEGORIZAÇÃO

INSTRUMENTO LEGAL

Instrumentos de ordenamento institucional

Decreto

Municipal

313/16

–

Cria

o

Regimento Interno do COMTUR.
Lei Municipal 4.611/17 – Cria o Conselho
Municipal de Turismo (COMTUR) e dá
outras providências.
Instrumento

de

regulação

da

profissional dos guias de turismo

atuação Lei Municipal 4.545/16 - Dispõe sobre as
atividades de guia de turismo local/regional
do município de Nova Friburgo, e dá outras
providências.

Instrumento de ordenamento público do setor Lei Municipal 4.609/17 - Institui diretrizes
referentes à implementação de políticas
públicas para o desenvolvimento do turismo
no município de Nova Friburgo com a
finalidade

de

estimular,

ordenar

e

incrementar as atividades de turismo e dá
outras providências.
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Instrumentos orçamentários e de geração de

Lei Municipal 4.610/17 – Dispõe sobre a

recursos para o setor

criação do FUMTUR – Fundo Municipal de
Turismo do Município de Nova Friburgo e
dá outras providências.
Lei Municipal 4.638/18 e Lei Municipal
4.695/19 – Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias do Município de Nova
Friburgo para o ano de 2019 e 2020,
respectivamente.
Lei Complementar 124/18 – Institui o
Código Tributário do Município de Nova
Friburgo e dá outras providências
Lei Municipal 4.664/18 - Autoriza o poder
executivo municipal a conceder subvenções
às entidades que menciona, relativamente ao
exercício de 2019 e dá outras providências

Instrumento de ordenamento municipal

Lei Municipal 4.637/18 – Lei Orgânica do
Município de Nova Friburgo

Fonte: Elaboração própria, 2020.

a) Decreto Municipal 313/16 – Cria o Regimento Interno do COMTUR.
Até o ano de 2016, o município de Nova Friburgo não contava com nenhuma lei
municipal ligada diretamente ao turismo.
O Conselho Municipal de Turismo existia desde 2001 baseado no decreto 033/2001, e
somente quinze anos depois, foi elaborado, em forma de decreto, seu regime interno.
Com onze capítulos, este documento organizou formalmente a composição do conselho,
seus objetivos, orientações operacionais para desenvolvimento das reuniões, periodicidade das
mesmas, o papel do presidente, vice-presidente, membros do conselho, do secretariado e grupos
de apoio técnico. Além disso, inovou ao estabelecer a alternância do cargo de presidente do
conselho a cada dois anos entre o poder público e sociedade civil organizada.
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A composição do conselho foi alterada mais tarde pela Lei Municipal 4.611/17 de criação
do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR.
As alterações foram discutidas a partir da reunião do conselho na 166ª. reunião do dia 14
de março de 2017, sugerida a adequação pelo representante da Câmara Municipal, vereador
Pierre de Moraes, ao então secretário de turismo e presidente do conselho, sr. Wilton Neves.

b) Lei Municipal 4.545/16 - Dispõe sobre as atividades de guia de turismo
local/regional do município de Nova Friburgo, e dá outras providências.
Este instrumento legal objetivou organizar a atividade dos guias de turismo, de forma a
valorizar e proteger guias residentes no município e região. No entanto, o texto comete alguns
equívocos.
O primeiro equívoco é o uso do termo ‘guia local’. Este termo embora seja bastante
utilizado no mercado e na linguagem do senso comum, oficialmente não existe na Lei Federal
8.623/93, que dispõe sobre a profissão de Guia de Turismo e dá outras providências, assim
como no decreto 946/93 que a regulamenta.

As classes de guias estabelecidas em âmbito federal são: guia regional, guia de
excursão nacional, guia de excursão internacional e o guia especializado em atrativo
turístico. A menor abrangência de atuação de um guia de turismo é o guia regional
que é aquele que atua em “[...] roteiros ou itinerários locais ou intermunicipais de uma
determinada unidade da federação para visita a seus atrativos (BRASIL, 1993).

Outro equívoco, está no segundo artigo, que obriga o guia regional estar cadastrado na
secretaria municipal de turismo para atuar no território do município, já que a lei federal permite
sua atuação em todo o estado.
Além disso, em seu terceiro artigo, a lei municipal vai de encontro a lei federal ao exigir
a contratação de guia regional mesmo que os grupos de turistas já estejam sejam acompanhados
por guia nacional. A legislação federal estabelece como guia de excursão nacional aquele que
atua em todo o território nacional e na América do Sul, não havendo nenhuma restrição à sua
atuação em todo o território nacional.
Compreende-se que a iniciativa foi bem intencionada e procurou elevar a qualidade dos
serviços turísticos prestados. Ao entrevistar o representante da associação de guias e o
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representante do poder legislativo, ficou claro que houve a intenção de elevar a qualidade da
experiência turística oferecida no município aos turistas.
Um guia de turismo regional conhece bem a oferta turística, possui conhecimento para
adequar os roteiros ao espaço geográfico, organizar o tempo de execução das visitas, além de
conhecer as regras locais (como locais específicos para estacionamento dos ônibus de turismo)
e possui a preocupação de não causar transtornos aos moradores, já que ele próprio é residente.
No entanto, são se pode sobrepor uma lei municipal à legislação federal.
Aprofundam-se ainda mais os equívocos existentes na lei dos guias de turismo no
município de Nova Friburgo quando, estabelece no parágrafo primeiro do artigo terceiro:

Os administradores dos pontos e atrativos turísticos somente permitirão o acesso ao
turista que estiver utilizando os serviços de agência de turismo, hotel, operador ou
outro promotor de eventos devidamente credenciado no Ministério do Turismo,
quando acompanhado pelo profissional Guia de Turismo Local/Regional. (Nova
Friburgo, 2016).

O primeiro ponto que se deve questionar é a utilização do termo ‘turista’ da forma como
foi utilizado na lei, pois, turistas que não façam parte de grupos não tem a obrigatoriedade de
contratarem serviços de agências de turismo e podem se hospedar sem qualquer impedimento
em casa de amigos ou parentes.
Ainda assim, mesmo que se pretenda regular a presença de grupos de turistas no
município, somente são obrigados a contratar agência de turismo aqueles turistas que utilizem
os serviços turísticos oferecidos por meio de sociedade civil ou comercial, conforme Lei Federal
12.974/14, Lei Federal que dispõe sobre as atividades das Agências de Turismo:

A sociedade civil ou comercial de qualquer natureza somente poderá oferecer a seus
integrantes, associados, empregados ou terceiros os serviços turísticos de que trata
esta lei quando prestados ou intermediados por Agências de Turismo registradas no
órgão federal responsável pelo cadastramento e fiscalização das empresas dedicadas
à exploração dos serviços turísticos. (Brasil, 2014).

A lei que regulamenta as atividades das agências de turismo permite ainda que tais
sociedades possam oferecer transporte por fretamento de veículo para seus associados mediante
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o simples ressarcimento das despesas realizadas, ou seja, aquelas que não tenham o objetivo
de lucro.
A Lei Municipal 4.545/16, comete outra falha ao dar à gestão municipal a atribuição de
promover exames a serem aplicados aos guias de turismo em seu artigo décimo:

A Secretaria Municipal de Turismo ou órgão municipal equivalente poderá promover,
semestral ou anualmente, conforme sua conveniência e oportunidade, exames de
avaliação, bem como cursos de atualização e aperfeiçoamento dos Guias de Turismo
que estiverem registrados nos termos desta Lei. (Nova Friburgo, 2016) (grifo nosso).

O que ocorre é que o município pode e deve contribuir com cursos que venham agregar
conhecimento aos profissionais, mas somente os cursos habilitados para formar tecnicamente
os guias de turismo podem promover exames e determinar se estão aptos ou não para atividade.
Conforme o decreto 946/93, que regulamenta a profissão dos guias de turismo, são
exigidos o ensino médio completo e curso profissional autorizado por órgão federal competente.
Outras possibilidades que a decreto federal permite, são os cursos superiores de turismo que
possuam cadeira específica de formação de guias de turismo em sua grade ou cursos realizados
à distância, cujo o aluno tenha passado por exame de suplência profissionalizante realizado pelo
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.
Esta lei surgiu na discussão da 166ª. Reunião do COMTUR, quando o representante das
operadoras de receptivo falou sobre a necessidade de regulamentação. Por se tratar de uma lei
que foi discutida antes do recorte temporal da pesquisa, presume-se que, por este motivo, não
foram encontradas nas análises das atas do COMTUR discussões mais aprofundadas sobre ela.
O que se pôde observar foi que, embora a lei tenha sido aprovada, não houve a regulamentação
da mesma e nem sua implementação de fato.

c) Lei Municipal 4.609/17 - Institui diretrizes referentes à implementação de políticas
públicas para o desenvolvimento do turismo no município de Nova Friburgo com
a finalidade de estimular, ordenar e incrementar as atividades de turismo e dá
outras providências.
Este instrumento legislativo estabeleceu oito diretrizes gerais para implementação de políticas
públicas para o desenvolvimento do turismo no município. (Quadro 16)
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Quadro 16. Diretrizes gerais para a implementação de políticas públicas de turismo em Nova
Friburgo/RJ.
DIRETRIZ
DESCRIÇÃO
I

Garantir recursos orçamentários municipais e oriundos de parcerias
público/privadas para o alcance das diretrizes, ações e objetivos estabelecidos
nesta Lei.

II

Identificar a demanda turística do destino.

III

Desenvolver banco de dados contendo a oferta turística no município por
segmento com a finalidade de propiciar a sua divulgação e utilização.

IV

Aprimorar a circulação interna do destino.

V

Promover campanhas para sensibilizar a comunidade sobre a importância da
cadeia produtiva do turismo.

VI

Propiciar a promoção do destino.

VII

Estimular a organização e qualificação de condutores de atrativos locais.

VIII

Promover a atualização do ordenamento de áreas de interesse turístico em
conformidade com a legislação vigente.
Fonte: Nova Friburgo, 2017.

Extremamente louvável o fato de o município ter expresso em documento oficial
legislativo as diretrizes gerais para desenvolvimento do turismo. Este instrumento representa o
prenúncio de um planejamento da atividade turística a médio e longo prazo já que propõe na
Seção III a elaboração do Plano Municipal de Marketing Turístico, sensibilização nas escolas,
implementar sinalização turística ampliada e pesquisa de demanda turística.
Segundo o que consta no instrumento legislativo, todas ações deverão contar com
estabelecimento de metas anuais de cumprimento.
Os resultados da análise das atas do conselho de 2017 demonstraram a ausência de
discussão deste diploma nas reuniões do COMTUR. Conforme informou em sua entrevista, o
representante do poder legislativo, há na câmara municipal uma comissão legislativa de turismo
que na época era bastante ativa. A comissão de turismo da câmara municipal reunia diversos
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atores quinzenalmente e, por vezes, até semanalmente para a discussão das necessidades do
setor. Alguns dos atores que participaram da construção desta lei pertenciam também ao
conselho municipal, porém seu teor foi todo construído nas reuniões da comissão legislativa de
turismo.

d) Lei Municipal 4.610/17 – Dispõe sobre a criação do FUMTUR – Fundo Municipal
de Turismo do Município de Nova Friburgo e dá outras providências.
Embora o município de Nova Friburgo possua a lei de criação do Fundo Municipal de
Turismo, infelizmente não houve continuidade a ponto de regulamentá-la e colocá-la em
funcionamento.
Esta lei, além de criar oficialmente o FUMTUR, estabeleceu quais poderiam ser as
origens de recursos para constituição do fundo. (Quadro 17)
Quadro 17. Origens de recursos para o FUMTUR.
ORIGENS DE RECURSOS PARA O FUMTUR
I

Receitas provenientes de cessão de espaços públicos municipais, para eventos de
cunho turístico e de negócios

II

Rendas provenientes da cobrança de ingressos e receitas.

III

Dotações orçamentárias, consignadas no orçamento do município, créditos
especiais, transferências e repasses que lhe forem conferidos.

IV

Doações de pessoas físicas e jurídicas, de organismos governamentais e não
governamentais, nacionais ou estrangeiros, legados subvenções e outros recursos
que lhe forem destinados.

V

Contribuições de qualquer natureza, destinadas ao fomento de atividades
relacionadas ao turismo, sejam públicas sejam privadas.

VI

Recursos provenientes de convênios destinados ao fomento de atividades
relacionadas ao turismo, celebrado com o Município.

VII

Produto de operações de crédito, realizadas pelo Município, observadas a legislação
pertinente e destinadas a este fim específico.

73

VIII

Rendas provenientes da aplicação financeira de seus recursos disponíveis, no
mercado de capitais.

IX

As contribuições, subvenções e auxílios de órgãos da Administração Direta e
Indireta, Federal, Estadual e Municipal.

X

Patrocínios e apoios de pessoas jurídicas nacionais e estrangeiras destinadas a
promoções, eventos, campanhas publicitárias e projetos especiais do âmbito do
órgão municipal de turismo.

XI

Outras rendas eventuais.
Fonte: Nova Friburgo, 2017.

A lei 4.610/17 indica ainda, a destinação dos recursos do FUMTUR: nos programas de
promoção, proteção e recuperação do turismo; na promoção e financiamento de estudos e
pesquisas; nos programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos; no custeio
parcial ou total de despesas associadas a viagens com pessoal da administração direta ou
indireta, empresários, autoridades, pessoas físicas ou jurídicas, desde que comprovada a sua
destinação exclusiva para o desenvolvimento turístico; na aquisição de equipamentos, material
permanente e de consumo para rede de unidades de serviço de órgão municipal de turismo; na
execução de obras e ampliações, bem como nas melhorias e adaptações das demais áreas físicas
integrantes da rede de serviço do órgão municipal de turismo; nos materiais de comunicação e
divulgação turística do município de Nova Friburgo; no custeio de alimentação, transporte e
hospedagem de grupos especiais de jornalistas, operadores de turismo e agentes de viagens
nacionais e estrangeiros quando da realização de eventos visando a divulgação da cidade;
financiar total ou parcialmente, programas e projetos de turismo, através de convênio; aquisição
de material de consumo destinado à distribuição gratuita para atividades voltadas ao turismo;
pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas, de direito público e privado,
para a execução de programas e projetos específicos do setor de turismo e a aplicação de
recursos em projetos turísticos e de eventos de iniciativa do conselho municipal de turismo –
COMTUR e do órgão municipal de turismo.
Conforme esta lei prevê, poderá ser realizada a aplicação dos recursos do FUMTUR no
mercado de capitais, quando estes não estiverem sendo utilizados para as finalidades
previamente estabelecidas, cujos resultados serão revertidos para o próprio fundo.
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Além disso, a lei elegeu como administrador direto dos recursos do fundo o órgão oficial
municipal de turismo (secretaria de turismo), sendo supervisionado de forma direta pela
secretaria municipal de fazenda e pelo COMTUR.
Em diversos momentos, tanto na análise das atas, como na fase de observação
sistemática, esta lei foi mencionada quanto a necessidade de torná-la efetiva, tanto por parte do
representante das agências de receptivo, como pela representante do SEBRAE. Em 2019, a
discussão retornou com bastante força a ponto de ser convocada uma funcionária pública
pertencente ao setor de controladoria do município para esclarecer aos atores do COMTUR
quais deveriam ser os trâmites para a instituição de fato do fundo de turismo. Um dos impasses
percebidos foi o fato de que alguns recursos que atualmente entram para a arrecadação geral do
município, passariam a compor os recursos do FUMTUR. Um destes recursos seria a taxa de
alvará para autorização de realização de eventos no município.
Outra possibilidade de recursos para o FUMTUR foi inserida no código tributário do
município por iniciativa do secretário municipal de turismo da época, conforme relatado em
sua entrevista. Trata-se da taxa de turismo sustentável, cujo teor será aprofundo em tópico
específico. No entanto, assim como o fundo, esta taxa nunca foi cobrada e nem é aceita pelo
setor, principalmente pelos hoteleiros do município. O presidente do COMTUR informou em
sua entrevista que há reunião marcada com o prefeito para discutir a necessidade de retirada
desta taxa do código tributário municipal.
e) Lei Municipal 4.611/17 – Cria o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e dá
outras providências.
Inicialmente, a lei de criação do COMTUR estabelece seu caráter permanente, consultivo,
normativo, fiscalizador e vinculado à secretaria municipal de turismo para fins orçamentários.
No Capítulo II, da referida lei, foram estabelecidas as competências do conselho. (Quadro
18).
Quadro 18. Competências do conselho municipal de turismo.
No.
I

COMPETÊNCIAS
Acompanhar, apoiar e validar o Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico
sustentável.
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II

Propor plano de trabalho que contemple as políticas públicas de fomento ao
desenvolvimento turístico sustentável e de geração de oportunidades e investimento,
emprego e renda no município.

III

Propor medidas complementares, econômicas e sociais, geradoras de oportunidades
de crescimento da renda e de emprego, com base em relatórios técnicos, que
minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do emprego estrutural sobre
o mercado de trabalho.

IV

Acompanhar, de forma contínua, as ações, em nível federal, estadual e municipal,
destinadas ao desenvolvimento turístico, à qualificação de mão-de-obra, de formação
e reciclagem profissional e à geração de emprego e renda, apresentando propostas
complementares e fornecendo subsídios para a formulação da política de efetivação
dessas ações.

V

Analisar as tendências, por meio de estudos e pesquisas, do sistema turístico no
âmbito do município e seus reflexos no ritmo do investimento e na criação de postos
de trabalho e perfil na demanda de trabalhadores, com base em sistema permanente
de informações sobre o mercado de trabalho no município.

VI

Analisar e emitir parecer sobre o enquadramento de projetos de investimentos
turísticos nas diretrizes e prioridades do município, acompanhando a aplicação dos
recursos financeiros a eles destinados.

VII

Promover a articulação com as instituições e organizações públicas ou privadas
envolvidas com programas de geração de oportunidades de investimento, emprego e
renda, visando à integração das ações.

VIII

Promover a articulação com entidades de formação profissional, escolas técnicas,
universidades, entidades representativas de empregados e empregadores e
organizações não governamentais, na busca de parcerias para a formulação de
projetos, para ações de investimentos, capacitação e reciclagem profissional.

IX

Promover e incentivar a melhoria das relações de trabalho, inclusive nas questões de
segurança e saúde.
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X

Criar Grupo de Apoio Técnico, dentro das Câmaras Temáticas (CTs), o qual poderá,
a seu critério, se constituir como temporários ou permanentes, de acordo com as
necessidades específicas.

XI

Promover pesquisas e elaborar relatórios à sociedade sobre o desenvolvimento
turístico no município.

XII

Aprovar indicação de pessoas não membros para auxiliar em ações das Câmaras
Temáticas.

XIII

Aprovar o Regimento Interno e as normas de funcionamento da Conferência
Municipal de Turismo.

XIV

Promover, fomentar e divulgar permanentemente a riqueza cultural humana,
patrimonial, a história e as belezas cênicas do município de Nova Friburgo.
Fonte: Nova Friburgo, 2017.

Esta foi a primeira lei onde o termo ‘sustentável’ foi encontrado. Nela, o termo ‘Plano
de Marketing Turístico’, existente na Lei Municipal 4.609/17 foi alterado para ‘Plano Municipal
de Desenvolvimento Turístico Sustentável’. O que chamou bastante atenção, foi a substantiva
diminuição da quantidade de cadeiras na composição do conselho, principalmente aquelas
relativas aos representantes da sociedade civil organizada. Enquanto no decreto 313/16 que
versava sobre o regimento interno do conselho, estabelecia dezoito cadeiras para membros
representantes da sociedade civil organizada, neste novo instrumento, a quantidade diminuiu
para apenas dez.
Conforme foi apurado nas entrevistas, a opção pela diminuição da quantidade de
representantes da sociedade civil organizada se deu pelo fato de que alguns representantes não
frequentavam as reuniões do conselho.
A alternância entre poder público e sociedade civil organizada para ocupação da
presidência do conselho, passou a valer também para a ocupação do cargo de vice-presidente.
Ou seja, quando o presidente for representante do poder público, o seu vice deverá ser eleito
entre os representantes da sociedade civil organizada e vice-versa.
Em seu Capítulo IV, a referida lei, estabelece como função do conselho a realização da
Conferência Municipal de Turismo a cada dois anos “[...] como espaço máximo de debates e
encaminhamentos das diretrizes na formulação de políticas públicas de turismo”.
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Esta lei surgiu por indicação do representante do poder legislativo e foi discutida nas
reuniões 166ª. E 167ª. ordinárias do conselho, quando os conselheiros puderam enviar propostas
para sua construção, ao então secretário de turismo sr. Wilton Neves:

Wilton Neves informou aos presentes que já havia lido as alterações propostas que
foram encaminhadas por alguns conselheiros por e-mail e desta forma foi iniciado o
processo de alteração e correção no documento de construção coletiva que se
regulamentará a composição e finalidade do COMTUR. (COMTUR, 2017).

Há que se considerar a importância desta lei para a consolidação da governança local e
a legitimação das ações do conselho municipal de turismo.

f) Lei Municipal 4.637/18 – Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo.

A Lei Orgânica é a legislação máxima de um município. Ela é a base de todas as outras
legislações relativas às políticas dos diversos setores da administração pública.
A Lei Orgânica do município de Nova Friburgo estabeleceu a responsabilidade da
administração pública de promover a inclusão da sociedade na formulação e execução de
políticas públicas, em seu artigo primeiro, parágrafo quarto: “A participação da coletividade na
formulação e execução das políticas públicas em seu território, como também no permanente
controle popular da legislação e da moralidade dos atos da administração municipal deverá ser
assegurada pelo poder público. (Nova Friburgo, 2018)
Para tanto, a lei orgânica do município, estabeleceu a criação dos conselhos municipais
para que sirvam de instrumentos no auxílio “[...] à administração pública, na análise,
planejamento, formulação, deliberação e aplicação de políticas, na fiscalização das ações
governamentais e nas decisões de matéria de sua competência”. (Nova Friburgo, 2018).
Esta lei definiu, ainda, que os conselhos municipais terão caráter consultivo, salvo tal
condição seja modificada por outra lei municipal, como por exemplo, as leis de criação dos
conselhos municipais. O mesmo ocorre com a definição do cargo de presidente dos conselhos
municipais que a princípio são proibidos de serem ocupados por pessoas em cargos
comissionados, porém permitindo-se, que tal situação seja melhor definida em lei própria dos
conselhos.
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Há pontos extremamente positivos a serem ressaltados na lei orgânica do município de
Nova Friburgo, principalmente, no tratamento dado ao turismo local, conferindo-lhe a
importância necessária.
Um dos pontos positivos a serem destacados nesta lei, foi o estabelecimento do papel do
poder executivo na gestão do turismo local. Ao estabelecer em diploma legal o papel do governo
na gestão do turismo, tornam-se claras para o gestor quais são as suas funções, além de facilitar
a fiscalização do COMTUR e da sociedade.
O segundo ponto positivo, foi a reafirmação na lei orgânica da obrigação do município
de manter em funcionamento tanto o COMTUR quanto o FUMTUR.
O terceiro aspecto extremamente positivo encontrado nesta lei, foi a prévia indicação de
quais são os segmentos turísticos que devem ser trabalhados no município, revelando um
razoável conhecimento relativo à oferta existente. Muito embora o município não possua um
inventário turístico completo e atualizado, a definição em lei orgânica municipal dos segmentos
a serem priorizados fixa e aponta um direcionamento a ser seguido a médio e longo prazo.
O fato de a Lei Orgânica do município de Nova Friburgo ter sido elaborada após a
existência de outras leis, como a de criação do COMTUR, do regimento interno e da lei de
criação do FUMTUR, resultou em um texto bastante rico e atual que menciona aspectos não
contemplados nas demais legislações, como por exemplo, a inclusão de pessoas com deficiência
na prática do turismo.
Por outro lado, observa-se ainda uma divergência nas terminologias utilizadas para
nomear o documento oficial de planejamento municipal do turismo, que no caso da lei orgânica
é chamado de ‘Plano Diretor de Turismo’.
Ao analisar a lei orgânica municipal, notou-se a necessidade de revisão das demais leis de
turismo que, em termos hierárquicos, estão subordinadas a ela.

g) Lei Municipal 4.638/18 e Lei Municipal 4.695/19 – Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias do Município de Nova Friburgo para o ano de 2019 e 2020,
respectivamente.
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Neste tópico, optou-se por analisar em conjunto as duas leis municipais que tratam das
diretrizes orçamentárias do município para os anos de 2019 e 2020, respectivamente.
Ambas possuem um capítulo exclusivo dedicado ao turismo, com teor equivalente.
Embora sejam louváveis os aspectos abordados em ambas as leis e de haverem
contemplado o turismo, elencando indicações de uso dos recursos públicos em orçamento anual,
sabe-se que este tipo de legislação não fixa percentuais e tampouco valores a serem aplicados,
assumindo o papel de documento orientador, porém, não garantindo que tais proposições sejam
realmente executadas.
h) Lei Complementar 124/18 – Institui o Código Tributário do Município de Nova
Friburgo e dá outras providências.

Esta lei complementar do ano de 2018, apresenta em seu Capítulo XII, a criação da taxa
de turismo sustentável, que a princípio seria cobrada dos hóspedes que utilizassem os meios de
hospedagem do município, sendo obrigatório o recolhimento por parte destes estabelecimentos
e apresentação mensal de relatório, além de prestação de contas do recolhimento ao município.
A arrecadação da taxa de turismo sustentável possui o objetivo de compor o fundo de
turismo municipal. No entanto, na prática, nunca houve este recolhimento.
Conforme informação de um dos entrevistados, os meios de hospedagem sequer tinham
conhecimento da criação desta taxa e de sua obrigatoriedade.
Durante a observação sistemática apurou-se que ao descobrir a existência desta taxa, o
conselho municipal de turismo passou a abordar a questão em suas reuniões para em
consonância com o poder legislativo, eliminar tal cobrança, o que revela um descompasso entre
a geração desta política pública pela secretaria de turismo sem a concordância ou aprovação do
conselho municipal de turismo.
i) Lei Municipal 4.664/18 - Autoriza o poder executivo municipal a conceder
subvenções às entidades que menciona, relativamente ao exercício de 2019 e dá
outras providências.
Este é um instrumento de autorização do poder legislativo para que o poder executivo
conceda valores de subvenção às entidades ou associações elencadas e que tenham ligação com
a pasta em questão.
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No anexo I, da referida lei, são apresentadas as entidades que poderão receber os recursos
e o valor máximo autorizado a cada uma delas. (Quadro 19).
Quadro 19. Concessão de subvenção às entidades que menciona.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

VALORES ATÉ (R$)

GRES ACADÊMICOS DO PRADO

60.663,92

GRES IMPERATRIZ DE OLARIA

60.663,92

GRES ALUNOS DO SAMBA

60.663,92

GRES UNIDOS DA SAUDADE

60.663,92

GRES VILAGE NO SAMBA

60.663,92

GRB CARNAVALESCO BOLA BRANCA

30.331,96

GRB CARNAVALESCO GLOBO DE OURO

30.331,96

GRB CARNAVALESCO UNIDOS DO IMPERADOR

30.331,96

BLOCO CARNAVALESCO RAIO DE LUAR

30.331,96

LIGA IND. DAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS DE 190.870,92
ENREDO DE NOVA FRIBURGO
ASS. EMPRESARIAL E TURÍSTICA DE NOVA 100.200,00
FRIBURGO CONVENTION & VISITORS BUREAU
Fonte: Nova Friburgo, 2018.

Ao analisar a lei de concessão de subvenções, notou-se que a maior parte das subvenções
são direcionadas à realização do carnaval no município, havendo a indicação de apenas uma
associação beneficiada, ligada diretamente ao desenvolvimento do turismo local.
Quanto à única associação ligada diretamente ao turismo contemplada nesta lei, apurouse na entrevista com a representante do Nova Friburgo Convention & Visitor´s Bureau que,
embora a associação tenha sido indicada na autorização legislativa, não recebeu nenhum valor
proveniente de subvenção do município.
Conforme entrevista realizada com a representante da associação, haveria restrições para
o uso desta verba, não podendo ser utilizada para pagamento de despesas fixas como pagamento
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de aluguel de sala ou pagamento de seus colaboradores. Mas afirma, que cumpriu com as
exigências que lhe foram solicitadas pelo município. Houve divergência na declaração do
representante da secretaria de turismo, que informou que o Nova Friburgo Convention &
Visitor´s Bureau não cumpriu com todas as exigências para que pudesse receber o valor da
subvenção.
3.2 AS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE NOVA
FRIBURGO.
As reuniões do conselho municipal de turismo ocorrem, atualmente, uma vez por mês, na
terceira terça-feira do mês no auditório da ACIANF – Associação Comercial Industrial e
Agrícola de Nova Friburgo, com primeira chamada às 14h.
Para a análise das reuniões do COMTUR foram utilizados: o método de análise de
conteúdo das atas do ano de 2017 e a técnica de observação sistemática para as reuniões do ano
de 2019, cujas observações foram registradas em planilha sistematiza. No ano de 2018 não
haviam atas disponíveis nos arquivos do COMTUR e da secretaria de turismo. De qualquer
forma, foi possível analisar e comparar os resultados obtidos do início e final do recorte
temporal da pesquisa.
No ano de 2017, foram realizadas dez reuniões. Não foram realizadas reuniões nos meses
de fevereiro e dezembro. As atas cedidas pelo COMTUR foram analisadas conforme os critérios
do método Análise de Conteúdo (Bardin, 1999).
Inicialmente, os materiais coletados (atas), foram organizados, codificados e
categorizados. Atribuiu-se código numérico a cada uma das atas conforme o número da
assembleia a qual correspondia (165, 166, 167, etc.). Este procedimento facilitou a organização
do material coletado na pesquisa para possível consulta do pesquisador. Em seguida, as atas
foram categorizadas em dois grupos: reunião ordinária (total de 9) e reunião extraordinária (1).
Todo o processo de análise de conteúdo das atas foi conduzido por meio do programa
Nvivo. O Nvivo é um software que auxilia a organização dos dados em pesquisas qualitativas,
reunindo referências encontradas no texto (unidades de registro) em suas categorias de análise
correspondentes (nós).
Optou-se por definir as categorias de análise à medida em que se realizou a leitura das
atas, levando em consideração que cada reunião tem pauta específica e, por este motivo, uma

82

categoria de análise pode constar na pauta de uma determinada reunião e não estar presente nas
discussões de outra.
Ao final da leitura e identificação das referências, as unidades de registro foram agrupadas
em dez categorias: políticas públicas, ações ou proposições de infraestrutura básica, ações ou
proposições de infraestrutura turística, ações de capacitação e qualificação, ações de fomento
ações de sensibilização, assuntos administrativos, eventos, necessidade de maior participação
dos atores e pesquisa.
Estas categorias representam os assuntos que foram tratados durante as reuniões do
COMTUR no ano de 2017.
Para compreender qual o grau de prioridade as políticas públicas de turismo ocuparam
nas discussões ocorridas nas reuniões do COMTUR, elaborou-se o Quadro 20, que revela
quantas referências foram feitas a cada tema durante as reuniões do conselho municipal de
turismo em 2017.
Quadro 20. Nós e unidades de registro das atas do COMTUR – 2017.
NÓS OU

REFERÊNCIAS /

QUANTIDADE DE ATAS

CATEGORIAS DE ANÁLISE

UNIDADES DE

OU REUNIÔES QUE A

REGISTRO

CATEGORIA FOI
ABORDADA

Políticas Públicas

40

09

Eventos

34

08

Ações de fomento

25

09

Infraestrutura básica

17

05

Ações de sensibilização

15

05

Assuntos administrativos

12

08

Infraestrutura turística

07

05

Necessidade de participação dos

04

04

Pesquisa

04

02

Ações de capacitação

03

03

atores

Fonte: Elaboração própria, 2020.
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A categoria de análise ‘políticas públicas’ figurou, no ano de 2017, como o assunto mais
discutido durante as reuniões, pois foram encontradas quarenta referências ao tema durante
nove reuniões do COMTUR.
Em relação à análise qualitativa do material coletado, notou-se que embora as reuniões
possuíssem pautas pré-definidas, outros assuntos não previstos surgiam durante as reuniões,
essencialmente, reivindicações de melhorias de infraestrutura básica e turística por iniciativa
dos atores presentes.
Quanto às políticas públicas de turismo, encontrou-se registros/referências relativos à
criação das leis do FUMTUR, dos guias de turismo e de criação do COMTUR, a lei que tornou
o Convention Bureau de utilidade pública, permitindo à instituição que pudesse ter direito à
verbas de subvenção, a lei que garante espaço obrigatório (vaga temporária) para embarque e
desembarque em frente aos hotéis e pousadas, a Lei Estadual no. 7.642/17 que reconheceu Nova
Friburgo como município de interesse turístico estadual, de autoria da deputada estadual
Zeidan, o Plano Diretor de 2008, abertura do edital do Ministério do Turismo do programa
Brasil Mais Turismo, Prodetur, Conferência Municipal de Turismo, a lei dos guias de turismo,
código tributário e isenções fiscais na concessão de alvarás, licenciamentos e taxas de uso do
solo para a realização de eventos das associações de moradores.
Notou-se ainda, uma grande preocupação com a realização de eventos no município, o
calendário turístico e capacidade de carga dos atrativos.
Outra ocorrência que merece ser destacada, foi o início de reuniões itinerantes em bairros
e distritos do município com o objetivo de aproximar a população local do COMTUR e de
diagnosticar as necessidades de cada localidade. Infelizmente, apenas uma reunião itinerante
foi realizada, e logo em seguida, houve a mudança de secretário e consequentemente de
presidente do conselho.
Detectou-se que a maior parte das ações de fomento surgiram por iniciativa do SEBRAE
ou tinham o SEBRAE como apoiador: Projeto Destinos Inteligentes, Lidera Turismo e Portal
do Turismo.
No ano de 2019, foi executada a técnica de pesquisa denominada observação sistemática,
que consiste na observação da realidade e sistematização de informações relevantes para
posterior análise.
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Desta forma, o pesquisador frequentou quatro reuniões ordinárias do COMTUR nas
seguintes datas: 12/03/2019, 09/04/2019, 14/05/2019 e 11/06/2019.
Baseando-se nas categorias de análise encontradas nas atas das reuniões do ano de 2017,
o pesquisador elaborou planilha para registrar as incidências destas categorias nas reuniões de
2019. Além disso, observou-se a relação entre as categorias abordadas e os atores que se
manifestaram durante as reuniões em cada uma delas.
Nesta fase da pesquisa, notou-se que as reivindicações de infraestrutura, que eram
bastante recorrentes nas reuniões do ano de 2017, praticamente não ocorreram no ano de 2019.
As discussões nas reuniões de 2019 concentraram-se em categorias centrais ligadas ao
planejamento e organização do setor: políticas públicas, ações de fomento, ações de
capacitação, ações de sensibilização e eventos.
Após análise dos dados colhidos durante observação sistemática, apurou-se que a
categoria “políticas públicas’ ocorreu com maior incidência que as demais (30%), durante as
reuniões das quais o autor participou em 2019. (Figura 4)

Figura 4. Categorias de análise e percentual de incidência - fase observação sistemática.
Eventos; 17%
Qualificação;
9%

Políticas
Públicas; 30%

Sensibilização;
20%
Ações de
fomento; 24%

Fonte: Elaboração própria, 2020.

A partir dos dados coletados na observação sistemática, foram registradas as discussões
em planilha, totalizando durante as quatro reuniões 54 (cinquenta e quatro) registros, dos quais
16 registros (30%) se referiam à categoria ‘políticas públicas’, 13 relacionados à categoria
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‘ações de fomento’, 11 de ‘ações de sensibilização’, 9 sobre a categoria ‘evento’ e 5 sobre
‘ações de qualificação’.
As categorias de análise ‘pesquisa’, ‘necessidade de participação dos atores’ e
‘infraestrutura’, apresentaram participação mínima durante as discussões nesta fase, e por esse
motivo, não constam nos gráficos.
Posteriormente, foram analisadas as participações dos atores presentes nas quatro
reuniões do COMTUR com objetivo de identificar quais foram protagonistas nas discussões.
(Figura 5)
Figura 5. Atores protagonistas das discussões – fase de observação sistemática.
Convention
Bureau; 14%
Secretaria de
Turismo; 22%

Presidente do
Conselho ; 83%
Associação de
guias; 28%

Fonte: Elaboração própria, 2020.

A análise mostrou que os atores protagonistas nas discussões das reuniões do
COMTUR, durante a fase de observação direta, foram o Presidente do Conselho que participou
de 83% das discussões, a Ascigtur (Associação de Guias de Turismo) que participou de 28%
das discussões, em seguida, a Secretaria de Turismo com 22% de participação e o Convention
Bureau com 14% de participação. Esse percentual foi calculado com base nos 54 registros
constantes de planilha de campo utilizada na fase de observação sistemática da pesquisa.
Estes dados são extremamente importantes para identificar o motivo de as leis de
turismo existentes no município estarem ligadas, essencialmente, ao próprio COMTUR
(FUMTUR, Lei de criação do conselho), ao receptivo local (lei de guias, lei dos transportes em
andamento) e às demandas do setor privado (código tributário, taxa de turismo sustentável, lei
de estacionamento temporário dos hotéis e autorização de subvenções), pois compreende-se
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que há relação direta entre a participação dos atores e o acolhimento de suas demandas pela
gestão pública.
As reuniões do conselho, durante a fase de observação, apresentaram um bom número
de participantes, variando entre vinte e trinta pessoas, entre conselheiros e participantes. Os
resultados das entrevistas revelaram que nem sempre foi assim. Por alguns períodos anteriores
ao pesquisado, o COMTUR sofreu a desmobilização dos atores e o esvaziamento deste tão
importante espaço de participação.

3.2 PERCEPÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NO TURISMO LOCAL.
Esta fase da pesquisa correspondeu à aplicação de formulário estruturado,
disponibilizado on line por trinta dias, no ano de 2019, aos atores envolvidos no turismo do
município e que pertenciam ao grupo de whatsapp do COMTUR NF. De um total de trinta
atores, vinte e seis responderam o questionário. (Figuras 4, 5, 6, 7, 8)
O modelo do formulário aplicado está disponível nos apêndices dessa dissertação.
Inicialmente, o formulário questionou o papel/função do ator entrevistado no COMTUR
NF, havendo três opções de resposta: conselheiro, suplente ou participante. Eis os resultados
obtidos. (Figura 6)

Figura 6. Identificação do(a) entrevistado (a).

Participante; 8

Conselheiro; 8

Suplente; 10

Fonte: Elaboração própria, 2020.
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Dos vinte e seis entrevistados, dez desempenham o papel de suplentes no
COMTUR, oito entrevistados são conselheiros e outros oito são participantes/ouvintes.
Em seguida, perguntou-se aos entrevistados qual o segmento do turismo a que pertence.
(Figura 7).

Figura 7. Segmentos participantes pesquisa on line.

Iniciativa privada

4%
7%

4%

8%

Poder público executivo

4%
4%

54%
15%

Poder público legislativo
Instituição de capacitação
Entidade de fomento e apoio
Academia
Associação cultural
Associação de moradores

Fonte: Elaboração própria, 2020.

A iniciativa privada representa a maioria dos participantes que preencheram o
formulário on line (54%), seguida pelo poder público executivo (15%) e associações de
moradores (8%). A academia representa 7% desta amostra, enquanto os demais setores (poder
público legislativo, instituição de capacitação, entidade de fomento e apoio e associação
cultural), representam cada um deles, 4% da amostra.
Considerou-se relevante perguntar há quanto tempo os entrevistados frequentam as
reuniões do COMTUR NF. (Figura 8).
Figura 8. Tempo de participação dos entrevistados no COMTUR.
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4%

12%

15%
Menos de 1 ano

15%

1 a 3 anos
4 a 6 anos
54%

7 a 10 anos
Mais de 10 anos

Fonte: Elaboração própria, 2020.

A maior parte dos entrevistados (54%), participa das reuniões do COMTUR NF entre 1
a 3 anos. Este tempo de participação pode ser considerado baixo em relação ao tempo de
mandato eletivo do conselho, que é bianual. Desta forma, conclui-se que a maior parte dos
entrevistados participa a menos de dois mandatos eletivos. No entanto, este dado se mostra
positivo ao compará-lo com as respostas das entrevistas semi-estruturadas, que informam um
aumento de participação dos atores nas reuniões nos últimos anos, o que pode justificar que
grande parte deles participem a menos tempo.
No cálculo da média das respostas dos entrevistados, apurou-se o tempo médio de três
anos e três meses de participação dos atores nas reuniões do COMTUR, o que confirma os
dados apresentados pela Figura 8.
Apresentadas as informações básicas referentes aos atores envolvidos no turismo local,
indagou-se aos entrevistados questões mais diretamente ligadas ao tema e aos objetivos
propostos pela pesquisa. Para tais perguntas utilizou-se a escala de Likert, de cinco níveis
variáveis, onde 5 representa resposta máxima positiva e 1 representa máxima negativa.
A primeira pergunta se referiu aos objetivos do conselho, que constam em sua lei de
criação 4.611/17: “[...] tem por finalidade consubstanciar a participação da sociedade civil na
administração do serviço público e, por objetivos, estabelecer diretrizes e prioridades, e
acompanhar a implantação de políticas de fomento ao turismo, à geração de oportunidades de
renda, emprego e qualificação profissional”.
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Perguntou-se então aos entrevistados, “Assim sendo, na sua opinião, qual o nível de
atendimento aos objetivos do COMTUR tem sido alcançado? ”.
Para esta pergunta, separou-se a resposta para cada um dos dois objetivos, sendo o
objetivo 1 – estabelecer diretrizes e prioridades, e objetivo 2 – acompanhar a implantação de
políticas de fomento ao turismo, à geração de oportunidades de renda, emprego e qualificação
profissional. (Figura 9).

Figura 9. Objetivos do COMTUR
Objetivos do COMTUR
Objetivo 1
Objetivo 2

N
26
26

1
2
1

2
7
6

3
9
11

4
7
5

5
1
3

Fonte: Elaboração própria, 2020.

Em ambos os objetivos, as respostas dos entrevistados distribuíram-se na faixa
intermediária da escala (níveis 2, 3 e 4), indicando que, para eles, os objetivos do COMTUR,
vem sendo atingidos parcialmente.
Na segunda seção do formulário de pesquisa, baseou-se nos fatores determinantes de
nível de influência de Diniz e França (2005), para a elaboração do questionamento: Qual seria
o nível de influência do COMTUR na geração de políticas públicas em três perspectivas: a)
amplitude (quantidade de políticas públicas geradas); b) Significância (grau de satisfação ou
insatisfação dos entrevistados com a influência exercida) e, c) Período médio (duração temporal
dos efeitos das políticas públicas geradas)? (Figura 10)

Figura 10- Níveis de influência do COMTUR.
Níveis de Influência
Quanto à amplitude
Quanto à significância
Quanto ao tempo médio

N
26
26
26

1
2
2
3

2
6
5
5

3
8
6
12

4
6
10
4

5
4
3
2

Fonte: Elaboração própria, 2020.

O questionamento apresentou como resultado, a concentração da maior parte das
respostas relativas à influência do COMTUR nas faixas intermediárias da escala (2, 3 e 4).
Compreende-se assim, que na percepção dos entrevistados, o COMTUR influencia
parcialmente a geração de políticas públicas de turismo. Dentre os aspectos analisados pelos
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entrevistados, a significância das políticas públicas de turismo recebeu a melhor avaliação, com
a concentração de dez respostas no nível 4 da escala.
A terceira seção do formulário de pesquisa, referiu-se aos obstáculos que impedem ou
dificultam um melhor desenvolvimento das atividades do COMTUR e, consequentemente,
prejudicam sua influência ou empoderamento. As questões dessa seção foram baseadas na
pesquisa bibliográfica, onde foram encontrados obstáculos, apontados por acadêmicos em suas
pesquisas
Em cada questionamento foi solicitado ao entrevistado que respondesse se o obstáculo
ocorre no COMTUR Nova Friburgo e, em seguida, avaliasse, através de escala de Likert, o grau
de importância do mesmo.
O primeiro obstáculo questionado está relacionado à pouca estrutura existente para o
funcionamento do conselho. Nesta questão, quatorze entrevistados (53,8%), respondeu que
sim, que este é um obstáculo existente no COMTUR NF.
A segunda questão está relacionada ao fato de os conselheiros possuírem outras
atividades, não sendo possível se dedicarem exclusivamente ao conselho. Neste caso, a maioria,
quatorze entrevistados (53,8%), respondeu que este não é um obstáculo pertinente ao
COMTUR.
O terceiro questionamento está relacionado ao sentimento de desmotivação dos atores
em participar das reuniões. A maior parte, dezesseis entrevistados, (61,5%), considerou que
este obstáculo ocorre no COMTUR NF.
A quarta questão apresentada aos entrevistados se refere a dificuldade de perceber
retorno dos benefícios gerados pela participação. Esta questão apresentou um percentual
bastante alto de respostas afirmativas, vinte e um entrevistados (80,8%), responderam que sim.
Perguntou-se então aos entrevistados, quanto à descontinuidade das ações. Esta questão
apresentou um grande percentual de respostas positivas, vinte e três, o que equivale a 88,5%.
Outro obstáculo apresentado para avaliação dos entrevistados foi a mudança de governo.
Obteve-se quinze respostas positivas em relação a este obstáculo, (57,7%).
Quanto à baixa capacidade da sociedade civil se organizar, vinte entrevistados, 76,9%,
consideraram que este é um obstáculo presente no âmbito do conselho municipal de turismo.
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Encontrou-se também, na pesquisa bibliográfica, a questão da baixa implementação das
ações planejadas como um obstáculo para o andamento das atividades do COMTUR. Para esta
questão, os entrevistados reconheceram a existência do problema, foram vinte e uma respostas
positivas, (80,8%) dos entrevistados.
O caráter consultivo da maioria dos conselhos existentes, foi reconhecido como um
obstáculo existente também no COMTUR NF, para dezessete entrevistados, (65,4%).
Para cada obstáculo considerado como existente no âmbito do conselho municipal de
turismo de Nova Friburgo, solicitou-se aos entrevistados que marcassem na escala Likert o
grau de obstrução que cada obstáculo oferece ao bom funcionamento do COMTUR (Tabela 3)

Figura 11. Grau de obstrução de cada obstáculo.
Obstáculo
Pouca estrutura do conselho
Desmotivação dos atores
Dificuldade de perceber
retorno dos benefícios
Descontinuidade das ações
Mudança de governo
Baixa capacidade da
sociedade civil se organizar
Baixa implementação
das ações
Caráter consultivo

N
14
16
21

1

2

23
15
20

3
6
6
9

4
5
6
8

5
3
4
4

5
5
3

7
3
7

11
7
10

21

1

5

6

9

17

1

2

4

10

Fonte: Elaboração própria, 2020.

Inferiu-se, desta forma, que os obstáculos mais reconhecidos como existentes no âmbito
do COMTUR NF, conforme percepção dos próprios atores, foram: a descontinuidade das ações,
a dificuldade de perceber retorno dos benefícios, a baixa implementação das ações e baixa
capacidade da sociedade civil se organizar. Quanto ao grau de obstrução que os obstáculos
oferecem ao pleno funcionamento do COMTUR, inferiu-se que os mais graves, para eles, são:
a descontinuidade das ações, a baixa capacidade da sociedade civil se organizar, o caráter
consultivo do conselho e a baixa implementação das ações planejadas.
Finalizando esta seção, perguntou-se aos entrevistados sobre o nível de
representatividade da sociedade civil no COMTUR, sobre o nível de participação dos atores
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nas reuniões e sobre o nível de prioridade na discussão dos interesses coletivos. Os resultados
estão apresentados na Figura 12.

Figura 12. Representatividade, participação e interesses coletivos

Representatividade
Participação dos atores
Prioridade na discussão dos
interesses coletivos

N
26
26
26

1
1
1

2
7
8
7

3
8
6
7

4
5
10
9

5
5
2
2

Fonte: Elaboração própria, 2020.

A figura 12 demonstra maior concentração de respostas nos níveis positivos da escala.
A representatividade foi o critério que obteve mais respostas assinaladas no nível cinco (cinco
entrevistados selecionaram esta opção). Porém, a participação dos atores nas reuniões, foi o
critério que obteve melhor resultado na soma dos níveis 4 e 5 da escala. Dos vinte e seis
entrevistados, para os três critérios, houve oito respostas concentradas nos níveis negativos da
escala.
Na sequência, o formulário apresentou uma seção contendo as leis de turismo geradas
no período de novembro de 2016 a julho de 2019. As leis foram apresentadas no formulário
com seu número de registro, ano e título. Para cada lei, foi questionado aos entrevistados o seu
nível de conhecimento em relação àquele instrumento legal e se ele havia sido fruto das
discussões promovidas pelo COMTUR. (Figura 13 e 14 5).
Figura 13.. Nível de conhecimento dos atores em relação à legislação municipal de
turismo.
Instrumento Legislativo

Conhecia em

Conhecia

Não tinha

sua totalidade

parcialmente

conhecimento

Decreto 313/16

26,9%

61,6%

11,5%

Lei Municipal 4.545/16

42,3%

46,2%

11,5%

Lei Municipal 4.609/17

26,9%

65,4%

7,7%

Lei Municipal 4.610/17

46,2%

46,2%

7,6%

Lei Municipal 4.611/17

53,8%

42,3%

3,9%

Lei Municipal 4.637/18

30,8%

61,5%

7,7%

Lei Municipal 4.638/18

23,1%

42,3%

34,6%

93

Lei Complem. 124/18

30,8%

50,0%

19,2%

Lei Municipal 4.664/18

26,9%

23,1%

50,0%

Lei Municipal 4.695/19

19,2%

26,9%

53,9%

Fonte: Elaboração própria, 2019.

As respostas relativas ao conhecimento dos atores em relação à legislação municipal de
turismo apresentaram informações valiosas e que apontam, em geral, que há um conhecimento
parcial dos seus conteúdos. De dez instrumentos legais, sete obtiveram, em sua maioria,
respostas dos entrevistados indicando um conhecimento parcial sobre eles.
As leis que que obtiveram melhor resultado relativo ao conhecimento dos atores sobre
seu conteúdo foram justamente as duas que estão diretamente ligadas a atuação do conselho
municipal de turismo. Foram elas: a Lei Municipal 4.610/17 que trata da criação do FUMTUR
– Fundo Municipal de Turismo (46,2%) e a Lei Municipal 4.611/17 que trata da criação do
COMTUR – Conselho Municipal de Turismo (53,8%).
As três leis que obtiveram índices maiores de desconhecimento total por parte dos atores
envolvidos com o turismo local estão relacionadas às questões financeiras e orçamentárias do
setor: Lei Municipal 4.638/18 que trata das diretrizes orçamentárias para o ano de 2019
(34,6%), a Lei Municipal 4.664/18 que trata de autorização para o governo municipal conceder
subvenções às entidades que menciona (50%), e a Lei Municipal 4.695/19 que trata das
diretrizes orçamentárias para o ano de 2020.
Estes dados revelam o desconhecimento de boa parcela dos atores envolvidos com o
turismo local de parte primordial da legislação do setor, a orçamentária. Revela-se, desta forma,
a necessidade premente de que tais atores busquem maiores informações a respeito destas leis,
com a compreensão de que os recursos financeiros são essenciais para o desenvolvimento do
turismo local.
As leis orçamentárias servem como indicadores de quais são as prioridades do governo.
Os atores envolvidos com o turismo local só terão condições de intervir favoravelmente ao
setor, reivindicando maiores investimentos, se possuírem conhecimento pleno desta parte da
legislação.
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Vale a mesma afirmação em relação àquelas leis cujos atores possuem conhecimento
parcial de seu teor. Como exercer plenamente a participação cidadã sem conhecimento do
cenário que está posto?

Figura 14.. Percepção dos atores envolvidos com o turismo local da influência do COMTUR
na geração de políticas públicas.
Instrumento
legislativo

Sim, em sua

Sim, parcialmente

Não

totalidade

Não sei
responder

Decreto 313/16

38,5%

23,1%

3,8%

34,6%

Lei Municipal 4.545/16

11,5%

61,5%

0%

27%

Lei Municipal 4.609/17

11,5%

53,8%

7,8%

26,9%

Lei Municipal 4.610/17

34,6%

26,9%

15,4%

23,1%

Lei Municipal 4.611/17

30,8%

30,8%

7,6%

30,8%

Lei Municipal 4.637/18

3,8%

30,8%

42,3%

23,1%

Lei Municipal 4.638/18

3,8%

26,9%

30,8%

38,5%

Lei Complem. 124/18

7,7%

19,2%

26,9%

46,2%

Lei Municipal 4.664/18

11,5%

15,4%

26,9%

46,2%

Lei Municipal 4.695/19

7,7%

15,4%

38,5%

38,5%

Fonte: Elaboração própria, 2019.

A questão da influência do COMTUR na geração das políticas públicas de turismo, na
percepção dos vinte e seis atores envolvidos com o setor, apresentou altos índices de respostas
na opção ‘não sei responder’. Compreende-se que estes dados indicam desconhecimento de
parcela significativa dos atores em relação à atuação do conselho na geração das políticas de
turismo.
Mais uma vez, os instrumentos legais que obtiveram maior número de respostas ‘sim,
em sua totalidade’, foram aqueles ligados diretamente ao COMTUR: o Decreto 313/16, que
trata do regimento interno do COMTUR (38,5%), a Lei Municipal 4.610/17, que trata do
FUMTUR – Fundo Municipal de Turismo (34,6%) e a Lei Municipal 4.611/17, que trata da
criação do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo (30,8%).
Os instrumentos legais que obtiveram maior resultado na opção ‘não’ relacionam-se à
Lei Municipal 4.637/18 – Lei orgânica do município, à Lei Municipal 4.638/18, que trata das
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diretrizes orçamentárias para o ano de 2019 e a Lei Municipal 4.695/19, que trata das diretrizes
orçamentárias para o ano de 2020.
É preciso reforçar que esta fase da pesquisa apresenta dados da percepção de atores
envolvidos com o turismo local em relação à geração de políticas públicas de turismo e a
participação do COMTUR em sua elaboração.
Um formulário estruturado, como o que foi aplicado, não tem condições de captar todas
as nuances do fenômeno social e político de participação que o ambiente político do conselho
municipal de turismo promove.
Esta fase buscou levantar questões, apurar informações que não ficaram claras em fases
anteriores e, mais ainda, servir de base para a estruturação da última fase do percurso
metodológico desta pesquisa: as entrevistas semi-estruturadas com atores-chave do COMTUR,
apresentadas no último tópico deste capítulo.

3.4. REFINAMENTO DOS RESULTADOS DA PESQUISA POR MEIO DAS
ENTREVISTAS COM OS CONSELHEIROS/ MEMBROS DO COMTUR
Nesta última fase da pesquisa, foram realizadas entrevistas com oito atores-chave,
membros do conselho municipal de turismo.
O roteiro base das entrevistas está disponível nos apêndices desta dissertação. Porém,
por se tratarem de entrevistas semi-estruturadas, cada uma delas, foi conduzida de forma a
extrair as informações relativas ao segmento do qual os atores fazem parte, observando-se que
cada ator possui ‘lugar de fala’ próprio e pontos de vistas diferentes.
O grupo de atores entrevistados foi escolhido de forma heterogênea propositadamente,
a fim de apurar informações complementares, pontos de conflito e perspectivas dos interesses,
aos quais, cada ator representa. (Quadro 21)

Quadro 21. Perfil dos entrevistados
SEGMENTO
CODIFICAÇÃO
Atual secretário de ATSECTUR
turismo municipal.

PERFIL
Empresário do ramo de eventos, formado em
marketing. Assumiu a Secretaria de Turismo
em agosto de 2019.
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Ex-secretário
de EXSECTUR
turismo municipal e ex
presidente do conselho
Atual presidente do PRESCMT
conselho municipal

Representante
poder legislativo

do LEGSCMT

Representante
do CONVCMT
Nova
Friburgo
e
Região Convention &
Visitor´s Bureau
Representante
do SEBRAECMT
SEBRAE regional

Representante
Academia

da ACADCMT

Representante
da GUIACMT
Ascigtur – Associação
de Guias de Turismo
de Nova Friburgo
Representante
da AMPCMT
ASSAMAM
–
Associação
dos
Amigos e Moradores
de Amparo

Trabalha há 20 anos com turismo. Experiência
em operadora de receptivo, fFormado em
direito, trabalhou nas companhias aéreas
Aerolineas Argentinas e Air Europa. Assumiu
a Secretaria de Turismo em abril de 2018.
Empresário do ramo de eventos a 20 anos é
também o atual presidente do Convention
Bureau, representante do município no
MERCOSERRA
–
Agência
de
desenvolvimento regional econômico que
inclui os municípios de Nova Friburgo,
Petrópolis e Teresópolis. Eleito para a
presidência do COMTUR para o biênio
2019/2020.
Eleito vereador desde 2008. Exercendo
terceiro mandato seguido. Foi presidente da
comissão de turismo da Câmara Municipal e
hoje é membro da mesma comissão. Professor
do ensino médio.
Residente do distrito de Lumiar desde 2003
Trabalhou no setor de petróleo e gás, foi
executiva da ACIANF. Atualmente diretora no
Convention Bureau.
Coordenadora Sebrae Região I, atua no
SEBRAE de 1966, foi empresária durante 6
anos, formada em administração de empresas
e direito, mestrado em gestão estratégica
empresarial.
Graduado em turismo, especialista em
marketing, mestre em engenharia de produção,
Doutor em turismo. Professor de cursos
técnicos e superior em turismo desde 2004.
Guia de turismo há 5 anos. Graduado em
história e técnico em turismo.
Graduada em turismo, trabalhou como
assessora na secretaria de turismo e foi
professora de turismo na universidade Estácio
de Sá Atualmente é empresária do setor de
produção de lúpulo para cervejarias artesanais.

Fonte: Elaboração própria, 2020.

Para a apresentação dos dados colhidos nesta fase, foram selecionados os trechos de
falas dos atores relacionados diretamente ao objetivo da pesquisa: analisar a atuação do
COMTUR na geração de políticas públicas de turismo.
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O primeiro ator, foi secretário de turismo e presidente do conselho durante o período da
pesquisa e foi codificado como EXSECTUR para fins de análise neste trabalho. Seu discurso
esteve estruturado em torno da pergunta principal da entrevista, que se referia às iniciativas do
conselho de incentivar ou sugerir políticas públicas de turismo para o município. Ele informou
que o conselho nunca trouxe um projeto de lei para ser discutido e levado ao legislativo: “Então
o conselho ele não ajuda, ele nunca chegou com um projeto de lei por exemplo: Olha vamos
discutir esse projeto de lei, vamos encaminhar ao executivo, encaminhar para o legislativo?”
(EXCECTUR)
No entanto, quase no fim da entrevista, o ator lembrou que houve alguma participação
do conselho na lei dos guias de turismo, mas que a exigência maior da criação desta lei partiu
da associação de guias do município: “Única coisa que realmente foi pressionada direto do
conselho, e não tão pelo conselho, mais pelos guias, foi efetivamente o decreto para que a lei
dos guias de turismo realmente entrasse em vigor” (EXSECTUR).
Lembrou ainda, que houve a demanda da reativação do Fundo Municipal de Turismo
mas somente de forma verbal durante as reuniões: “sobre fundo municipal de turismo, só pra
lembrar foi uma demanda que não foi nenhuma demanda por escrito tá? Foi a pauta”
(EXSECTUR).
EXSECTUR informou que foi ele o criador da lei de turismo rural (na entrevista da
representante do SEBRAE, notou-se que houve consultoria da entidade para a elaboração desta
lei) e de ser responsável pela criação de uma lei que ficou no gabinete : “Eu criei uma lei para
se criar uma agência reguladora que ainda está no gabinete. Essa agência reguladora é uma
lei para poder facilitar todos os trâmites no turismo na cidade, mas enfim...” (EXSECTUR).
Em relação à criação da agência reguladora, o entrevistado não informou os motivos pelos quais
esta não se tornou realidade.
Quanto ao entrevistado LEGSCMT, representante do poder legislativo no conselho,
obteve-se informações preciosas em relação ao processo de geração de diplomas legais no
município de Nova Friburgo. O ator está intimamente ligado à construção das leis de turismo
no município. Ele contou que foi presidente da comissão de turismo da Câmara Municipal e
procurou promover à época reuniões com o trade e demais interessados do setor com o objetivo
de debater soluções que pudessem alavancar o turismo. Informou, que realmente, até 2017, o
COMTUR estava enfraquecido quanto à participação da sociedade e da iniciativa privada.
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O ator representante do legislativo (LEGSCMT) disse ter percebido que o conselho era
fundamentado apenas em um decreto antigo e que precisaria regularizar sua atuação em lei. E
que partiu dele, a inciativa de propor no COMTUR tal regularização: “eu observei como
legislador que o conselho estava numa situação irregular com relação ao seu funcionamento.
E o município estava sendo regulado por um decreto de início do século 20” (LEGSCMT).
Em proposta inicial, feita pelo ator LEGSCMT, o COMTUR seria deliberativo, mas o
governo entendeu que deveria ser consultivo.”Então é lógico que a lei é de iniciativa do poder
executivo, não pode ser do legislador, mas a forma de colaboração foi essa” (LEGSCMT).
A demora do poder executivo em enviar a lei de criação do conselho, de criação do
fundo de turismo e a lei de diretrizes do turismo municipal foi mencionada pelo ator LEGSCMT
da seguinte forma: “Eu fiz isso no início do ano, a indicação e somente em dezembro que o
governo encaminhou projeto para cá e teve que votar em seção extraordinária” (LEGSCMT)
Quanto à Lei Orgânica, o representante do poder legislativo mencionou que no momento
das audiências públicas para elaboração desta lei, houve a presença de alguns atores do
conselho, porém não dos atores em massa.
Acredita ainda, que falta maturidade para o conselho se tornar deliberativo: “Eu penso
que falta ao conselho uma maior objetividade nas suas discussões de modo progressivo,
planejado, para pensar o turismo de curto, médio e longo prazo” (LEGSCMT).
Quanto à atuação do conselho na geração das políticas de turismo o ator LEGSCMT foi
categórico:Olha só, na verdade o conselho não atuou de modo tão intenso na participação delas. Participou na
lei do próprio conselho, depois de uma avaliação da proposta Legislativa que foi encaminhada com indicação de
lei, que tem que ser uma lei de iniciativa do poder executivo. Mas a lei do conselho foi a única lei mais atuante
que o conselho efetivamente participou. A lei dos guias quem participou mais foram os guias. Os guias é que se
envolvem. As demais legislações eu não vi tanta participação. (LEGSCMT)

Há, pelo ator LEGSCMT, o reconhecimento de que os atores estão mudando de
posicionamento no sentido de participarem mais das reuniões: “Ele é um conselho mais vivaz,
dentro das reuniões, com reuniões mais contínuas, com mais atores participantes”
(LEGSCMT). Apontou ainda aqueles atores que considera terem sido protagonistas das
mudanças que estão ocorrendo: “Me parece que, os guias de turismo tiveram um papel
importante nessa articulação, Sebrae, atores do Sebrae, o sistema S de maneira geral e passou
a ter uma participação mais ativa no conselho e penso também que os gestores os presidentes
de conselho” (LEGSCMT).
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Algumas questões abordadas por LEGSCMT se referiram sobre pontos que constam na
legislação, mas que ainda não se tornaram práticas: Em razão de nós não termos um inventário turístico,
embora termos a previsão na lei orgânica, de não termos um plano diretor do turismo, embora tenha destacamento
na lei orgânica nova. Falta um ponto de referência, uma mira para o conselho que possa consubstanciar essas
políticas públicas. (LEGSCMT)

Quanto ao fundo municipal, ele considera falta de vontade política para se tornar efetivo:
“em algumas leis, por exemplo, a do Fundo Municipal de turismo, que na realidade ainda não
foi implementada por falta de regulamentação” (LEGSCMT)
Referente à taxa de turismo sustentável, criada pelo executivo de forma obrigatória, e
inserido no código tributário do município, o ator LEGSCMT defende que esta taxa deva ser
facultativa e não obrigatória.
No final da entrevista, o ator LEGSCMT informou que está sendo elaborado um projeto
de lei, denominado lei dos transportes, que pretende regular a entrada de ônibus de turismo na
cidade, como ocorre em outros municípios. Esta taxa sofreria diminuição de valor à medida que
os grupos contratam prestadores de serviços turísticos locais, hotéis, restaurantes, guias da
cidade, etc.
Em resumo, o ator representante do legislativo discorreu, principalmente, sobre os
processos de geração de legislação local, pois o mesmo participou ativamente de todas. Para
ele, o conselho ainda não consegue exercer com força total o seu papel, embora reconheça que
haja mudanças positivas ocorrendo.
O terceiro ator entrevistado foi o atual presidente do conselho, aqui codificado como
PRESCMT.
O ator se mostrou empolgado com o momento atual do conselho, do aumento da
participação dos atores e com o fato de o conselho ter na presidência um representante da
sociedade civil organizada. Acredita que as reuniões se tornaram mais dinâmicas e os atores se
sentiram mais estimulados em participar.
O ator PRESCMT reconheceu o protagonismo do SEBRAE, por meio da ação do Lidera
Turismo, como propulsor da reorganização do conselho e mobilização dos atores interessados
no turismo.
Houve divergência entre a informação do ator PRESCMT (que representa a sociedade
civil organizada) e o ator representante do poder público (EXSECTUR), relativamente à
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questão da subvenção sugerida pelo legislativo para ser encaminhada ao Convention Bureau.
Enquanto o poder executivo informou que o convention não cumpriu com os requisitos
necessários, o ator PRESCMT contradisse esta informação apontando que as etapas foram
cumpridas e que o processo parou no executivo.
O presidente do conselho considera positiva a articulação que tem ocorrido do conselho
com a agência regional de negócios da serra carioca, Mercosserra e o bom relacionamento
existente com as instâncias regional e estadual.
Houve o reconhecimento por parte do ator PRESCMT de que nem todas as leis de
turismo foram discutidas no conselho e da necessidade latente de todos os atores aprofundarem
seu conhecimento a respeito.
Destacou que ainda ocorre durante as reuniões do COMTUR certa polarização de alguns
assuntos em detrimento de outros por conta de alguns atores desejarem prioridade para suas
necessidades e do grupo que representam. Há, em sua opinião, a necessidade de pensar nas
questões coletivas do turismo local.
Quanto à participação dos atores, PRESCMT defende o fortalecimento das instituições
como o Convention Bureau, sindicatos e associações ligadas ao setor. Acredita que se
associando às estas instituições, os atores poderão estar melhor representados e integrados às
ações que vêm sendo planejadas. Em suas palavras: “não basta ir para o COMTUR fazer
reivindicações, os atores precisam estar associados à categoria que os representa, para
fortalecer as instituições” (PRESCMT).
Em sua entrevista, o presidente do conselho informou que há reunião agendada com o
poder executivo a fim de tratar das proposições e reivindicações do COMTUR sobre valor de
alvará, ISS dos hotéis, taxa de turismo sustentável e IPTU.
Está sendo elaborada a lei dos transportes, mencionada pelo ator do legislativo. No
entanto, o presidente do conselho argumentou que existem entendimentos de que esta lei seja
inconstitucional, conforme declarou em reunião do dia 11 de junho de 2019 (durante a fase de
observação sistemática). O ator entende que outros municípios já tentaram elaborar lei
semelhante e que prestadores de serviços entraram com recurso no ministério público, tornando
nula sua validade.
A conversa com o presidente do conselho deixou clara a intenção de atuação em conjunto
com o poder executivo de forma harmônica, mas não submissa a ele. O ator considerou positivo
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o momento pelo qual passa o conselho, com maior participação, com diálogos mais abertos
com o poder público, embora reconheça que ainda há muito por fazer.
O quarto ator entrevistado foi a representante do Nova Friburgo Convention & Visitor´s
Bureau. A entrevistada foi codificada como CONVCMT para a análise de conteúdo.
A representante do Convention Bureau iniciou sua entrevista afirmando maior
participação dos atores ainda que haja imaturidade em suas atuações:
.
O que eu vejo assim participando dos conselhos agora, tá mais ativo tá mais intenso,
existe uma participação mais intensa, de vários setores então tem pousada, tem
restaurantes, tem bares, escolas, outras instituições mas falta um amadurecimento
pra um trabalho mais de convergência, elegendo prioridades com foco no
desenvolvimento do Turismo de Nova Friburgo e da região toda, como um
todo.(CONVCMT)

A conversa com a representante do Convention Bureau foi estruturada em torno da
organização do setor e das reuniões do conselho, da necessidade de dar prioridade a assuntos
coletivos e da dificuldade de harmonizar interesses conflitantes, da falta de continuidade nas
discussões até que os assuntos estejam resolvidos, de algumas ações do Convention Bureau
diretamente com o legislativo, como ocorreu com a lei da vaga de estacionamento temporária
dos hotéis.
Durante a conversa, a entrevistada mencionou a taxa de turismo sustentável, que foi
elaborada direto pelo executivo e não passou pelo conselho municipal e que isso não poderia
ter acontecido, pois não estava consoante com os desejos dos atores interessados.
Ela afirmou ainda, assim como o presidente do conselho, que em relação à verba de
subvenção, que foi autorizada pelo legislativo, nunca foi encaminhada ao Convention Bureau,
mesmo tendo cumprido com todas as exigências solicitadas pelo poder executivo.

Na verdade, ela foi aprovada em 2017, para ser usada e tá dentro do orçamento da
secretaria de turismo para ser usada em 2018, não foi. Foi repetida 2018 para ser
usada em 2019 e até agora o Convention não viu nada. Apesar de ter sido entregue
toda a documentação do plano de trabalho. O plano de trabalho para 2018 inclusive
foi diferente do que nós entregamos em 2019. (CONVCMT)
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A lei que trata da vaga de estacionamento temporária para embarque e desembarque de
hóspedes nos hotéis do centro da cidade revelou a desarticulação entre a elaboração, aprovação
e execução:
Aí eu soube que a lei municipal conflita com a lei federal, em um ou outro ponto. Mas
ninguém tinha dito isso antes. E o procurador disse o seguinte, o controlador lá da
subsecretaria, eu acho. Ele disse o seguinte. Quando eles fazem as leis eles não
discutem conosco e nem vão atrás de leis que rege, né, federal estadual e cria uma lei
baseada só na problemática local e muitas vezes conflita. (CONVCMT)

Quanto à questão de haver uma série de leis de turismo criadas a partir do final do ano de
2016, a entrevistada disse acreditar que houve maior envolvimento realmente da sociedade civil
organizada, do poder público e do poder legislativo.
A entrevistada afirmou não haver consulta do poder executivo ao conselho nas questões
orçamentárias: “Não, não tem. Esse tempo que eu estou lá não. E outra coisa, a verba já vem
destinada então nem passa para discutir no conselho. O que é um erro” (CONVCMT).
Reconheceu ainda, a necessidade de promover dentro do conselho discussões relativas às
leis de turismo com o objetivo de tornar os conselheiros plenamente informados dos aspectos
legais em vigor. Para ela, os atores não estão plenamente preparados neste aspecto.
O quinto ator entrevistado corresponde a uma representante de associações de moradores
do município e foi codificado como AMPCMT.
No início da entrevista, quando questionada a respeito da mudança de cenário em relação
a geração de políticas públicas de turismo no município nos últimos anos, AMPCMT define
como um marco importante o programa Lidera Turismo do SEBRAE, que já havia sido
mencionado pelo presidente do conselho, como uma ação importante na articulação e atração
dos grupos de interesse para o COMTUR. A partir desse curso, houve reestruturação do
conselho e também começaram a ser geradas as leis de turismo que hoje o município possui.
A representante da associação de moradores reconheceu que nem todas as leis foram
discutidas no âmbito do conselho municipal de turismo: “Algumas não passaram. Por exemplo,
essa lei do código tributário ela não passou pelo conselho, eu não me lembro. Outras sim”
(AMPCMT)
Quando questionada da diminuição da quantidade de atores na composição do conselho,
a entrevistada informou que o critério estabelecido foi de manter as cadeiras daqueles
representantes que de fato participavam das reuniões.
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Quanto à possibilidade de tornar o conselho deliberativo, a entrevistada disse ainda não
ter posição formada a respeito, mas que cada passo deve ser pensado e discutido: “Se ele agora
vai mudar sua estrutura, isso novamente tem que ser pensado. Para que a gente não caia em
erro” (AMPCMT).
AMPCMT reconheceu o baixo conhecimento dos atores em relação às leis municipais de
turismo existentes: ”Eu acho que esse conhecimento da lei é praticamente zero. E além disso
deve-se ter o cuidado para não criar conflitos entre leis municipais, estaduais e federais”
(AMPCMT).
A entrevistada concluiu, informando que as discussões têm sido de nível mais elevado do
que há anos atrás e acredita que o conselho está caminhando com mais harmonia entre os atores:
“O que a gente tem melhorado muito, não tem a menor dúvida, mas no início quando o conselho
começou a funcionar, isso lá em 2010, cada um visava unicamente o seu problema, o seu pé.
Onde estava o seu problema” (AMPCMT).
O sexto entrevistado representa a Academia e foi codificado neste trabalho como
ACADCMT.
A entrevista do ator ACADCMT girou em torno da administração pública e da
necessidade da sociedade de participar das decisões políticas que interferem em seu dia a dia.
Por estar a pouco tempo no conselho, o entrevistado acredita ainda não ter acompanhado
um ciclo completo de geração de políticas pública no município, mas informou que já participou
de algumas discussões no conselho relativas a este tema.
Em sua percepção o ator ACADCMT também notou que algumas decisões no âmbito
político não passam pelo conselho e são elaboradas diretamente pelo poder público municipal:
“Na verdade, não sei se são discussões em si. Acabam aparecendo propostas vindas do
executivo com demanda especificas que até então não são discutidas no conselho. Propostas
que, aí eu acho, que partiu muito mais da gestão municipal, do que do próprio conselho”.
(ACADCMT).
Quanto ao fato de haver hoje, maior participação dos atores no conselho municipal de
turismo, o entrevistado argumentou que “O Rio de janeiro tem 92 municípios e a gestão pública
do turismo de boa qualidade é uma exceção, mas eu acho que, o momento econômico que nós
vivemos no Brasil, acaba incentivando que novas formas de gestão surjam” (ACADCMT) (o
ator se refere às gestões participativas).
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O representante da academia no conselho municipal de turismo continuou sua
argumentação refletindo sobre quanto tempo o município não possui um planejamento de
turismo de médio ou longo prazo:
Eu acho que o último plano de marketing turístico da prefeitura de Nova Friburgo foi
elaborado em 2004. Então, isso acaba sendo resultado de pouca participação da
sociedade. Que hoje, e aí eu não sei exatamente, a partir de 2017, 2019, isso passou
a ser incentivado. Aí seja pelas crises, seja pela necessidade, dos membros da
sociedade. (ACADCMT)

O ator também reconheceu o baixo conhecimento dos membros do conselho em relação
às leis de turismo municipais e acredita que embora sejam públicas, não estão tão acessíveis a
todos os cidadãos: “Então não acho que o conselho, todos os membros do conselho, tenham
noção de todas as legislações gerais ou específicas que toquem no turismo” (ACADCMT).
O sétimo entrevistado foi o representante da associação de guias de turismo. Este ator foi
codificado para fins de análise como GUIACMT. Ele informou que inicialmente, participava
das reuniões da comissão de turismo da Câmara Municipal e o conselho não era muito
divulgado. Após o curso do SEBRAE - Lidera Turismo – os integrantes da comissão foram
chamados a participar e fortalecer o conselho. Segundo o entrevistado, foi este programa que
impulsionou a reorganização do conselho: “E aí, isso deu um gás a mais no conselho de turismo
e a partir daí mudou. A partir do Lidera, o conselho voltou a se encher, a ter
representatividade” (GUIACMT).
Quanto à discussão sobre o conselho se tornar deliberativo, o ator GUIACMT disse ser a
favor desde que seja algo bem organizado, pois: “o conselho corre risco de ser um conselho
deliberativo de meia dúzia. E as vezes essa meia dúzia não reflete o todo. Então o meu medo é
esse” (GUIACMT).
Em relação às leis de turismo geradas no município nos últimos anos, o ator garante que
ocorreram após essa migração dos atores para o conselho. Mas que a lei orgânica do município
“partiu da câmara municipal. Ela não partiu do conselho não. O conselho que tá tomando
agora a par da legislação como todo porque é muita coisa”. (GUIACMT). Segundo ele, “No
conselho mesmo, só foram discutidas as leis que já vinham prontas. Ou leis que estavam pela
metade, por exemplo” (GUIACMT). E complementou: “tem leis que passam muito
despercebidas pelo conselho, como por exemplo a lei do turismo rural, do ecoturismo e a
própria lei orgânica, agora que ela tá entrando”. (GUIACMT).
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. O entrevistado explicou que foi o representante do legislativo que sozinho redigiu a lei
orgânica, consultando diversos atores na época:

Então ele foi entrevistando as pessoas na época para ir colocando. Então, ele foi até
a comissão de agricultura, foi até a comissão de turismo, mas na época ela ainda
estava naquele processo dela, mas na época ainda na época ele ouviu muita gente ele
foi à procura. Ele ouviu muita gente que ainda que participava no conselho mesmo
que ainda esvaziado. Então ele ouviu o pessoal do setor dos circuitos que ainda
estavam mais ou menos organizado na época, os próprios guias e assim ele foi
escrevendo o que hoje a lei orgânica. Mas ela assim como consulta do conselho para
alterar para mexer ou para acrescentar, o conselho não teve participação na lei
orgânica não. (GUIACMT)

O entrevistado reconheceu, assim como outros atores, que no momento, o conselho está
amadurecendo: “Ele está agora com mais representatividade. Eu acho que ainda falta muito,
mas em vista do que eu vi quando eu comecei para agora, não tem nem comparação”
(GUIACMT).
A composição dos membros na lei do COMTUR, segundo o entrevistado, foi baseada no
modelo do conselho de turismo de Bonito, que foram feitos convites a diversos atores, mas que
na hora de assinar deram preferência a quem estava mais ativo no conselho e, que talvez, seja
esse o motivo da diminuição das cadeiras na composição do COMTUR.
Quanto a influência que o COMTUR exerce, o ator GUIACMT considera que “,esse ano
conselho já ficou bem influente” (GUIACMT).

Porque ele tá bem cheio. Então eu acho que ele está no caminho certo. Que ele pode
procurar se aproximar mais da população, de quem trabalha, quem tá trabalhando
no trade, que ele ainda não se aproximou. O conselho tá no processo ainda de ser
visto, né. Tá ainda se formand.o. Eu acho que tá na fase final, mas ainda está se
formando. E assim, ter uma participação mais do setor hoteleiro que eu ainda acho
que é pouco. (GUIACMT)

O ator revelou que há uma dificuldade da conferência municipal de turismo sair do papel.
Que vem sendo discutida nas reuniões, “mas ela nunca sai e as pessoas têm medo do nome
conferência. Eu acho que você tinha que arrumar um espaço, sentar, os interessados sentar em
roda de conversa e discutirem de uma forma mais objetiva” (GUIACMT).
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Outra mudança no conselho que o ator GUIACMT considera muito positiva foi a
alternância da presidência do conselho entre poder público e iniciativa privada:

Mas essa mudança saindo da secretaria e um outro agente comum à dianteira, na
presidência, eu acho que isso aí deu um gás. Eu acho que foi importante. Por que
também até então estava muito secretaria na frente as pessoas estavam indo de forma
passiva. Estava indo muito em função da secretaria e agora não. Agora as pessoas
estão em pé de igualdade lado a lado da secretaria e você tem ali uma presidência
que ela conversa dos dois lados. Então isso é importante. (GUIACMT)

O representante dos guias de turismo reconheceu também que o conhecimento dos atores
sobre as leis municipais de turismo ainda é baixo, mas que os atores estão despertando para essa
questão.
Em resumo, a entrevista com o ator GUIACMT reforçou alguns avanços já mencionados
por outros atores, o protagonismo do legislativo na geração de leis de turismo no município, o
protagonismo do SEBRAE nas ações de fomento, a participação parcial do conselho nos
processos de geração de políticas públicas e esclareceu como se deu a evolução na participação
dos atores no conselho.A oitava entrevistada foi a representante do SEBRAE. A entrevistada
foi codificada como SEBRAECMT.
A entrevistada ofereceu informações de grande valia. Assim, como apontaram alguns
atores, o SEBRAE teve papel importante na reestruturação do conselho por meio de ações de
fomento.
Então, tivemos um projeto de turismo que trabalhou o circuito tere-fri, depois,
trabalhamos vários circuitos pela cidade, fizemos algumas ações do tour da
experiência, trabalhamos o turismo rural, tivemos o Lidera Turismo, que foi um
momento importante, quando nós conseguimos unir várias lideranças do setor e
instituições e saímos com um planejamento, tivemos a nova lei do conselho
reformulada, fizemos a lei do fundo municipal de turismo, tudo isso há 3/4 anos atrás
e atualmente estamos trabalhando com o projeto Investe Turismo. (SEBRAECMT)

Em seu entendimento, o conselho é feito de ciclos. Em alguns momentos há maior
participação, em outros, essa participação diminui: “Eu lembro que quando a gente reformatou
o conselho, a gente teve até briga de lideranças e entidades querendo participar. E depois, num
segundo momento, você acaba tendo o afastamento dessas lideranças” (SEBRAECMT). A
entrevistada acredita que o motivo do afastamento está ligado ao caráter consultivo do conselho:
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O conselho tem que ser mais deliberativo, ele tem que ter mais impacto sobre as
decisões que são tomadas no turismo na nossa cidade, até hoje a gente não conseguiu
emplacar um secretário de turismo que viesse do Conselho, a gente não conseguiu
emplacar um plano estratégico e viesse do conselho. (SEBRAECMT)

Quanto aos avanços conquistados, SEBRAECMT apontou: a mudança da presidência do
COMTUR, alternando a cada dois anos entre poder público e a iniciativa privada, a criação das
leis do fundo de turismo e do COMTUR, por meio de consultoria do SEBRAE e a elaboração
de um plano estratégico (que não foi posto em prática), pois segundo ela, este plano foi
apresentado ao governo quando assumiu, mas não foi implementado.
Para a entrevistada, a solução passa pela alteração do COMTUR para deliberativo e
também a alteração da lei para que a presidência sempre ocupada pela sociedade civil
organizada: “Porque se a gente pensar no conselho deliberativo, que a gente tá propondo,
agora e você tem um conselho que é fiscalizador da atuação do poder público. Como que você
pode ter um secretário de turismo participando desse conselho como presidente?”
(SEBRAECMT).
A entrevistada reafirmou, assim como outros atores, a iniciativa do representante do poder
legislativo na construção do capítulo de turismo que foi incluído na lei orgânica do município
e reconheceu a necessidade de fortalecimento da governança local:

No projeto investe turismo, em uma da primeiras ações que aconteceram, apareceu
ali como algo importante a questão do fortalecimento da governança e é uma coisa
que a gente vai tentar focar ano que vem, pra ver se a gente consegue realmente
desenvolver. (SEBRAECMT)

Ao finalizar a entrevista foi perguntado à SEBRAECMT a respeito do Portal do
Turismo. O Portal do Turismo foi uma das primeiras ações discutidas no ano de 2017 (atas do
conselho daquele ano) e que pretendia criar um portal único de informações turísticas na
internet. Nas atas do conselho, constam uma parceria do SEBRAE com o poder executivo para
a implementação desta ação. A entrevistada informou que este projeto também acabou não
sendo implementado, infelizmente. Disse que um dos objetivos era estabelecer um calendário
de eventos oficial para constar no site, mas que até hoje esse calendário não se tornou realidade.
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Esta fase da pesquisa foi de extrema importância para, de fato, esclarecer e reafirmar os
resultados obtidos nas demais fases da pesquisa.
Inferiu-se que há um movimento de evolução do COMTUR no sentido de participação
dos atores, porém, o COMTUR ainda não conseguiu consolidar sua atuação na geração de
políticas públicas de turismo por motivos diversos.
Foi possível notar que há um movimento de fortalecimento do COMTUR, por meio da
ação de alguns atores protagonistas, que buscam junto ao presidente do conselho, sensibilizar
os demais atores e o poder público da importância do setor para o município.
Notou-se ainda, a intenção de promover outras mudanças para que o COMTUR, de fato,
consiga exercer o seu papel plenamente como fiscalizador e propositor de ações e políticas
voltadas para a organização e desenvolvimento do turismo local.
Ao analisar a fala de cada ator, percebeu-se que realmente nem todos os atores têm
conhecimento sobre as leis de turismo existentes e isto se deve ao fato de que tais leis foram
elaboradas às margens do COMTUR. Ocorreram algumas discussões sobre as leis durante as
reuniões do COMTUR, mas não foi ele o protagonista da geração destas leis.
Algumas divergências foram encontradas: como a cessão de subvenção para o Nova
Friburgo Convention & Visitor´s Bureau, a autoria ou protagonismo na geração de algumas leis
(houve mais de um ator informando a autoria de determinada lei).
Ainda há que se destacar, que no anseio de fazer as coisas acontecerem, alguns atores
acabam tomando para si a responsabilidade de protagonizar a geração de políticas públicas de
turismo sem submeterem à avaliação do conselho. Este é o fato mais grave apurado em toda a
pesquisa. Embora participantes e ativos, os próprios atores promovem o enfraquecimento do
conselho ao não conceder a ele a palavra final sobre os assuntos referentes ao setor.

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
Conforme reconheceu-se na introdução deste trabalho, o objeto da pesquisa é
extremamente complexo e permeado por relações entre atores que representam segmentos e
interesses diferentes. Estes atores são alterados a cada eleição, ou até mesmo durante um
mandato de dois anos, quando o ator efetivo acaba sendo substituído pelo suplente. Há ainda,
conforme mencionou a entrevistada SEBRAECMT, ciclos em que há variação da participação
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dos atores nas reuniões do conselho. Desta forma, buscou-se utilizar o máximo de instrumentos
e técnicas de pesquisa com o objetivo de apresentar resultados fidedignos e que, de fato,
traduzam a realidade encontrada.
Ao determinar o recorte temporal da pesquisa, compreende-se que os resultados obtidos
representam o momento atual do conselho municipal de turismo. O objeto de pesquisa não é
estático, está em constante mudança e, por este motivo, caso a mesma metodologia seja aplicada
em outro período, podem ser obtidos outros resultados.
Outro ponto a ser considerado, está relacionado à abordagem da pesquisa. Foram
empregadas análises quantitativas e qualitativas por considerá-las complementares. Ainda
assim, se reconhece que cada técnica possui suas fragilidades próprias. Por exemplo: ao utilizar
a análise quantitativa, na fase de aplicação do formulário estruturado, foi possível alcançar um
número maior de atores interessados no turismo local e que frequentam as reuniões do
COMTUR, embora nem todos sejam membros efetivos. Por outro lado, não foi possível
aprofundar as questões a partir das respostas dos entrevistados.
Na fase de avaliação das atas, descobriu-se que o COMTUR não dispunha de todas as
atas das reuniões relativas ao recorte temporal da pesquisa. Por este motivo, optou-se por
analisar as atas disponíveis que relatavam as reuniões do início do período e a utilização da
técnica de observação sistemática para registro das reuniões da fase final da pesquisa, nos
últimos cinco meses.
Com isto, torna-se necessário dizer que o campo surpreende o pesquisador e exige
determinadas adaptações ou utilização de técnicas diferentes conforme a disponibilidade de
dados. Embora tenham sido utilizadas técnicas diferentes por falta de disponibilidade das atas
em todo o período de pesquisa, acredita-se que a utilização de mais de uma técnica tenha
enriquecido o trabalho sobremaneira. Não houve grandes discrepâncias na comparação dos
resultados obtidos entre a fase de análise das atas e a fase da observação sistemática.
Ainda em relação à análise das atas das reuniões do COMTUR, há a consciência por
parte do pesquisador, de que tais documentos são objetos de intervenção humana e resultado da
interpretação de quem os escreveu e registrou os fatos à época, mesmo eles sendo documentos
basicamente descritivos/narrativos das reuniões. Além disso, a escolha do pesquisador de quais
trechos possuíam maior relevância para serem selecionados, conforme as categorias de análise,
faz com que este trabalho seja resultado de escolhas feitas pelo pesquisador ao longo do
percurso de toda a pesquisa.
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Durante a fase de aplicação do formulário estruturado e disponibilizado on line aos
entrevistados, percebeu-se a vantagem da garantia do anonimato aos entrevistados. Acredita-se
que por este motivo, houve grande participação dos atores. Por outro lado, se reconhece que o
ideal é comparar resultados de amostragens semelhantes com técnicas diferentes., o que não foi
possível fazer. Na fase das entrevistas semi-estruturadas, por sua complexidade e necessidade
de maior tempo de aplicação e análise, selecionou-se um grupo menor de atores a serem
entrevistados.
A fase de observação sistemática foi vantajosa em relação as outras fases no sentido de
permitir ao pesquisador observar diretamente o objeto de pesquisa in loco. Porém, sabe-se que
ao tomar conhecimento da presença de pesquisadores no ambiente, pode haver alteração de
comportamento dos atores e maior cuidado nas falas e expressões.
Neste trabalho foram analisadas somente as políticas públicas ligadas diretamente ao
turismo, embora haja a consciência de que políticas ambientais, culturais, esportivas,
educacionais e de mobilidade urbana, pertencentes à outras pastas da administração pública
municipal, podem exercer influência positiva ou negativa no desenvolvimento sustentável do
turismo.
Quanto à fase das entrevistas semi-estruturadas, observou-se que alguns atores se
sentiram mais à vontade a responder as questões do que outros. Alguns, responderam as
questões imediatamente, de forma bastante espontânea, enquanto outros levaram mais tempo,
elaborando em sua mente as respostas. O tempo de duração das entrevistas também variou
bastante, conforme a disponibilidade de tempo dos atores e o interesse deles em aprofundar
determinados assuntos.
Percebeu-se que alguns atores desejavam falar mais sobre determinadas questões, até
mesmo, algumas fora do escopo da pesquisa. Optou-se por não fazer cortes nas falas dos
entrevistados e selecionar os trechos relevantes posteriormente. Decidiu-se ainda, entrevistar
os atores em seu local de trabalho ou de atuação, onde poderiam se sentir mais seguros e
confiantes.
A grande dificuldade encontrada na última fase foi conciliar as agendas do pesquisador
e dos entrevistados, tarefa que foi solucionada após vários contatos. Algumas entrevistas foram
remarcadas, de última hora, por conta da mudança de agenda dos atores. Por possuírem muitos
compromissos, algumas entrevistas foram concedidas entre um compromisso e outro, fato esse,
que deu um tom de urgência na aplicação da pesquisa. Nestes momentos, o pesquisador buscou
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ser o mais conciso possível, perguntando ao entrevistado somente as questões centrais
constantes do roteiro previamente elaborado.
Mesmo consciente das limitações ocorridas durante todo o processo de pesquisa, o autor
considera que os resultados apurados foram satisfatórios e contribuem para melhor
compreensão do tema (governança municipal) e do objeto de pesquisa (conselho municipal de
turismo).
O ideal é que este tipo de pesquisa seja replicado futuramente com o objetivo de apurar
as mudanças evolutivas ocorridas no cenário ao longo do tempo.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo, de natureza descritiva e abordagem qualitativa, teve como objetivo analisar
a atuação do conselho municipal de turismo do município de Nova Friburgo na geração de
políticas públicas para o setor.
Para alcançar o objetivo, este estudo utilizou de pesquisa bibliográfica e documental,
observação sistemática, aplicação de formulário estruturado para vinte e seis atores e,
finalmente, entrevistas semi-estruturadas com oito membros do conselho. A análise das atas
das reuniões do COMTUR e das entrevistas semi-estruturadas foi realizada por meio do método
Análise de Conteúdo (Bardin, 2011).
O recorte temporal deste estudo foi determinado pela criação, em sequência, da maior
parte das leis de turismo do município, entre novembro/16 e julho/19.
Propôs-se, então, aportar conhecimento a respeito das governanças locais e a influência
do conselho municipal de turismo nas políticas públicas para promover o turismo em Nova
Friburgo/RJ.
A geração de políticas públicas de turismo em Nova Friburgo, nos últimos anos,
demonstra um despertar, por parte dos atores interessados em relação a importância de ordenar
juridicamente o setor.
Embora o município ainda não possua um plano municipal de turismo, percebeu-se que
sua governança tem passado por um processo de evolução e amadurecimento.
Houve uma inversão na ordem de construção do planejamento público de turismo local,
pois, como afirma Cruz (2005), as políticas públicas nascem do processo de planejamento, por
outro lado, elas o retroalimentam. Em Nova Friburgo, as políticas vêm sendo geradas antes da
construção de um planejamento geral. De qualquer forma, mesmo não havendo um documento
oficial de planejamento, há a intenção de planejar e organizar o setor. As leis existentes
compõem as primeiras diretrizes de ordenamento que poderão ser reafirmadas ou revistas em
um futuro plano municipal de turismo.
A efervescência e dinâmica do turismo exigem soluções rápidas e práticas. Por vezes, as
ações pontuais e momentâneas acabam tomando maior espaço nas reuniões do COMTUR do
que propriamente o planejamento de médio e longo prazo.
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Na atual formatação do conselho, de caráter consultivo, ficam limitadas as possibilidades
do COMTUR influenciar de forma mais efetiva a geração de políticas públicas para o setor,
pois, tanto o poder público quanto os próprios atores acabam percorrendo outros caminhos, fora
do âmbito do conselho, para incluírem na agenda política, os problemas públicos existentes.
Ocorrem discussões no sentido de alterar o caráter de conselho consultivo para
deliberativo em Nova Friburgo. Porém, alguns atores ainda não se sentem seguros de que o
conselho tenha alcançado a maturidade e solidez necessárias para desempenhar esse papel
plenamente. E, de fato, é importante que a mudança do status ‘consultivo’ para ‘deliberativo’,
seja o reflexo do amadurecimento do conselho municipal de turismo.
Este trabalho de pesquisa apurou que o poder executivo e o poder legislativo tomaram
para si, em algumas ocasiões, a responsabilidade de construção e encaminhamento para
aprovação de algumas leis, sem as submeter à aprovação do conselho. Isto se comprovou na
fala dos próprios atores e também, no fato de que algumas leis, estão sendo conhecidas agora
por grande parte dos atores.
A transparência necessária a uma boa governança fica prejudicada quando a geração de
políticas públicas não possui um processo definido que inclua, obrigatoriamente, a aprovação
do conselho para que sejam geradas e implementadas.
Ainda há algumas falhas na articulação entre as políticas de turismo municipais e aquelas
geradas nas esferas estaduais e federais. A lei dos guias de turismo, por exemplo, possui
diversas inconsistências em seu teor, que poderiam facilmente serem contestadas com uma
breve consulta às leis federais. Para esta conclusão, a análise comparativa entre as leis geradas
no município e aquelas geradas em outras esferas, foi de fundamental importância.
Notou-se também, a necessidade de um trabalho que aprimore a comunicação entre os
atores do COMTUR para que as ações sejam mais eficazes. Um exemplo claro foi a criação de
um curso de qualificação para os colaboradores dos hotéis em um horário não compatível com
as necessidades do público-alvo. Este fato foi apurado na análise dos registros realizados na
fase de observação sistemática da pesquisa.
Percebeu-se melhora na questão da participação dos atores e na elevação do nível de
discussões promovidas no âmbito do conselho municipal de turismo. As questões coletivas
começaram a ocupar maior espaço, embora questões individuais ainda se mostrem presentes
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nos debates. Esta foi a percepção apurada, tanto entre os vinte e seis atores que responderam o
formulário estruturado, quanto nas entrevistas semi-estruturadas.
Inferiu-se na fase de entrevistas semi-estruturadas, que o conselho municipal de turismo
de Nova Friburgo, com o apoio de ações de fomento promovidas pelo SEBRAE regional, tem
buscado modelos de outros conselhos bem sucedidos para se estruturar. Considera-se salutar a
iniciativa de buscar em outros conselhos municipais existentes, modelos que apresentem bons
resultados, mas vale ressaltar que cada região ou município possui características singulares
econômicas, sociais e culturais que demandam um planejamento específico e adequado a essas
necessidades.
A necessidade de estabelecimento de metas e prazos para atingir determinado resultado,
indicada por Trentin (2014), estabelecida também na lei municipal de diretrizes para o
desenvolvimento do turismo no município de Nova Friburgo, não vem sendo contemplada.
Como não há avaliação de resultados, também não existe definição de prazo para alcançar
determinada meta ou objetivo. A análise das leis de turismo do município de Nova Friburgo,
demonstrou que há somente a fixação de prazo para regulamentação das leis. A fiscalização de
sua implementação e controle, assim como ocorre em outras esferas, recai, na prática, sobre os
atores envolvidos, embora oficialmente seja papel do órgão oficial de turismo do município
(Secretaria de Turismo) e do próprio COMTUR. O que há de positivo no município de Nova
Friburgo, é que o COMTUR permite que qualquer ator (conselheiro, suplente ou participante)
faça sugestões para a construção das pautas das reuniões, ampliando o espectro de participação
da sociedade.
Desde a criação do PNMT, uma etapa importante do processo de planejamento turístico
vem sendo desconsiderada: a realização do inventário turístico (Beni, 2006). Em Nova Friburgo
não foi diferente. Até a conclusão desta pesquisa, o município de Nova Friburgo não possuía o
levantamento de sua oferta turística. Então, como planejar algo desconhecido?
Outro problema encontrado durante a pesquisa, diz respeito a falta de recursos destinados
ao desenvolvimento do turismo local. O fundo de turismo não está implementado e a Secretaria
de Turismo destina maior parte das subvenções à realização do carnaval. Conforme apurado na
pesquisa, os atores possuem baixo conhecimento das leis orçamentárias do município e o
conselho não é consultado na elaboração do orçamento municipal.
A retomada das atividades do conselho regional de turismo Serra Verde Imperial em
2019, assim como, o trabalho realizado pela secretaria de turismo de cadastramento dos
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empreendimentos turísticos no CADASTUR, podem favorecer o município futuramente na
obtenção de recursos federais para desenvolvimento do turismo.
Há ainda, a necessidade de aprimoramento do senso de co-responsabilidade pelos atores
interessados na implementação das políticas públicas de turismo. Pode-se justificar o baixo
senso de co-responsabilidade dos atores na implementação das políticas de turismo, pelo fato
de não terem sido, em sua maioria, submetidas à aprovação do conselho. Dificilmente um ator
se sentirá co-responsável por implementar uma lei que ele não participou da construção.
Embora tenham sido encontradas inconsistências nas leis de turismo geradas no
município, alguns instrumentos legais devem ser elogiados por seu teor e pela importância que
representam. A lei de criação do COMTUR que regularizou a sua atuação, a lei de criação do
FUMTUR, que embora não esteja implementada, representa um primeiro passo na geração de
recursos para o desenvolvimento turístico local, a construção de um capítulo robusto tratando
do turismo na lei orgânica do município e a lei de diretrizes para o desenvolvimento do turismo,
como prenúncio de um planejamento do turismo local a médio e longo prazo.
A pesquisa comprovou que as políticas públicas são reflexo da participação dos atores
interessados. As leis geradas no período, se referem ao próprio COMTUR, aos guias de turismo
e às demandas da iniciativa privada, que foram exatamente os atores que protagonizaram as
discussões nas reuniões do COMTUR no ano de 2019.
Quanto ao grau de conhecimento dos atores em relação às leis de turismo existentes no
município, detectou-se um maior interesse e conhecimento deles em relação ás leis referentes
ao próprio COMTUR e baixíssimo conhecimento das leis ligadas ao orçamento municipal.
Segundo a percepção dos próprios atores locais, a maior parte dos obstáculos encontrados
em outros estudos semelhantes, também ocorrem na governança do município de Friburgo. Para
estes atores os mais recorrentes são: a dificuldade de perceber o retorno de benefícios por meio
da participação, a baixa capacidade da sociedade civil se organizar, a descontinuidade das ações
e a consequente, baixa implementação das ações planejadas.
Por todos os aspectos apurados nesta pesquisa, pode-se afirmar que o conselho municipal
de turismo de Nova Friburgo ainda possui baixa capacidade de influenciar a geração de políticas
públicas para o setor. À medida que os atores (do poder público, da iniciativa privada e da
sociedade civil) compreendam a necessidade de colocar o COMTUR como o protagonista dos
processos decisórios, esta situação pode mudar radicalmente. Há um movimento positivo neste
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sentido. Inferiu-se, durante as fases de análise das atas e de observação sistemática, que as
pautas das reuniões têm, em sua maioria, as políticas públicas de turismo como o principal
assunto discutido. Além disso, a discussão em torno da transformação do caráter ‘consultivo’
para ‘deliberativo’ demonstra que os próprios atores desejam dar ao COMTUR maior
efetividade em suas ações.
O conselho municipal de turismo e seus atores se encontram em um momento de
aprendizado em relação às dinâmicas de participação e de seu papel na construção de políticas
públicas que, de fato, possam trazer benefícios para a coletividade. O conselho tem conseguido
recuperar o interesse dos atores em participarem das reuniões. O processo de amadurecimento
do COMTUR está em curso e deve permanecer, para que o desenvolvimento do turismo no
município possa ser planejado de forma inclusiva, sustentável e adequada às necessidades
locais.
Esta pesquisa contribui com os campos de estudo de políticas públicas de turismo e
governança turística municipal, à medida que aprofunda o tema e relaciona a atuação do
conselho municipal de turismo com a geração de políticas públicas.
Em uma perspectiva mais aplicada, este estudo será útil a todos os atores envolvidos na
gestão de turismo municipal, assim como, para atores pertencentes a municípios que se
encontrem em fase menos avançada de consolidação do setor e, principalmente, de forma mais
direta, aos atores envolvidos no turismo do município de Nova Friburgo.
Para o COMTUR de Nova Friburgo, a pesquisa pode contribuir como um diagnóstico de
sua atuação para o planejamento de ações futuras e melhor estruturação da governança local.
Desta pesquisa podem-se originar novas propostas que avaliem aspectos não abrangidos
por este trabalho. Um dos aspectos que podem ser explorados em pesquisas futuramente, está
relacionado a como se dá a implementação dos ciclos das políticas públicas, proposto por Rua
(2012), no âmbito dos conselhos municipais de turismo. Outra perspectiva de pesquisa possível
é o estudo das redes de relação, estabelecidas entre os atores integrantes do conselho municipal
de turismo.
Para além dos encaminhamentos propostos, reforça-se a necessidade deste estudo ser
replicado ao longo do tempo, para a criação histórica de dados que possam demonstrar a
evolução da atuação do conselho municipal de turismo de Nova Friburgo em relação à geração
de políticas públicas municipais.
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO ESTRUTURADO DE PESQUISA

PESQUISA CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE NOVA FRIBURGO/RJ

Caro (a) entrevistado (a), esta é uma pesquisa desenvolvida a partir do PPGTUR – Programa
de Pós Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense do Curso de Mestrado em
Turismo e Sociedade. Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a influência do COMTUR na
geração de políticas públicas para o turismo local no período de 2017 a 2019. Sua participação
é extremamente importante para que os objetivos propostos pela pesquisa sejam alcançados.
Desta forma, solicito que clique na opção concordo caso seja de seu interesse participar de
forma voluntária desta pesquisa, sendo-lhe resguardado o direito de desistir a qualquer tempo
do preenchimento.
SEÇÃO 1 de 7

Concorda em participar desta pesquisa de forma voluntária?
( ) Sim.

(

) Não.

SEÇÃO 2 de 7

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO
( ) Conselheiro

(

) Suplente

( ) Participante/Ouvinte.

Há quanto tempo (meses ou anos) frequenta as reuniões do conselho municipal de turismo?

Representa qual segmento do turismo?
___________________________________________________________________________

SEÇÃO 3 de 7

OBJETIVOS DO COMTUR Nova Friburgo/RJ
RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO ASSINALANDO DE (1) A (5), ONDE (1)
REPRESENTA O NÍVEL MÍNIMO PARA A RESPOSTA E (5) REPRESENTA O NÍVEL
MÁXIMO.
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Com base na lei de criação do conselho municipal de turismo de Nova Friburgo, Lei Municipal
4.611/17, o COMTUR “[...] tem por finalidade consubstanciar a participação da sociedade civil
na administração do serviço público e, por objetivos, estabelecer diretrizes e prioridades, e
acompanhar a implantação de políticas de fomento ao turismo, à geração de oportunidades de
renda, emprego e qualificação profissional”. Assim, sendo, na sua percepção, qual o nível de
atendimento aos objetivos do COMTUR tem sido alcançado?
Objetivo 1 – Estabelecer diretrizes e prioridades para o setor.
1

2

3

4

5

Objetivo 2 – Acompanhar políticas de fomento ao turismo.
1

2

3

4

5

SEÇÃO 4 de 7

NIVEL DE INFLUÊNCIA DO COMTUR SOBRE O PODER PÚBLICO
(EXECUTIVO E LEGISLATIVO) NA GERAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
TURISMO
Quanto à amplitude da influência, ou seja, a quantidade de políticas públicas de turismo
geradas por meio da participação do COMTUR.
1

2

3

4

5

Quanto à significância da influência, ou seja, nível de importância e significado das políticas
públicas de turismo geradas por meio da participação do COMTUR.
1

2

3

4

5

Quanto ao período de influência, ou seja, duração temporal dos efeitos das políticas públicas
geradas por meio da participação do COMTUR.
1

2

3

4

5
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SEÇÃO 5 de 7

OBSTÁCULOS AO DESEMPENHO DO COMTUR
Responda SIM ou NÃO para identificar se o obstáculo é existente ou não. Em seguida, assinale
de (1) a (5) para identificar o nível de importância do fator para um melhor funcionamento do
COMTUR.
1. Pouca estrutura existente para o funcionamento do conselho.
(

) Sim.

(

) Não.

Nível de importância, obstáculo 1.

1

2

3

4

5

2. O fato de os conselheiros possuírem outras atividades, não sendo possível se dedicarem
exclusivamente ao COMTUR.
(

) Sim.

(

) Não.

Nível de importância, obstáculo 2.

1

2

3

4

5

3. Sentimento de desmotivação por parte dos atores em participar das reuniões.
(

) Sim.

(

) Não.

Nível de importância, obstáculo 3.

1

2

3

4

5

4. Dificuldade de perceber retorno dos benefícios gerados pela participação.
(

) Sim.

(

) Não.
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Nível de importância, obstáculo 4.

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

4

5

5. Descontinuidade das ações.
(

) Sim.

(

) Não.

Nível de importância, obstáculo 5.

1

2

6. Mudança de governo.
(

) Sim.

(

) Não.

Nível de importância, obstáculo 6.

1

2

7. Baixa capacidade da sociedade civil se organizar.
(

) Sim.

(

) Não.

Nível de importância, obstáculo 7.

1

2

8. Baixa implementação das ações planejadas.
(

) Sim.

(

) Não.

3

130

Nível de importância, obstáculo 8.

1

2

3

4

5

3

4

5

9. Caráter consultivo do conselho.
(

) Sim.

(

) Não.

Nível de importância, obstáculo 9.

1

2

SEÇÃO 6 de 7

REPRESENTATIVIDADE/ PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS ATORES NAS
REUNIÕES E PRIORIDADE NA DISCUSSÃO DOS INTERESSES COLETIVOS.
Qual o nível de representatividade do COMTUR, ou seja, considera que todos segmentos
interessados no turismo estão representados na composição do COMTUR?

1

2

3

4

5

Qual o nível de participação ativa dos atores nas reuniões do COMTUR, apresentando e
debatendo proposições?

1

2

3

4

5

Qual o nível de prioridade na discussão dos interesses coletivos?

1

2

3

4

5
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SEÇÃO 7 de 7

POLÍTICAS PÚBLICAS OFICIAIS DE TURISMO NO MUNICÍPIO DE NOVA
FRIBURGO.
As próximas perguntas se referem às leis ligadas diretamente ao turismo. O objetivo desta seção
é apurar se estas leis são de amplo conhecimento e se surgiram por meio das discussões no
âmbito do COMTUR.
1. Decreto Municipal 313/16 – Cria o Regimento Interno do COMTUR – 18/11/16.
Estabelece regras para o funcionamento interno do conselho e modifica composição do
COMTUR.

Qual seu nível de conhecimento sobre esta política pública?
(

) Conhecia em sua totalidade.

(

) Conhecia parcialmente.

(

) Não tinha conhecimento.

Esta política pública é resultado das discussões promovidas pelo COMTUR?
(

) Sim, em sua totalidade.

(

) Influência parcial do COMTUR.

(

) Não teve influência alguma do COMTUR.

(

) Não sei responder.

2. Lei Municipal 4.545/16 – Dispõe sobre as atividades de guia de turismo local/regional do
município de Nova Friburgo e dá outras providências.
Regulamenta a atividade de guia de turismo no município de Nova Friburgo.

Qual seu nível de conhecimento sobre esta política pública?
(

) Conhecia em sua totalidade.

(

) Conhecia parcialmente.

(

) Não tinha conhecimento.
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Esta política pública é resultado das discussões promovidas pelo COMTUR?

(

) Sim, em sua totalidade.

(

) Influência parcial do COMTUR.

(

) Não teve influência alguma do COMTUR.

(

) Não sei responder.

3. Lei Municipal 4.609/17 – Institui diretrizes referentes à implementação de políticas públicas
para o desenvolvimento do turismo no município de Nova Friburgo com a finalidade de
estimular, ordenar e incrementar as atividades de turismo e dá outras providências.
Estabelece o papel do município e do conselho municipal de turismo na consecução de políticas
públicas de turismo. Estabelece como prioridades, a realização de pesquisa de demanda,
sensibilização sobre o turismo nas escolas, elaboração e implementação do plano de marketing
turístico, implementação da sinalização turística, aumento da taxa de ocupação hoteleira, sendo
obrigatória a criação de metas anuais.

Qual seu nível de conhecimento sobre esta política pública?
(

) Conhecia em sua totalidade.

(

) Conhecia parcialmente.

(

) Não tinha conhecimento.

Esta política pública é resultado das discussões promovidas pelo COMTUR?
(

) Sim, em sua toalidade.

(

) Influência parcial do COMTUR.

(

) Não teve influência alguma do COMTUR.

(

) Não sei responder.

4. Lei Municipal 4.610/17 – Dispõe sobre a criação do FUMTUR – Fundo Municipal de
Turismo do município de Nova Friburgo e dá outras providências.
Cria o Fundo Municipal de Turismo e estabelece diretrizes da constituição da receita e de
destinação dos recursos do FUMTUR.
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Qual seu nível de conhecimento sobre esta política pública?

(

) Conhecia em sua totalidade.

(

) Conhecia parcialmente.

(

) Não tinha conhecimento.

Esta política pública é resultado das discussões promovidas pelo COMTUR?
(

) Sim, em sua toalidade.

(

) Influência parcial do COMTUR.

(

) Não teve influência alguma do COMTUR.

(

) Não sei responder.

5. Lei Municipal 4.611/17 – Cria o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e dá outras
providências.
Cria o conselho municipal de turismo de caráter consultivo, normativo e fiscalizador, vinculado
à Secretaria de Turismo para fins orçamentários. Estabelece as funções do conselho. Estabelece
a composição do conselho. Estabelece periodicidade mensal das reuniões e diretrizes para
realização da Conferência Municipal de Turismo, a ser realizada a cada dois anos.

Qual seu nível de conhecimento sobre esta política pública?
(

) Conhecia em sua totalidade.

(

) Conhecia parcialmente.

(

) Não tinha conhecimento.

Esta política pública é resultado das discussões promovidas pelo COMTUR?
(

) Sim, em sua toalidade.

(

) Influência parcial do COMTUR.

(

) Não teve influência alguma do COMTUR.

(

) Não sei responder.
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6. Lei Municipal 4.637/18 – Lei Orgânica do município de Nova Friburgo.
Lei máxima do município. No capítulo IV – Turismo, aponta que o município deverá incentivar
o turismo, elenca dez vertentes de potencial turístico. Estabelece o papel do município no
turismo e as diretrizes para a construção do Plano Diretor de Turismo. Estabelece como
instrumentos públicos de promoção do turismo o conselho municipal de turismo, realização da
Conferência Municipal de Turismo, criação e manutenção do Fundo Municipal de Turismo. No
capítulo III, Titulo V, estabelece a criação e manutenção dos conselhos municipais , todos
consultivos e de caráter permanente.
Qual seu nível de conhecimento sobre esta política pública?
(

) Conhecia em sua totalidade.

(

) Conhecia parcialmente.

(

) Não tinha conhecimento.

Esta política pública é resultado das discussões promovidas pelo COMTUR?
(

) Sim, em sua toalidade.

(

) Influência parcial do COMTUR.

(

) Não teve influência alguma do COMTUR.

(

) Não sei responder.

7. Lei Municipal 4.638/18 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Nova
Friburgo para o exercício de 2019 e dá outras providências.
Estabele diretrizes orçamentárias para o município em 2019. Inclui um tópico inteiro dedicado
ao turismo.
Qual seu nível de conhecimento sobre esta política pública?
(

) Conhecia em sua totalidade.

(

) Conhecia parcialmente.

(

) Não tinha conhecimento.

Esta política pública é resultado das discussões promovidas pelo COMTUR?
(

) Sim, em sua toalidade.

(

) Influência parcial do COMTUR.

(

) Não teve influência alguma do COMTUR.

(

) Não sei responder.
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8. Lei Complementar 124/18 – Institui o código tributário do município de Nova Friburgo e dá
outras providências.
No capítulo XII, estabelece regras para a cobrança da taxa de turismo sustentável a ser cobrada
nos meios de hospedagens da cidade como geradora de recursos para o FUMTUR.

Qual seu nível de conhecimento sobre esta política pública?
(

) Conhecia em sua totalidade.

(

) Conhecia parcialmente.

(

) Não tinha conhecimento.

Esta política pública é resultado das discussões promovidas pelo COMTUR?
(

) Sim, em sua toalidade.

(

) Influência parcial do COMTUR.

(

) Não teve influência alguma do COMTUR.

(

) Não sei responder.

9. Lei Municipal 4.664/18 – Autoriza o poder executivo municipal a conceder subvenções às
entidades que menciona, relativamente ao exercício de 2019 e dá outras providências.
Estabelece quais entidades receberão valores de subvenção do município, inclusive as indicadas
pela Secretaria de Turismo.

Qual seu nível de conhecimento sobre esta política pública?
(

) Conhecia em sua totalidade.

(

) Conhecia parcialmente.

(

) Não tinha conhecimento.

Esta política pública é resultado das discussões promovidas pelo COMTUR?
(

) Sim, em sua toalidade.

(

) Influência parcial do COMTUR.

(

) Não teve influência alguma do COMTUR.

(

) Não sei responder.
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10. Lei Municipal 4.695/19 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Nova
Friburgo para o exercício do ano de 2020.
Estabelece diretrizes orçamentárias para o município em 2020. Inclui um tópico inteiro
dedicado ao turismo.

Qual seu nível de conhecimento sobre esta política pública?
(

) Conhecia em sua totalidade.

(

) Conhecia parcialmente.

(

) Não tinha conhecimento.

Esta política pública é resultado das discussões promovidas pelo COMTUR?
(

) Sim, em sua toalidade.

(

) Influência parcial do COMTUR.

(

) Não teve influência alguma do COMTUR.

(

) Não sei responder.
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APÊNDICE B – PLANILHAS ANOTAÇÕES DE CAMPO

PLANILHA ANOTAÇÕES DE CAMPO – OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA
ATOR

REPRESENTAÇÃO

ASSUNTO ABORDADO

DISCUSSÕES DA REUNIÃO X PARTICIPAÇÃO DOS ATORES
ASSUNTO ABORDADO
Discussão 1
Discussão 2
Discussão 3
Discussão 4

ATORES PARTICPANTES
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Discussão 5

Discussão 6
ATOR
Ator 1
Ator 2
Ator 3
Ator 4
Ator 5
Ator 6
Ator 7
Ator 8
Ator 9

ASSUNTOS QUE PARTICIPOU /
TOTAL DE DISCUSSÕES
9/11
3/11
1/11
1/11
1/11
1/11
2/11
2/11
2/11
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APÊNDICE C – ROTEIRO ENTREVISTAS SEMI ESTRUTURADAS

1. Caro entrevistado (a), conte um pouco sobre sua trajetória profissional e atuação antes
de sua chegada ao conselho municipal de turismo.
2. Como foi sua chegada ao conselho municipal de turismo de Nova Friburgo e como tem
sido sua atuação como membro representante de um dos grupos de interesse?
3. Qual sua percepção sobre a geração de políticas públicas de turismo no município
atualmente?
4. O (a) senhor(a) tem conhecimento sobre qual é a tramitação para geração de políticas
públicas de turismo no município de Nova Friburgo? Saberia identificar se as leis de
turismo existentes, passaram pela aprovação do COMTUR?
5. O (a) senhor (a) tem conhecimento de alguma política de turismo gerada tendo como
protagonista o COMTUR de Nova Friburgo?
6. Em relação às leis que não passaram pela aprovação do COMTUR, saberia identificar
o caminho que elas seguiram desde a criação de proposta até a aprovação?
7. Tem conhecimento de proposições que não chegaram a se transformar em políticas
públicas e saberia identificar o motivo de não terem sido efetivadas?
8. Tendo em vista que a maior parte das leis de turismo no município foram aprovadas a
partir de novembro de 2016, o (a) senhor (a), saberia explicar porque nos últimos anos
houve maior preocupação em relação à geração de políticas públicas de turismo no
município? Quais foram as mudanças ocorridas que favoreceram este novo cenário ou
quais atores estão diretamente ligados à essa mudança de cenário?
9. Qual a sua percepção em relação ao nível de conhecimento dos atores participantes do
COMTUR em relação às políticas públicas relacionadas ao turismo?

