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O homem traz em sua essência
características que o diferem dos animais
e os seres inanimados. A capacidade de
perguntar é uma dessas características
que fazem do homem um ser reflexivo e
atuante no meio em que vive. O homem
possui uma necessidade de respostas
acerca das coisas, fatos e acontecimentos
que o cercam. Assim, faz-se necessário
compreender a pergunta com o objetivo
de cada vez mais aproximar-se de
respostas que possam capacitar o homem
para interagir com o meio e transformá-lo.
(ZILLES, 2006).

RESUMO

Com a descentralização política e (re)distribuição de responsabilidade aos estados e
municípios iniciados com a promulgação da Constituição Federal de 1988,
transformações importantes ocorreram para o turismo brasileiro, sendo a atual e
principal, a implementação do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), a
partir de 2004. A partir dessa vertente governamental, uma nova política pública de
turismo foi adotada buscando um novo modo de pensar o turismo, através da
construção de um modelo de gestão regional como estratégia de desenvolvimento
turístico no Brasil. Neste sentido, o objetivo desta dissertação é analisar a atuação
do município de Niterói/RJ no contexto do Programa de Regionalização do Turismo,
componente constituinte da região turística metropolitana, com recorte temporal no
período de 2004 a 2015. Para estudo e reflexões, selecionamos três diretrizes do
PRT, que denominamos como diretrizes operacionais resultantes do programa, a
saber: a instância de governança regional, o plano estratégico de desenvolvimento
do turismo regional e a roteirização turística. No campo de pesquisa documental,
adotamos como procedimento metodológico a análise de conteúdo por estar
relacionada com os objetivos da pesquisa que consiste em responder às questões
de investigação e em apreender o objeto de estudo deste trabalho. Os resultados
alcançados com a pesquisa apontam que a região turística metropolitana não
conseguiu institucionalizar a sua governança regional, pautada e alicerçada nas
diretrizes do PRT. Também não ocorreu a elaboração e implementação de um plano
estratégico de desenvolvimento do turismo regional, mesmo sendo uma ação
importante para os municípios assumirem a responsabilidade de planejar e decidir
ações que estimulem o desenvolvimento socioeconômico da região metropolitana. E
por fim, identificamos a existência do roteiro regional Maravilhas do Rio e Niterói,
entretanto foi diagnosticado um roteiro com falhas técnicas e em desacordo com as
instruções norteadoras do Programa de Regionalização do Turismo (PRT).

Palavras-chave: Turismo. Políticas Públicas. Programa de Regionalização do
Turismo. Região Turística Metropolitana-RJ. Niterói/RJ.

ABSTRACT
With the political decentralization and (re) distribution of responsibility to the states
and municipalities initiated with the promulgation of the Federal Constitution of 1988,
important transformations occurred for Brazilian tourism, being the current and main,
the implementation of the Tourism Regionalization Program (PRT) in 2004. Based on
this governmental aspect, a new public tourism policy was adopted seeking a new
way of thinking about tourism, through the construction of a regional management
model as a tourism development strategy in Brazil. In this sense, the objective of this
dissertation is to analyze the performance of the municipality of Niterói/RJ (located in
the state of Rio de Janeiro) - field of study of this work - in the context of the Program
Regionalization Tourism, constituent component of the metropolitan tourist region
with temporal clipping in the period from 2004 to 2015. For study and reflections, we
have selected three PRT guidelines, which we call the operational guidelines
resulting from the program, namely: the regional governance instance, the regional
tourism development strategic plan, and the tourism routing. In the field of
documentary research, we adopted as a methodological procedure the content
analysis because it is related to the research objectives that consists of answering
research questions and apprehending the object of study of this work. The results
achieved with the research pointed out that the metropolitan tourist region has not
been able to institutionalize its regional governance guided and based on the PRT
guidelines. The elaboration and implementation of a strategic plan for the
development of regional tourism has not occurred either, although it is an important
action for municipalities to take responsibility for planning and deciding actions that
stimulate the socioeconomic development of the metropolitan region. Finally, we
identified the existence of the regional route Wonders of the Rio and Niterói,
however, it was diagnosed a script with technical flaws and in disagreement with the
guiding instructions of the Tourism Regionalization Program (PRT).

Key Words: Tourism. Public policy. Tourism Regionalization Program. Metropolitan
Tourist Region-RJ. Niterói / RJ.
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INTRODUÇÃO

As riquezas paisagísticas e diversidades biológica e cultural do Brasil são de
interesses para o turismo nacional e internacional, para tanto, necessita de
instrumentos púbicos legais e de uma política nacional norteadora que sirva de
controle para o ordenamento e uso equilibrado dos espaços turísticos.
Isto porque, o turismo é uma atividade que ocorre no espaço (sua principal
matéria-prima), que pode ser modificado através de ações do Estado e de suas
políticas públicas. Portanto, o Estado é um dos produtores do espaço, que detém o
território de infraestrutura

e equipamentos, além de ser um dos principais

responsáveis pela ocupação do território.
Porém, os papéis de fomento e controle, a princípio, devem ser de
responsabilidade dos agentes sociais públicos, privados e sociedade que atuam com
o turismo, mas compete ao Estado a faculdade de estabelecer as políticas
orientadoras para o planejamento e gestão do turismo em todos os níveis de governo,
assim como para o agente social privado.
Nesse âmbito, o Estado deve interceder para que a atividade traga benefícios
aos territórios turísticos, além de mediar os interesses dos agentes sociais envolvidos.
Assim, destaca-se, segundo Cruz (2000, p. 40), que uma política pública de
turismo pode ser entendida como um “conjunto de intenções, diretrizes e estratégias
estabelecidas e/ou ações deliberadas, no âmbito do poder público em virtude do
objetivo geral de alcançar e/ou dar continuidade ao pleno desenvolvimento da
atividade turística num dado território”.
Neste sentido, o papel do Governo, em relação ao turismo, é desenvolver uma
estrutura organizada com legislação, normas e regulamentos com a finalidade de
oferecer condições básicas para que o turismo e as atividades socioeconômicas
possam progredir.
Historicamente, as políticas públicas do Brasil, foram marcadas por
instrumentos regulatórios que pouco afetaram o território. Talvez com a Política
Nacional de Turismo, na década de 1990, se deu as primeiras tentativas de uma
gestão voltada para o território.
O primeiro avanço nesse período foi o Programa Nacional de Municipalização
do Turismo (PNMT) que dava ênfase, pela primeira fez, no município. O PNMT deu o

14

primeiro passo na horizontalidade das tomadas de decisão relativas ao turismo e
promoveu

a descentralização

da sua gestão, tornando

as decisões mais

democráticas, até então a participação da comunidade não era levada em conta.
O segundo avanço, no contexto de políticas públicas de turismo, ocorreu logo
após a criação do Ministério do turismo, em 2003, com a implementação do Programa
de Regionalização do Turismo (PRT) em que a visão de região passa a fazer parte do
planejamento territorial do turismo.
Decorrente deste contexto, destaca-se, neste trabalho, como política pública
de turismo no Brasil o Programa de Regionalização do Turismo (PRT) lançado no ano
de 2004, concebido para, em âmbito territorial e de caráter transversal, nortear o
desenvolvimento turístico regional (BRASIL, 2013b) para fins de planejamento e
gestão de política pública descentralizada, coordenada e integrada com o poder
público, iniciativa privada e sociedade civil organizada.
O programa adota a região turística como referência territorial para fins de
planejamento, gestão e promoção e como estratégia de territorialidade é feito o mapa
de regionalização do turismo para a identificação das regiões turísticas do Brasil.
Nesse contexto, destacamos o município de Niterói/RJ (campo de estudo
desta pesquisa) que integra a região turística metropolitana do Estado do Rio de
Janeiro, juntamente com o município do Rio de Janeiro.
Na região turística metropolitana, destacamos o município do Rio de Janeiro
que é considerado o maior destino nacional comercializado internacionalmente pelas
suas belezas naturais, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Integrado de
Turismo Sustentável - Polo Litoral (PDITS)1, além de ser o principal ponto de partida
de turistas que visitam os atrativos turísticos nos demais municípios do Estado
(SETEL, 2010).
Pertencente a mesma região turística, Niterói dista apenas treze quilômetros
da capital Rio de Janeiro pela ponte Presidente Costa e Silva (Rio-Niterói) e seis
quilômetros por via marítima - Baia de Guanabara (NELTUR, 2016).
A Cidade foi fundada em 22 de novembro de 1573 e suas principais atividades
econômicas são: comércio, serviços e construção civil e ocupa a 5° posição tanto no
1

PDITS é um documento orientador básico dos futuros investimentos na atividade turística no estado
do Rio de Janeiro, tanto no que se refere ao poder público, quanto nas possíveis parcerias e nos
investimentos do setor privado. O PDITS atende aos dois polos turísticos do Estado, estrategicament e
relacionados para a aplicação de investimentos prioritários: litoral e serra. A região metropolitana
localiza-se no polo litoral. (SETEL, 2010).
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Estado do Rio de Janeiro (3,0%), quanto na região metropolitana do Rio de Janeiro
(4,1%) em tamanho de população, segundo o censo demográfico de 2010, do IBGE
(2017).
Como um dos principais destinos turísticos do Estado, Niterói se destaca por
inúmeras atrações turísticas e culturais voltadas para a natureza, como, por exemplo,
as praias oceânicas. Como atrativos turísticos de Niterói podemos também citar a
Serra da Tiririca e o Parque da Cidade, em meio a um conjunto de patrimônios
arquitetônicos como o Complexo dos Fortes e o Caminho Niemeyer – conjunto de
obras do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, incluindo o MAC - Museu de Arte
Contemporânea (NELTUR, 2016).
Nesse contexto, a dissertação tem como objetivo analisar a atuação de
Niterói/RJ - município partícipe da região turística metropolitana - no contexto do
Programa de Regionalização do Turismo (PRT), dentro do recorte temporal de 20042015.
O trabalho corresponde a área de interesse em que a pesquisadora deseja
investigar a construção científica do seu conhecimento acadêmico, técnico e
profissional.
Assim, para analisar o campo de estudo proposto, foram selecionadas três
diretrizes do PRT, que denominamos neste trabalho como diretrizes operacionais
resultantes do programa, a saber: a instância de governança regional, o plano
estratégico de desenvolvimento do turismo regional e a roteirização turística.
No âmbito da instância de governança regional, analisa-se os aspectos
principais para estudo e reflexões deste trabalho e se indaga a existência ou não uma
instância de governança regional formal ou informal, os agentes sociais participantes
(Niterói/RJ) e como foi o processo de participação desses agentes sociais (Niterói/RJ).
Sobre o plano estratégico de desenvolvimento do turismo regional, a
existência ou não deste plano estratégico regional, quais são os agentes sociais
envolvidos do município de Niterói/RJ na sua elaboração e quais foram as ações
estratégicas implementadas.
No que se refere a roteirização turística, a análise contempla os agentes
sociais envolvidos na elaboração do roteiro regional, como foi feito o processo de
escolha dos atrativos turísticos de Niterói/RJ para compor o roteiro e o seu processo
de comercialização.
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A regionalização tem sido uma das grandes estratégias das políticas públicas
nacionais de turismo e o PRT tem possibilitado, na visão do Ministério do Turismo
(BRASIL, 2011a), a efetiva articulação entre os segmentos envolvidos na cadeia
produtiva do turismo e a convergência de ações complementares, visando o
desenvolvimento da atividade de forma sustentável e regionalizada.
A principal razão para a realização desta pesquisa é a não existência, dentro
do recorte temporal proposto, de um estudo científico desta política pública de turismo
na região turística metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, e, mais especificamente
no município de Niterói/RJ.
A escolha por este estudo, Stricto Sensu deve-se a vivência profissional na
área, posto que a pesquisadora atuou como estagiária, turismóloga, assessora e
diretora técnica do departamento de planejamento e projetos da diretoria de turismo
do Órgão oficial de turismo do município de Niterói/RJ, no período de 1991 a 2015.
A pesquisadora, participou ainda de encontros, reuniões e capacitações
referentes as principais políticas públicas de turismo do governo federal: o Programa
Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) e o Programa de Regionalização do
Turismo (PRT), representando o município de Niterói/RJ.
A oportunidade de ter acompanhado a organização, o planejamento, a
execução e a implementação do Programa Nacional de Municipalização do Turismo
(PNMT) na década de 1990 e do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) até
o ano de 2015 em Niterói/RJ, permitiu uma percepção das potencialidades e
fragilidades em lidar com a gestão e o planejamento da atividade turística, bem como
identificar, sobretudo, as ações estratégicas adotadas na busca de difundir as políticas
públicas de turismo, tendo portanto, a experiência profissional de realizar reflexões
dos resultados da pesquisa.
A pesquisadora - por ter acompanhado todo o processo, práticas e
representações vivenciadas no Programa de Regionalização do Turismo em
Niterói/RJ, realiza neste trabalho considerações, argumentações e observações com
o propósito de desenvolver um entendimento mais delimitado e específico na
aplicabilidade do programa no município.
Não se trata de uma observação participante, entretanto, devido às
experiências pessoais e profissionais adquiridas no ambiente de trabalho da
pesquisadora (NELTUR) e no recorte temporal proposto (2004 - 2015), tem sua
relevância e aplicabilidade na pesquisa.
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Consideramos, assim, a relevância da pesquisa científica em questão,
objetivando procurar respostas a respeito da problemática do trabalho, na busca de
informações concretas para uma possível solução das questões levantadas, além de
ser inserido em um contexto mais amplo, contribuindo para o desenvolvimento em
futuras decisões no âmbito social ligado as políticas públicas de turismo no município
de Niterói/RJ.
Antes de iniciarmos no capítulo 1, é importante introduzirmos este trabalho
com abordagens teóricas concernentes a região turística, especificamente a região
turística metropolitana.
Entendemos que o turismo é uma prática social que envolve o deslocamento
de pessoas no tempo e no espaço e que tem no espaço geográfico e no território seus
principais objetos de consumo.
Por ser considerado um fenômeno socioespacial, provoca intervenções no
espaço apropriado, assim dispõe da presença do poder público para a sua
organização e ordenamento territorial mediante a formulação de políticas públicas,
sendo a região que coadjuva no seu planejamento e desenvolvimento territorial.
Consequentemente, para o Estado a região é tratada como um recurso de fomento
do espaço turístico em prol de estabelecimentos de programas de governo.
Neste contexto, para Gomes (1995) a região é um conceito que aponta uma
reflexão política de base territorial, de controle e gestão de um território, o que
demonstra que, atrás da noção de região, está o de território que de acordo com
Andrade (1995) - faz referência à gestão de um espaço governado. Dessa forma,
conceitos de território e de região possuem estreita relação para a elaboração de
políticas públicas.
Nessa confluência, buscamos o pensamento de Knafou (2001, p. 73) que
descreve sobre território turístico como "territórios inventados e produzidos pelos
turistas, mais ou menos retomados pelos operadores turísticos e pelos planejadores."
Podemos completar o pensamento do autor, expressando que os territórios
turísticos são formados em determinados lugares onde se relacionam os agentes
públicos e privados, a sociedade civil organizada, as comunidades locais e os turistas
– fluxo migratório temporário.
Corrêa (1996) esclarece que o termo região está ligado à noção de
diferenciação de área e o seu uso em escala regional é empregado como lugar de
planejamento no sentido de delimitação de um território para ação e controle.
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Nesse sentindo, em tratando-se de escala regional, podemos citar a principal
política pública de turismo em vigor, o Programa de Regionalização do Turismo. A
delimitação geográfica em regiões turísticas é o ponto chave para o desenvolvimento
da atividade turística, pois ao demarcar um determinado território contribui -se para as
definições de estratégias e promove a interação, a articulação e a cooperação entre
os vários agentes sociais ligados ao turismo.
O que se propõe no PRT, a partir da noção de região turística, é que os
municípios participem do planejamento regional e busquem sua integração no
processo de desenvolvimento do turismo por meio de seus atributos e especificidades
singulares.
Isso nos faz pensar sobre a definição de uma região turística utilizado Ivars
(2003) que a designa como uma unidade territorial de um espaço turístico que integra
as outras unidades diferenciadas com um certo grau de coesão derivado da existência
de relações funcionais, do sentido de pertencer a uma demarcação político administrativa ou do fato de compartilhar uma determinada imagem turística.
Para o Ministério do Turismo (BRASIL, 2004) e no contexto do Programa de
Regionalização do Turismo, é importante que se compreenda o município como parte
integrante de uma região turística, geralmente, composta por vários municípios. A
idealização da regionalização era que, juntos, os municípios tornam-se mais fortes do
que separados.
Vale destacar que, para atender a dinâmica do PRT, ocorreu o mapeamento
das regiões turísticas brasileiras, com o objetivo de otimizar e orientar a atuação do
governo federal para o planejamento, desenvolvimento e gestão do turismo no Brasil
(BRASIL, 2015).
O Ministério do Turismo (BRASIL, 2017a), relata que no ano de 2017, o mapa
turístico brasileiro registra 3.285 municípios em 328 regiões turísticas. Com a
implantação do PRT, o Estado do Rio de Janeiro passa a ter 12 regiões turísticas
(Figura 1), formadas segundo critérios do Plano Diretor de Turismo, documento
editado em 2001 (SETEL, 2010, p. 10):
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Figura 1 - Mapa do Estado do Rio de Janeiro dividido em regiões turísticas.

Fonte: Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, 2001.

De acordo com o mapa (Figura 1), as regiões turísticas estão assim
denominadas: Metropolitana, Águas do Noroeste, Agulhas

Negras, Baixada

Fluminense, Caminhos Coloniais, Caminhos da Mata, Costa do Sol, Costa Doce,
Costa Verde, Serra Verde Imperial, Vale do Café e Caminhos da Serra.
No ano de 2005, segundo a Companhia de Turismo do Estado do Rio de
Janeiro (TURISRIO, 2016), as regiões Metropolitana, Costa do Sol, Costa Verde,
Serra Verde Imperial, Agulhas Negras e Vale do Café foram consideradas estratégicas
para o desenvolvimento do turismo no Estado pelo Ministério do Turismo, pois
apresentavam produtos e roteiros já consolidados ou com potencial de rápida
consolidação, com vistas à comercialização.
No mesmo ano, dentre as regiões turísticas do Estado, três roteiros foram
considerados de padrão internacional (TURISRIO, 2016), são eles: Maravilhas do Rio
e Niterói (Rio de Janeiro e Niterói); Rio Roteiro Serra e Mar: Sol, Gastronomia e
Cultura (Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo,
Casimiro de Abreu / Barra de São João, Quissamã, Macaé, Rio das Ostras, Armação
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dos Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo) e o Rio Roteiro Floresta e Mar: História,
Natureza e Aventura (Paraty, Angra dos Reis/Ilha Grande, Mangaratiba, Rio Claro,
Itatiaia/Parque Nacional do Itatiaia e Penedo, Resende/Visconde de Mauá, Porto Real,
Volta Redonda, Barra Mansa, Valença/Conservatória, Barra do Piraí, Vassouras e Rio
das Flores).
Destacamos a região turística metropolitana (Figura 2), que contempla os
municípios de Niterói/RJ (campo de estudo deste trabalho) e Rio de Janeiro:
Figura 2 – Mapa da Região Turística Metropolitana.

Fonte: SETUR, 2012.

A TURISRIO (2016) informa que a região metropolitana possui 1.396,0 km²
de extensão geográfica e se caracteriza como principal polo de turismo nacional e
internacional do Estado e do país. Personalidade e identidade próprias, a região
turística metropolitana, lidera nacional e internacionalmente o turismo receptivo no
Brasil e concentra boa parte da oferta de equipamentos e serviços turísticos do Estado
do Rio de Janeiro.
Quanto à estrutura da dissertação, o trabalho foi dividido em quatro capítulos.
O primeiro capítulo refere-se às políticas públicas de turismo brasileiras a partir dos
anos de 1990 e está subdividido em três temáticas que abordam a criação do
Ministério do Turismo e a implementação de políticas descentralizadas; o Programa
Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT); e o Programa de Regionalização do
Turismo (PRT), tendo como principal objetivo apresentar conceitos e desenvolver
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diálogos e reflexões com base em referenciais bibliográficos de autores que
sustentam e contribuem com o tema central desenvolvido neste trabalho.
O segundo capítulo refere-se a abordagem metodológica utilizada para o
estudo científico deste trabalho em que adotamos a metodologia de pesquisa
denominada análise de conteúdo. Este capítulo, foi dividido em cinco seções, com o
propósito de contextualizar coerentemente todo o delineamento do planejamento e
execução da pesquisa, apresentando um diálogo com a teoria, são eles: a pré-análise:
tratamento das informações; a exploração dos materiais levantados; a interpretação
descritiva dos dados; a interpretação analítica da realidade investigada; e a análise de
conteúdo por meio do software denominado NVivo©.
O terceiro capítulo apresenta como tema “O processo de implementação do
PRT em Niterói/RJ: desenvolvimento, ações e limites” e está desmembrado em três
seções que versam sobre a atuação do referido município no programa, através de
interpretações descritiva e analítica da sua participação e ações praticadas,
especificamente sobre as diretrizes operacionais resultantes

do processo de

implementação do PRT, no período de 2004 a 2015, abordando a realidade
investigada nas questões centrais deste trabalho. São elas: instância de governança
regional, plano estratégico regional e a roteirização turística, frutos de uma
interrogação que através de um esforço analítico, incorpora a nossa escolha
metodológica, a análise de conteúdo.
Findamos o trabalho, com as considerações finais baseadas nos resultados
da pesquisa científica desenvolvida

– a análise de conteúdo e desde da

implementação do PRT, a região metropolitana não tem estabelecida uma governança
com a capacidade de administrar, de criar condições e de responder às demandas do
turismo regional, através de uma administração participativa, democrática e
colaborativa.
Da mesma forma, constatamos que a região turística metropolitana não
possui uma ferramenta de planejamento regional, adequado aos municípios, como
instrumento de orientação e de estratégias para o desenvolvimento turístico em
convergências com as linhas diretivas do Programa de Regionalização do Turismo.
E finalmente, identificamos a existência do roteiro turístico da região
metropolitana, denominado Maravilhas do Rio e Niterói. Nesse contexto, auferimos,
que o referido roteiro regional foi criado por uma orientação de cima para baixo e de
forma imposta, para atender a participação da região metropolitana no primeiro Salão
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Nacional de Turismo – Roteiros do Brasil. Portanto, de acordo com os documentos
analisados, o roteiro Maravilhas do Rio e Niterói revela uma limitação em trabalhar de
forma participativa, sendo assim não identificamos a cooperação e presença de
agentes sociais na sua elaboração.
Após introduzir sobre a região turística, especificamente a Metropolitana,
apresentamos, a seguir, o capítulo 1, deste trabalho, que aborda fundamentações
teóricas voltadas para políticas públicas de turismo do Brasil, com ênfase
especialmente no Programa de Regionalização do Turismo (PRT).
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1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL A PARTIR DOS ANOS 90:
DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO

Neste capítulo, apresentamos conceitos de políticas públicas de turismo no
Brasil com iniciativas

voltadas

ao desenvolvimento

turístico

regional

com

fundamentação teórica que define e orienta a concepção da política pública pautada,
em especial, no Programa de Regionalização do Turismo, (doravante intitulado PRT)
- programa estruturante e modelo de gestão regional do turismo no Brasil.

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL: A CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO
DO TURISMO E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DESCENTRALIZADAS

Entendemos que o turismo, no universo de amplas conceituações, é um
fenômeno socioeconômico complexo que, por motivações diversas e de caráter
voluntário, possibilita o deslocamento de pessoas por um determinado período de
tempo, sendo um objeto de estudo em diversos campos do saber.
Para Fratucci (2014a, p. 45):
Em sua essência básica, o turismo se compõe dos movimentos e das
paradas dos turistas por determinadas porções do espaço
privilegiadas por alguns elementos como paisagens naturais
preservadas, patrimônios históricos culturais, às quais é agregada
toda a uma sequência de equipamentos e serviços que torna possível
o seu consumo pelos visitantes.

Para o ordenamento de uso destes elementos, citados pelo autor, o Estado,
com uma visão socioeconômica, tem o papel de regulamentá-los com aplicação de
normas e condutas para o melhor equilíbrio e funcionamento da atividade turística.
Em suas palavras:
Partindo do entendimento de ser possível utilizar o turismo como uma
ferramenta para implementação de processos de desenvolvimento,
especialmente aqueles que objetivam diminuir as desigualdades
regionais, o Estado, por meio de suas diversas instâncias de poder
público, procura estabelecer regras e normas para o sistema turístico
sob sua área de atuação. Tal postura objetiva regular e normalizar o
sistema turístico dentro daquilo que parece ser a melhor forma para o
atendimento das necessidades das populações residentes sem,
entretanto, esquecer ou desprezar a lógica do capital (FRATUCCI,
2008, p. 86).
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A partir deste entendimento, percebe-se que os agentes sociais, o espaço que
ocupam e o ambiente externo ocasionam intervenções na produção do turismo. Desta
forma, torna-se importante estrutura-lo como parte da promoção do bem-estar da
sociedade, através de direcionamentos feitos por meios de princípios norteadores
baseados nas ações delineadas nas políticas públicas.
Seguindo esta linha de pensamento, podemos entender que o papel do
Estado:
É menos o de investidor e mais o de articulador dos diversos agentes
que intervêm no turismo. A complexidade da atividade turística e as
suas repercussões e seus efeitos multiplicadores para as economias
nacionais e locais exigem uma atuação mais verdadeiramente política
do poder público, principalmente no estabelecimento das
macroestratégias de longo prazo, que devem deixar claras as
diretrizes gerais para a atuação dos demais agentes envolvidos com
o setor (FRATUCCI, 2008, p. 87).

No tocante ao turismo, entendemos que a política pública surge com a função
de facilitar o processo de formulação de programas e ações governamentais,
estabelecendo uma direção para o desenvolvimento no setor:
A política pública de turismo deve ser um documento público, que
reúna o pensamento do(s) poder(es) público(s) (local, estadual,
regional ou nacional) com relação à organização do setor do turismo
em dado território (CRUZ, 2006, p. 342).

A

definição

de

política

pública

de

turismo

incorpora

estratégias,

regulamentações e decisões coletivas, referindo-se como:
Um conjunto de regulamentações, regras, diretrizes, diretivas,
objetivos e estratégias de desenvolvimento e promoção que fornece
uma estrutura na qual são tomadas as decisões coletivas e individuais
que afetam diretamente o desenvolvimento turístico e as atividades
diárias em uma destinação (GOELDNER; RITCHIE e MCINTOSH,
2002, p. 294).

A partir desses conceitos, apresentamos, a seguir, a política pública nacional
de turismo denominada o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT),
ocorrida na década de 1990 e implantada até a institucionalização do Ministério do
Turismo, em 2003. Logo após, foi criada a principal política pública de turismo
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direcionada ao planejamento e ao desenvolvimento do turismo, o Programa de
Regionalização do Turismo (PRT).

1.2 O PROGRAMA NACIONAL DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO (PNMT)

Em 2003, ocorreu um marco no turismo brasileiro, pois, no Governo Lula
(2003-2011), foi criado o Ministério do Turismo através da Lei nº 10.683 de 28 de maio
de 2003. Segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2009, p. 78), a sua consolidação
tinha como premissa a promoção do desenvolvimento sustentável para os negócios e
políticas de turismo.
Na nova estrutura organizacional do Ministério do Turismo (BRASIL, 2017a)
foram criadas as secretarias nacionais de estruturação do turismo e de qualificação e
promoção do turismo.
A Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo tem como foco a
infraestrutura turística e no planejamento, ordenamento, estruturação e gestão das
regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro.
A Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo é voltada para
a formalização e qualificação no turismo e para o marketing e apoio à comercialização
dos destinos turísticos em âmbito nacional.
Foi reativado também, o Conselho Nacional de Turismo que passou a
constituir a estrutura básica do Ministério do Turismo, composto por representantes
da sociedade, contemplando entidades públicas, privadas e do terceiro setor. Para o
Ministério do Turismo, tal Conselho configura-se como um “órgão colegiado que
assessora o Ministério na formulação e aplicação da Política Nacional de Turismo e
dos planos, programas, projetos e atividades dela derivados” (BRASIL, 2009, p. 79).
Nesse período, foi lançado o Plano Nacional de Turismo (PNT) 2003-2007, no
dia 29 de abril de 2003, com o propósito de buscar - através de objetivos e metas
estabelecidos - a desconcentração de renda por meio da regionalização, interiorização
e segmentação da atividade turística (BRASIL, 2007c).
Para Sansolo e Cruz (2003, p. 81) o Plano Nacional de Turismo (PNT) 20032007 aponta um forte lado econômico em seus propósitos:
Os objetivos gerais do Plano denotam claramente seu enfoque
econômico. Sendo esses objetivos gerais desenvolver o produto
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turístico brasileiro e estimular a facilitação de seu consumo, o discurso
público privilegia a abordagem do turismo como negócio.

Ainda no ano de 2003, tornou-se executório o Decreto nº 4.898, de 26 de
novembro,

transferindo

as competências da Instituto

Brasileiro de Turismo

(EMBRATUR) para o Ministério do Turismo. A EMBRATUR foi mantida, porém
exclusivamente “direcionada para a promoção e marketing do produto turístico
brasileiro no exterior” (BRASIL, 2009, p. 180).
No ano de 2004, no mês de abril, o Ministério do Turismo lançou o Programa
de Regionalização do Turismo (PRT) – Roteiros do Brasil, apresentando uma nova
perspectiva da atividade turística por meio da gestão descentralizada e estruturada
com flexibilidade, articulação e mobilização.
Com a descentralização política e (re)distribuição de responsabilidade aos
estados e municípios iniciados com a promulgação da Constituição Federal de 1988,
transformações importantes ocorreram para o turismo brasileiro, sendo as principais
delas: a criação do Ministério do Turismo em 2003, como mencionado, com recursos
próprios para gerenciar os programas governamentais do setor; os Planos Nacionais
de Turismo (1996-1999, 1999-2002, 2003-2007; 2007-2010; e 2013-2016); a
implementação do Programa de Regionalização do Turismo (PRT); a Lei Geral do
Turismo (Lei nº 11.771/2008); e a Lei das Agências de Turismo (Lei nº 12.974/2014).
Os Planos Nacionais de Turismo de 2003-2007 e 2007-2010, foram
desenvolvidos no Governo Lula e “priorizaram ainda a criação e/ou a revitalização de
vários órgãos e instâncias representativas na estrutura de gestão descentralizada,
abrangendo as diferentes esferas de poder federal, estadual, regional e municipal ”
(SANCHO; IRVING, 2010, p.113).
Vale lembrar que antes da implementação do PRT, a política pública de
ordenamento turístico em vigor era o Programa Nacional de Municipalização do
Turismo (PNMT) criado “no âmbito da Secretaria Nacional de Turismo e Serviços do
Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, durante o governo de Itamar Franco
(1992-1994), sendo institucionalizado pela Portaria nº 130 do MICT, de 30 de março
de 1994.” (TRENTIN; FRATUCCI, 2011, p. 841), porém sua implantação ocorreu
durante os oito anos de governo do Presidente de Fernando Henrique Cardoso.
Segundo o Ministério do Turismo para tornar-se um município turístico era
“necessário preparar o local para uma nova atividade, para um novo uso do solo, para
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uma nova forma de relacionamento social, para a chegada de pessoas com outra
cultura” (BRASIL, 2009, p. 126). Com essa reflexão, o município era o principal
protagonista na organização e desenvolvimento da atividade turística, devendo a
comunidade estar consciente do papel do turismo e do que esse fenômeno
representava.
No pensamento do Ministério do Turismo (BRASIL, 2010a), o município
brasileiro tinha a possibilidade em formar um alicerce necessário para avançar e agir
em direção ao desenvolvimento do território, destacando o Programa Nacional de
Municipalização do Turismo (PNMT) para esse ordenamento. A partir desta política
de turismo, os municípios brasileiros passaram a pensar, discutir, planejar e executar
as ações do programa de forma voluntária, através do desenvolvimento endógeno do
turismo e de caráter participativo.
O Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) foi a primeira
política pública que levou aos municípios brasileiros a discussão sobre o papel do
turismo a partir da premissa da participação efetiva das comunidades, como também
“um dos primeiros programas nacionais destinado à descentralização da gestão do
turismo nacional” (FRATUCCI, 2014a, p. 55), uma vez que o município tinha um forte
“papel como ente articulador e indutor da promoção do turismo, na localidade”
(BRASIL, 2010a, p.130).
O Ministério do Turismo (BRASIL, 2009), em 2003, constatou que o turismo
não mobiliza apenas um município, mas sim toda uma região, pois isoladamente um
município tinha pouca força, buscando articular com outros municípios com
características turísticas semelhantes.
A atividade turística para ser efetivamente transformadora dos padrões de
desenvolvimento, deveria ser abrangente, não limitando-se a um município e o
Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) concentrava-se apenas
no nível local:
Impunha a escala municipal para as suas ações, considerando que os
limites político-administrativos dos municípios brasileiros seriam o
recorte territorial mais adequado para a definição e implantação das
políticas de desenvolvimento do setor. No decorrer do processo, essa
escala de atuação revelou-se equivocada na medida em que o
turismo, tanto do ponto de vista do fenômeno socioespacial quanto da
atividade econômica, não se restringe às fronteiras municipais
(TRENTIN; FRATUCCI, 2011, p. 844).
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Segundo o Ministério do Turismo, com o conhecimento adquirido com a
prática do Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) “ficou provado
que o turismo planejado em conjunto com a comunidade cria condições para o
surgimento da autoestima, do orgulho e da cidadania, conjunto indispensável à
Nação” (Diretrizes do PNMT, 1994 apud BRASIL, 2010a, p. 134).
É importante mencionar que o Programa Nacional de Municipalização do
Turismo (PNMT) trouxe para os municípios que se engajaram de fato ao turismo a
visão estratégica de regionalização e, alguns Estados brasileiros como Rio Grande do
Sul, Ceará, Bahia, Minas Gerais e São Paulo já estavam avançando numa política de
base territorial, com a criação de circuitos e polos turísticos (BRASIL, 2011a) como
forma de empoderamento das regiões turísticas para o desenvolvimento da atividade.
Para Fratucci (2008, p. 167), o processo de implementação do Programa
Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) resultou também aos “gestores
municipais na percepção de que precisavam trabalhar em conjunto com seus
municípios vizinhos, se tinham intenção de estruturarem-se como destinos turísticos
de destaque no cenário nacional e mundial.” Assim, foram surgindo os primeiros
movimentos direcionados para a construção de conselhos e consórcios regionais de
turismo, como foram os casos dos municípios da Serra Gaúcha e da Região das
Agulhas Negras (Itatiaia, Resende, Porto Real e Quatis), dentre outros; movimentos
absorvidos pelo governo, por meio do Programa de Regionalização do Turismo
(BRASIL, 2011a).
Para o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010a) a interface entre a
municipalização e o Programa de Regionalização do Turismo trouxe uma nova
configuração para a Política Nacional de Turismo, uma vez que integrar o município à
região turística com vistas a promover o desenvolvimento regional requer uma política
pública que atenda a comunidade, a cadeia produtiva e os turistas. Para tanto, é
necessário “agregar, em cada município, lideranças comunitárias, agentes sociais
ligados a cadeia produtiva do turismo direta e indiretamente, administradores públicos,
entre outros” (BRASIL, 2010a, p. 136).
Para o Ministério do Turismo (2010a), a regionalização constitui uma gestão
de política pública que tem por base a sinergia de decisões, visando otimizar a ação
do Estado e do mercado em um espaço territorial ampliado, a própria região turística.
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O processo de regionalização do turismo permanece com os mesmos
princípios de gestão de política pública descentralizada ocorridos no Programa
Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) e ainda segue:
A tendência contemporânea a qual identifica o território – seja
geograficamente homogêneo ou produtivo, não necessariamente
continuo – como local privilegiado para implementar programas
capazes de alterar, de forma sustentável, os rumos do
desenvolvimento em escala regional (BRASIL, 2010a, p. 137).

A partir dessa vertente governamental, uma nova política pública de turismo
foi implementada buscando um novo modo de pensar o turismo, através da
construção de um modelo de gestão regional como estratégia de desenvolvimento
turístico no Brasil, denominado Programa de Regionalização do Turismo (PRT).

1.3 O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO (PRT)

O Programa de Regionalização do Turismo (PRT) foi concebido para, em
âmbito territorial e de caráter transversal, nortear o desenvolvimento turístico regional
(BRASIL, 2013b) para fins de planejamento

e gestão de política

pública

descentralizada, coordenada e integrada com o poder público, iniciativa privada e
sociedade civil organizada.
Segundo Fratucci (2014a), ocorreu “a descoberta da escala ideal para a
gestão dos processos de desenvolvimento turístico: a escala regional”, sendo assim:
A partir de uma oficina realizada em Brasília, em outubro de 2003, o
Ministério do Turismo estruturou o Programa de Regionalização do
Turismo – Roteiros do Brasil (PRT), desde aquele momento entendido
como um “eixo estruturante do turismo brasileiro, alinhado à estratégia
governamental de promover políticas que assegurem o
desenvolvimento sustentável de regiões com potencial econômico,
com foco no compromisso social de geração de empregos e de
melhoria de qualidade de vida da população (MTUR, 2003, p. 2 apud
FRATUCCI, 2014a, p. 57).

De acordo com Fratucci (2014a, p. 57) “partindo do entendimento da região
como um espaço geográfico que apresenta características e potencialidades
similares, trabalhando de forma integrada”, regionalizar é:
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transformar a ação centrada na unidade municipal em uma política
pública mobilizadora, capaz de provocar mudanças, sistematizar o
planejamento e coordenar o processo de desenvolvimento local,
regional, estadual e nacional de forma articulada e compartilhada.
Para implementar esse modelo é necessária a organização de um
espaço geográfico em regiões, para fins de planejamento, gestão,
promoção e comercialização integrada e compartilhada da atividade
turística (BRASIL, 2007a, p. 26).

A partir da concepção de uma gestão descentralizada do turismo, o Ministério
do Turismo propõe que cada região busque o seu desenvolvimento, de acordo com
suas peculiaridades e singularidades, entendendo que:
Regionalizar não é apenas o ato de agrupar municípios com relativa
proximidade e similaridades. É construir um ambiente democrático,
harmônico e participativo entre poder público, iniciativa privada,
terceiro setor e comunidade. É promover a integração e cooperação
intersetorial, com vistas à sinergia na atuação conjunta entre todos os
envolvidos direta e indiretamente na atividade turística de uma
determinada localidade (BRASIL, 2007b, p. 8).

Seguindo esta linha de pensamento, o Ministério do Turismo apresenta a
regionalização, no contexto de política pública de turismo:
Significa olhar além do município, para fins de planejamento, gestão,
promoção e comercialização integrada e compartilhada. Propõe-se
olhar a região, e não mais o município isolado. Essa visão se alinha a
tendências internacionais que buscam um maior aproveitamento dos
recursos financeiros, técnicos e humanos a fim de que se possam criar
condições e oportunidades para revelar e estruturar novos destinos
turísticos, qualificados e competitivos (BRASIL, 2007a, p. 12).

No Plano Nacional de Turismo 2013-2016, a regionalização é considerada
como parte da política estratégica que norteia o desenvolvimento turístico no país:
A regionalização é resultado de um processo de planejamento
descentralizado e compartilhado, iniciado em 2003, que resultou na
estruturação e na implementação de instrumentos e de ferramentas
que têm permitido maior interlocução do Ministério do Turismo com as
27 Unidades Federativas do país (Brasil, 2013a, p. 56).

No referido Plano Nacional de Turismo, o PRT continua sendo uma estratégia
de fortalecimento e posicionamento do turismo a partir da organização das regiões
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com abordagem territorial e institucional para o desenvolvimento e a integração do
turismo.
O Ministério do Turismo (BRASIL, 2013a) reconhece o espaço regional
construído e implementado pelos próprios agentes sociais nas diversas regiões do
país e considera uma estratégia facilitadora do desenvolvimento territorial integrado.
Em relação à Lei Geral do Turismo (Lei nº 11.771/2008) atual ferramenta legal
que normatiza o turismo no Brasil, a regionalização é reafirmada como política pública
nacional de turismo, sendo epigrafada como um dos objetivos da política nacional de
turismo em seu artigo 5º, inciso 6 (BRASIL, 2016).
O Ministério do Turismo (2007a) lançou o Plano Nacional de Turismo (PNT)
2007-2010 e, dentro dos oito macroprogramas, o Programa de Regionalização do
Turismo foi contemplado no macroprograma Regionalização do Turismo, e passou a
ser estabelecido como um instrumento chave para atingir todas as metas traçadas
para o turismo nacional até o ano de 2010.
Além do macroprograma regionalização do turismo, o plano contemplava
também os macroprogramas: informação e estudos turísticos; planejamento e gestão,
logística e transportes; fomento à iniciativa privada; infraestrutura pública; qualificação
dos equipamento e serviços turísticos; e promoção e apoio à comercialização.
O PRT continuou sendo identificado pelo Ministério do Turismo como um
Programa, mantendo também as suas diretrizes, mas passou a ter os seguintes
objetivos (BRASIL, 2007a, p. 23):
Promover o desenvolvimento e a desconcentração da atividade
turística; apoiar o planejamento, a estruturação e o desenvolvimento
das regiões turísticas; aumentar e diversificar produtos turísticos de
qualidade, contemplando a pluralidade cultural e a diferença regional
do País; possibilitar a inserção de novos destinos e roteiros turísticos
para comercialização; fomentar a produção associada ao turismo,
agregando valor à oferta turística e potencializando a competitividade
dos produtos turísticos; potencializar os benefícios da atividade para
as comunidades locais; Integrar e dinamizar os arranjos produtivos do
turismo; aumentar o tempo de permanência do turista nos destinos e
roteiros turísticos; dinamizar as economias regionais.

Nesse sentido, o Ministério do Turismo levou em conta que a formação de
região turística, através da integração dos municípios brasileiros, poderia beneficiar o
desenvolvimento

da atividade turística, principalmente dos municípios que se

encontravam à margem da implementação de políticas públicas.
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Isto posto, o Programa de Regionalização do Turismo (PRT), propõe:
Promover a delimitação geográfica em regiões turísticas, para fins de
planejamento, definição de estratégias e gestão, gerando a
integração, articulação intersetorial e cooperação entre os vários
participantes da cadeia produtiva regional (BRASIL, 2007a, p. 20).

Para o Ministério do Turismo, “a região turística ultrapassa os limites
geopolíticos preestabelecidos no País” (BRASIL, 2007a, p; 28), para tanto, o PRT
pretende em cada região turística:
subsidiar a estruturação e qualificação dessas regiões para que elas
possam assumir a responsabilidade
pelo
seu próprio
desenvolvimento, possibilitando a consolidação de novos roteiros
como produtos turísticos rentáveis e com competitividade nos
mercados nacional e internacional. Para tanto é necessário perceber
o turismo como atividade econômica capaz de gerar postos de
trabalho, riquezas, promover uma melhor distribuição de renda e a
inclusão social (BRASIL, 2007b, p. 8).

Para tanto, o Ministério do Turismo apresenta as diretrizes do PRT que
estabelecem os direcionamentos para promover o desenvolvimento regionalizado,
conforme a seguir.
1.3.1 Diretrizes do PRT para o desenvolvimento turístico

Apresentamos, a seguir, as diretivas indicadas pelo Ministério do Turismo com
o intuito de atingir os objetivos do Programa de Regionalização do Turismo, através
das diretrizes operacionais preparatórias, das diretrizes operacionais resultantes e das
diretrizes políticas, todas integradas por um sistema de monitoramento, representadas
no Figura 3:
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Figura 3 – Diretrizes para alcançar a regionalização.

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Para melhorar a condição de vida das comunidades receptoras, gerar novos
postos de trabalho e impulsionar a melhor distribuição de renda, dentre outros
objetivos, o Ministério do Turismo (BRASIL, 2004) formulou as diretrizes operacionais
constituídas
Instância

pelos módulos: sensibilização; mobilização; institucionalização da

de

Governança

Regional;

elaboração

do

Plano

Estratégico

de

Desenvolvimento do Turismo Regional; implementação do Plano Estratégico de
Desenvolvimento do Turismo Regional; Sistema de Informações Turísticas do
Programa; Roteirização Turística; Promoção e Apoio à Comercialização; e Sistema
de Monitoria e Avaliação do Programa.
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Esses módulos são distintos e não necessariamente sequencias e têm a
finalidade de contribuir com o processo de desenvolvimento regional da atividade
turística, de forma coordenada, integrada e participativa.
O fato de existir módulos orientadores não significa que o processo de
regionalização em todas as regiões tenha que ser iniciado, obrigatoriamente, pelo
primeiro módulo proposto, considerando que cada região turística, por suas próprias
características, encontra-se em um nível diferente de maturidade dentro do processo
de regionalização e que seu ingresso no processo também se fará de acordo com
essa maturidade (BRASIL, 2004).
Entretanto, com a finalidade de atingir o objetivo deste trabalho e para uma
melhor compreensão dos instrumentos

metodológicos utilizados, as diretrizes

operacionais são apresentadas em dois momentos.
No primeiro momento, apresentamos os módulos operacionais do programa,
que a pesquisadora denominou como diretrizes operacionais preparatórias, que têm
a finalidade de garantir o processo de organização e ordenação do PRT, sabendo que
cada região turística poderá implementá-los de acordo com seu estágio de
desenvolvimento.
Para um melhor entendimento do que é proposto pelo Ministério do Turismo
como módulos operacionais (BRASIL, 2007a), enfatizamos que as diretrizes
operacionais preparatórias são ferramentas funcionais e práticas que operam como
estratégias facilitadoras para a condução do processo de regionalização nas regiões
turísticas brasileiras visando alcançar os objetivos do Programa de Regionalização do
Turismo.
Nesse contexto, de acordo com o PRT, a pesquisadora identifica e denomina
como diretrizes operacionais preparatórias do programa: sensibilização, mobilização,
sistema

de

informações

desenvolvimento

turísticas,

elaboração

do

plano

estratégico

de

do turismo regional e construção da promoção e apoio à

comercialização.
É importante ponderar que o Ministério do Turismo figura-se dúbio em indicar
duas vezes a diretriz promoção e apoio à comercialização, tanto na diretriz
operacional preparatória, quanto na diretriz política do programa. Não obstante, no
nosso entendimento, as referidas diretrizes possuem orientações e procedimentos
diferentes dentro do PRT, que são apropriadamente fundamentadas no decorrer do
trabalho.
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Em vista disso, para uma melhor interpretação da Figura 3 (criada pela
pesquisadora) e do desenvolvimento do trabalho, intitulamos a diretriz operacional
preparatória do PRT como “construção” da promoção e apoio à comercialização com
a finalidade de distingui-la da diretriz política do programa, denominada promoção e
apoio à comercialização.
No segundo momento, a pesquisadora denomina e discerne como diretrizes
operacionais resultantes

do programa: a institucionalização

da instância de

governança regional, a implementação do plano estratégico de desenvolvimento do
turismo regional e a roteirização turística.
A pesquisadora considera como diretrizes operacionais resultantes do
programa, as diretrizes que são executadas após o processo de planejamento e
organização realizados nas diretrizes operacionais preparatórias, uma vez que são
nas diretrizes operacionais resultantes em que as regiões turísticas de fato vão
materializar e consubstanciar o PRT.
Nesse enquadramento, as diretrizes operacionais resultantes do Programa de
Regionalização do Turismo fazem parte das questões centrais que compõem este
trabalho. Portanto, são tratadas de forma individualizada, sistematizada e com
importante nível de detalhes.
Justifica-se que a escolha e seleção destas diretrizes, por se apresentarem
como eixos norteadores para a consolidação do PRT e estão relacionadas com as
diretrizes políticas do programa que possuem três estratégias para alcançar a
regionalização: “gestão coordenada; planejamento integrado e participativo; e
promoção e apoio à comercialização” (BRASIL, 2007a, p. 30).
Para uma região turística dispor de uma gestão coordenada é basilar a
institucionalização de uma instância regional. Da mesma forma, para se ter um
planejamento integrado e participativo, é necessária a implementação de um plano
estratégico regional. E para que ocorra a promoção e apoio à comercialização da
região turística é fundamental que tenha sido construído o processo de roteirização
regional.
Não podemos deixar de mencionar, o sistema de monitoria e avaliação do
programa que também fazem parte das diretrizes do programa e tem a finalidade de
monitorar e avaliar todo processo de implementação do PRT, em caráter contínuo,
visando o aperfeiçoamento e adequação para o desenvolvimento da atividade
turística.

36

Por conseguinte, descrevemos, a seguir, as diretrizes operacionais de acordo
com a composição estabelecida (diretrizes operacionais preparatórias e diretrizes
operacionais resultantes) e com a finidade de promover uma melhor compreensão do
papel de cada uma e seus direcionamentos para o processo de desenvolvimento do
turismo, de forma regionalizada.
À vista disso, para uma melhor percepção da classificação das diretrizes que
preconizamos nessa seção, criamos a Figura 3 com o objetivo de alcançar uma lógica
de compreensão do processo de regionalização do turismo.
Apresentamos, a seguir, como funcionam

as diretrizes operacionais

preparatórias do Programa de Regionalização do Turismo, expostas na Figura 3.

1.4 DIRETRIZES OPERACIONAIS PREPARATÓRIAS DO PRT

Conforme mencionamos

anteriormente,

denominamos

como diretrizes

operacionais preparatórias aquelas que iniciam todo o processo de planejamento do
PRT em uma região turística.
As diretrizes operacionais preparatórias estão distribuídas da seguinte forma:
sensibilização, mobilização, sistema de informações turísticas, elaboração do plano
estratégico regional e construção da promoção e apoio à comercialização (Figura 3).
1.4.1 Sensibilização

Para que uma região turística perceba suas riquezas, sejam elas culturais
e/ou naturais, o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010b), propõe que todos os agentes
sociais compreendam o que é o turismo e qual a sua importância no desenvolvimento
regional, através do processo de sensibilização.
Os agentes sociais, no contexto

da atividade turística,

podem ser

considerados como produtores do turismo composto por “pessoas, grupos sociais,
empresas/firmas e instituições com poder de gerar um efeito sobre o fenômeno e/ou
sobre a atividade turística, ou seja, com capacidade de intervir, modificar ou influenciar
o seu curso” (FRATUCCI, 2008, p.74) que colaboram direta ou indiretamente para a
construção do mercado turístico.
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Para um melhor entendimento da proposta do Ministério do Turismo,
procuramos entender o sentido de sensibilização com o intuito de disciplinar os
agentes sociais no PRT:
Sensibilização, um processo educativo que se faz através de
vivências, realizadas para sensibilizar as pessoas, possibilitando o
reavivamento de nossos sentidos, permitindo o reconhecimento de
nossos sentimentos e potencializando nossa criticidade (MOURA,
2004, p. 28).

Segundo o pensamento

da autora, sob essa perspectiva, podemos

compreender a importância de se tratar a sensibilização como um processo educativo.
O Ministério do Turismo aponta que a sensibilização deve fazer parte de todos os
módulos operacionais do PRT, uma vez que:
Sensibilizar é oferecer, às pessoas da comunidade ou da região, os
meios e os procedimentos que as façam perceber novas
possibilidades e lhes permitam enfrentar as mudanças e as
transformações necessárias quando se adota uma nova postura frente
ao turismo (BRASIL, 2010b, p. 23).

Esse processo inicia-se com o poder público em conjunto com os agentes
sociais ligados direta e indiretamente com o turismo em prol do desenvolvimento
socioeconômico em caráter mais amplo: a região turística.
Identificar quem são os agentes sociais envolvidos na região turística, tornase essencial para atribuir as competências de cada um no processo de sensibilização,
sabendo que cada região turística tem suas próprias características e peculiaridades.
É importante mencionar que o processo de sensibilização segue o princípio
da participação com a finalidade de integrar, de forma organizada, os interesses
comuns dos agentes sociais envolvidos, onde o “resultado se traduzirá em uma
mudança na percepção que cada um tem de si e na compreensão do poder de
expressão do grupo” (BRASIL, 2010b, p. 34), tornando-os agentes da transformação
e protagonistas do processo de decisão.
Percebemos, portanto, que a sensibilização é um processo permanente com
a finalidade de despertar o interesse e o comprometimento necessário dos agentes
sociais, propiciando a disseminação dos conceitos adotados pelo Programa.
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1.4.2 Mobilização

A mobilização é uma ação que deve mediar o PRT em todas as suas fases,
visando o engajamento dos diversos agentes sociais da região turística.
“A mobilização ocorre quando um grupo de pessoas, uma comunidade ou
uma sociedade decide e age com um objetivo comum, quotidianamente, resultados
decididos e desejados por todos” (TORO; WERNECK, 1996, p. 5).
Para o Ministério do Turismo (2010b, p. 63):
Mobilizar é reunir poder público, empresários, sociedade civil e
instituições de ensino em torno de um objetivo comum, que será
alcançado mediante o empenho, a participação e a união de todos os
setores da sociedade.

No PRT, o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010b) traz a figura do mobilizador
com o papel, no processo de mobilização, de atender os critérios validados por uma
instância de governança regional e com atribuições de favorecer a integração e o
relacionamento entre os membros do grupo; resolver de forma harmoniosa as
situações criadas no grupo; facilitar a aprendizagem, o repasse e a troca de
conhecimentos; multiplicar informações, conhecimentos e experiências; conduzir o
grupo a um comportamento ou resposta adequada a novas ou velhas situações;
sensibilizar o indivíduo quanto à sua importância como agente atuante no
desenvolvimento econômico, sociocultural e ambiental; e estimular o grupo a
participar, podendo ser:
Representante do Órgão Oficial de Turismo da Unidade da Federação;
representante do Sistema (SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI, SENAR
E SESCOOP); docente e discente das instituições de ensino superior;
membro do Fórum ou Conselho Estadual de Turismo; representante
da Instância
de Governança Regional
institucionalizada;
empreendedor local; representante de associações e de Colegiados
Municipais de Turismo (Conselhos, Fóruns, Comitês); profissional
autônomo contratado, que conheça a região e suas características
políticas, socioeconômicas e culturais (BRASIL, 2010b, p. 30).

Segundo o Ministério do Turismo (2010b), a mobilização tem seu grau de
importância a partir do momento em que as comunidades assumam o controle (em
forma de empoderamento) e a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento,
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sendo dentro das diretrizes operacionais do Programa de Regionalização do Turismo,
o objetivo geral da mobilização:
Promover, articular e integrar os atores para obter maior envolvimento
e participação destes na busca dos objetivos comuns no processo de
regionalização do turismo. Uma das formas eficazes de mobilização é
combinar discussões com ações concretas – o aprender e o fazer –
desenvolvendo as capacidades de compartilhar pensamentos,
conhecimentos, interesses e tomadas de decisão (BRASIL, 2004, p.
21).

A mobilização é a forma de manter os agentes sociais envolvidos motivados
em torno do desenvolvimento da região turística, tendo como base a troca de
informações, de ideias e de experiências entre eles possibilitando uma verdadeira
cooperação para a construção de uma sociedade mais participativa.
No

pensamento

do

Ministério

do Turismo,

a mobilização

para o

desenvolvimento turístico deverá atender os procedimentos estabelecidos pelo PRT,
“por meio de sua gestão descentralizada nos níveis nacional, estadual, regional e
municipal” (2010b, p. 69).
Portanto, a mobilização é uma forte aliada ao planejamento participativo com
foco na regionalização, pois é através do envolvimento de todos os agentes sociais
do turismo que a região pode ser fortalecida através da sinergia de decisões.
1.4.3 Sistema de Informações Turísticas

O uso da tecnologia da informação é fundamental para obter subsídios
necessários para a definição e o estabelecimento de políticas capazes de concretizar
as metas estabelecidas para o setor.
O significado do termo sistema “é a combinação de partes coordenadas
(subsistemas) que se relacionam para alcançar objetivos comuns” (BRASIL, 2010d,
p. 21), tendo como pressuposto o contexto que envolve a tecnologia da informação e
o turismo.
O termo informação, por sua vez, “é a reunião de dados que, articulados entre
si e disponibilizados às pessoas e instituições, facilitarão as tomadas de decisão
relacionadas ao desenvolvimento do turismo.” (BRASIL, 2010d, p. 23).
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No setor turístico, a informação é o sangue da indústria turística. (SHELDON,
1989 apud RAMOS, 2010) e o sistema de informações é um dos pilares para o
desenvolvimento turístico de uma região.
Segundo Ramos (2010), o desenvolvimento tecnológico tem sido o principal
motor do setor turístico, “principalmente, o que tem causado a concepção e
elaboração de ferramentas que têm permitido a gestão da informação de forma
eficiente e eficaz, uma vez que a actividade turística é extremamente dependente de
informação”, referendando com essa mesma linha de pensamento, os autores Buhalis
(1994), Werthner e Klein (1999), Sheldon (1997), Poon (1993) e OConnor (1999).
Para Ramos (2010, p. 108), o sistema de informações atua como um suporte
tecnológico à atividade turística, uma vez que:
As organizações, públicas ou privadas, com acesso a informação têm
vantagens competitivas. Na actividade turística, esta afirmação ainda
é mais relevante uma vez que a informação é o combustível da
economia relacionada com este sector económico.

Dentro desse contexto, a informação é essencial nos processos de
planejamento e gestão e o sistema de informações turísticas do PRT vem ao encontro
da “necessidade de articulação entre os agentes sociais e as ações que estão em
execução” (BRASIL, 2010d, p. 20).
Segundo o Ministério do Turismo, o objetivo principal de um sistema de
informações turísticas “é o de armazenar os dados e disponibilizá-los de maneira
adequada para que possam ser transformados em conhecimento” (2010d, p. 23).
Podemos definir o Sistema de Informações
componentes

inter-relacionados

que

coletam

(ou

como um conjunto
recuperam),

de

processam,

armazenam e distribuem informações para o suporte, a tomada de decisão,
coordenação e controle de um processo (LAUDON & LAUDON, 2002).
Diante desse contexto, o sistema de informações turísticas constitui um amplo
banco de dados com informações referentes ao turismo, como também serve como
uma ferramenta para o planejamento e gestão do desenvolvimento da atividade
turística regional e como um mecanismo capaz de desburocratizar, democratizar e
facilitar o acesso à informação, isso porque:
A gestão moderna exige que a tomada de decisão seja feita com o
máximo de informações. Gerir a informação, segundo Braga, apud
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Zorrinho, 1995, é decidir o que fazer com base em informação e decidir
o que fazer sobre informação. É ter a capacidade de selecionar de um
repositório de informação disponível aquela que é relevante para uma
determinada decisão e, também, construir a estrutura e o design desse
repositório (BRASIL, 2010d, p. 25).

Segundo o Ministério do Turismo para criar e desenvolver um sistema de
informações, torna-se importante “o envolvimento e a participação dos criadores,
gestores e usuários deste sistema, para saber das necessidades comuns” (BRASIL,
2010d, p. 27)
No contexto do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), o objetivo
geral do sistema de informações turísticas:
É instrumentalizar os técnicos do Ministério do Turismo, dos Órgãos
oficiais de turismo dos Estados, das Instâncias de governança
regionais, dos municípios e demais instituições parceiras para
dinamizar o planejamento, gestão de serviços, mediante otimização
dos recursos tecnológicos disponíveis, tendo em vista a
transformações e a modernização organizacional do turismo (BRASIL,
2010d, p. 29).

As informações do sistema de informações turísticas do Programa, segundo
o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010d), ficariam disponibilizadas no Portal Brasileiro
do Turismo, quando o sistema estiver alimentado e são divididos em três subsistemas:
sistema de gerenciamento das informações do PRT (PRTur), sistema de inventariação
da oferta turística (INVTUR) e o sistema de cadastro dos empreendimentos,
equipamentos e profissionais da área de turismo (CADASTUR).

1.4.3.1 O sistema de gerenciamento das informações do Programa de Regionalização
do Turismo (PRTur)

No pensamento do Ministério do Turismo, o sistema de gerenciamento das
informações do PRT (PRTur) é definido como:
Um sistema na internet que possibilita a gestão de informações
criadas e coletadas no âmbito do Programa de Regionalização do
Turismo acerca dos municípios, regiões, rotas e roteiros turísticos. O
objetivo principal do PRTur é subsidiar o planejamento e definição de
estratégias para otimizar a gestão do processo de regionalização do
turismo no Brasil (BRASIL, 2007f, p. 29).
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A estratégia de gestão do Sistema de Gerenciamento das Informações do
Programa de Regionalização do Turismo (PRTur) é alimentar e atualizar esse
subsistema feito de forma descentralizada, em âmbitos nacional, estadual, regional e
municipal.
O PRTur (BRASIL, 2007f) é integrado ao banco de dados do sistema de
informações turísticas do PRT onde encontra-se um conjunto de informações
relacionadas à cadeia produtiva do turismo, composto a partir dos dados obtidos pelo
Projeto Inventário da Oferta Turística.
Para ter acesso ao sistema PRTur, o Ministério do Turismo disponibiliza o
endereço eletrônico denominado www.prtur.turismo.gov.br.

1.4.3.2 O sistema de inventariação da oferta turística (INVTUR)

Para o Ministério do Turismo, o INVTUR:
É um sistema que contém informações básicas e turísticas de
municípios, dispostas em um banco de dados, para fins de
planejamento, gestão e divulgação da atividade turística brasileira. A
concepção do INVTUR prioriza as possibilidades de aplicação com
abrangências local, regional, estadual e nacional. Possibilita, também,
a padronização (do instrumento de pesquisa, facilitando assim a
sistematização das informações); a administração integrada,
descentralizada e coordenada; interface (com outros subsistemas);
inclusão dos componentes da oferta turística; características das
entradas de dados; cruzamento de informações, formas de consulta,
atualização, geração de relatórios e estatísticas (BRASIL, 2010d, p.
35).

Para melhor compreensão desse sistema de inventariação da oferta turística
apresentamos no capítulo 3, especificamente na seção 3.6, o processo de inventário
da oferta turística no município de Niterói/RJ – campo de estudo deste trabalho.

1.4.3.3 O Sistema de cadastro dos empreendimentos, equipamentos e profissionai s
da área de turismo (CADASTUR)

A legislação torna o CADASTUR obrigatório (Lei nº 11.771/2008) e o
Ministério do Turismo apresenta o seguinte conceito do CADASTUR:
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É um sistema na internet que tem como finalidade possibilitar o
cadastro de Empresas Prestadoras de Serviços Turísticos e
Profissionais de Turismo, conforme legislação específica. O
CADASTUR se destaca como uma excelente ferramenta de
divulgação e marketing, pois disponibiliza, no endereço eletrônico
http://www.cadastur.turismo.gov.br, para o usuário em geral,
informações quanto à prestação dos serviços das empresas e
profissionais cadastrados, além dos contatos (BRASIL, 2010d, p. 38).

O sistema de informações turísticas acima apresentado, além de ser a função
de informar e motivar os vários segmentos da sociedade para a importância da
inserção desse sistema tecnológico no PRT é um instrumento tecnológico essencial à
consolidação dos destinos como promotor de desenvolvimento econômico e social
nas regiões turísticas (BRASIL, 2013b).

1.4.4 Elaboração do plano estratégico de desenvolvimento do turismo regional

Para a elaboração do plano estratégico de desenvolvimento do turismo
regional devemos entender, num primeiro momento, o conceito de planejamento, uma
vez que perpassa por diversos significados de acordo com a área de conhecimento,
tendo - no campo do turismo – como principal característica sua relação com o espaço
e os territórios.
Em primeiro lugar, o planejamento exige o conhecimento da realidade, sendo
o diagnóstico providencial em relação à região:
Prescinde de ordenação e distribuição de infraestruturas no território,
estabelecimento de relações e avaliação das reais potencialidades. No
planejamento do turismo, o diagnóstico analisa a infraestrutura
turística, os atrativos e a infraestrutura básica, essenciais ao turismo.
É com base nesse estudo que serão organizadas ações e políticas de
desenvolvimento, tendo sempre em vista objetivos claramente
definidos (MINASI, 2015, p.9).

Planejamento e gestão têm que andar de mãos dadas, o que vai ao encontro
do pensamento de Fratucci (2014b, p. 94):
Pensar a gestão sem planejamento, ou o planejamento sem gestão, é
jogar contra o tempo e contra os benefícios que o desenvolvimento
territorial a partir do turismo pode trazer. Não se trata de superar essa
contradição, pois aqui ela não existe. O que temos é uma
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complementariedade entre as duas ações, onde uma sustenta a outra
em movimentos circulares de retroalimentação.

Para o autor, planejamento e gestão são ao mesmo tempo distintos e
complementares no que concerne às decisões inerentes ao espaço e territórios na
atividade turística, uma vez que defende que “o espaço-território torna-se básico para
os processos de ordenamento

de desenvolvimento

dos destinos turísticos”

(FRATUCCI, 2014b, p. 93).
O Ministério do Turismo conceitua planejamento, como:
um processo ordenado e sistematizado de produção de bens,
produtos e serviços, que vai contribuir para transformações da
realidade existente, de acordo com os objetivos de desenvolvimento
desejados pelos atores envolvidos (BRASIL, 2010c, p. 27).

Vale destacar uma reflexão de Fratucci (2014b) sobre o poder público na
qualidade de agente social e orientado pelo pensamento neoliberal de produção, uma
vez que o ente público, “em seus diversos níveis de atuação, quando se volta para
agir e ordenar o desenvolvido do turismo, o faz apenas a partir da sua dimensão
econômica” (2014b, p. 92) e:
vem atuando, através da elaboração e implementação de políticas
públicas de turismo, de modo parcial, privilegiando as demandas e
interesses do capital financeiro, em detrimento das demandas e
interesses dos demais agentes sociais também envolvidos com o
fenômeno turístico (FRATUCCI, 2014b, p. 92).

Segundo essa linha de pensamento, o planejamento estratégico deve
englobar também aos aspectos sociocultural, histórico, político-institucional

e

ambiental, de forma sustentável, com a adoção de alguns princípios utilizados pelo
PRT – a saber: “a participação, a integração, a descentralização, a flexibilidade, a
articulação, a mobilização, a cooperação e a sinergia de decisões” (BRASIL, 2010c,
p. 24).
Elaborar um plano estratégico de desenvolvimento do turismo regional não é
uma tarefa fácil, devido ao fato de ser necessário ter elementos fundamentais para o
processo de planejamento da região turística, tais como:
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1. O homem e seu habitat: sua origem étnica, seus valores morais e
espiritais, seus hábitos e costumes, indicadores do legado cultural do
grupo social em que se encontra inserido, ou seja, aquilo que uma
geração transmite a outra; 2. As vocações turísticas regionais/locais:
é necessário identificar a vocação, as tendências que caracterizam
uma determinada região. Por exemplo: há regiões com maior apelo ao
ecoturismo; outras apresentam apelo religioso; outras, pela presença
de fazendas e sítios, apresentam apelo ao turismo rural etc.; 3. As
potencialidades regionais/locais: é importante identificar as
possibilidades e perspectivas de organização e desenvolvimento
turístico da região; 4. As demandas regionais/locais – é necessário
identificar, dentro de uma região, o que pode ser objeto de interesse
por parte dos turistas (BRASIL, 2010c, p. 22).

Entende-se por planejamento estratégico “um processo de gestão de ações e
empreendimentos, estabelecidos a partir de um processo decisório sistematizado,
voltados e comprometidos com estratégias definidas para o alcance do objetivo futuro
(BRASIL, 2004, p. 29).
Nesse contexto, o Ministério do Turismo divide a elaboração do plano
estratégico regional em duas fases: análise situacional e elaboração do plano
estratégico.
A análise situacional ou diagnóstico situacional é representada por um retrato
do presente da região turística, feita pelos agentes sociais locais e, antes de se criar
o plano propriamente dito, “baseia-se numa série de levantamentos efetuados nesta
fase inicial da elaboração do plano” (BRASIL, 2010c, p. 36).
A partir da análise situacional, é traçado um prognóstico da região turística
manifestado pelos agentes sociais locais envolvidos, que - nesse processo - atuam
como agentes de transformação, tornando-se, assim, protagonistas de seu próprio
desenvolvimento:
Num futuro definido, quanto a objetivos, metas, benefícios, impactos
positivos e possíveis estratégias alternativas para se atingir esses
objetivos. A estratégia escolhida é implementada por meio de projetos
específicos, dos projetos gerenciais e dos planos operacionais
(BRASIL, 2007e, p. 25).

Para um melhor entendimento, como se relacionam os três níveis de
planejamento: estratégico, tático e operacional, apresentado pelo Ministério do
Turismo (2007e, p. 26), no contexto do PRT, enfatizamos que os projetos específicos
e gerenciais situam-se no nível intermediário e encontram-se entre o nível estratégico,
no qual situa-se o plano estratégico, responsável pelas diretrizes gerais e estratégicas
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de um projeto ou programa - e o nível operacional, no qual se enquadram os planos
operacionais.
Já os planos operacionais representam o detalhamento maior a que se chega
na escala de planejamento. Deles, fazem parte o plano de trabalho e os planos de
recursos (humanos, materiais e orçamentários), dentre outros (BRASIL, 2007e).
Segundo Fratucci, Schwantes e Maia (2014, p. 144) toda essa orientação
estratégica direcionada para a regionalização deve estar em consonância “com as
necessidades e características do setor turístico local e regional” devendo respeitar
as diferenças e as peculiaridades da região.
Apresentamos, a seguir, os passos para a construção da promoção e apoio à
comercialização, em consonância com o PRT do Ministério do Turismo.

1.4.5 Construção da promoção e apoio à comercialização

Essa diretriz operacional preparatória do PRT, baseia-se no planejamento dos
processos de promoção e comercialização de roteiros turísticos, visando a elaboração
do seu plano de negócios como um elemento de estimativa de lucro de um roteiro
turístico.
O Ministério do Turismo conceitua promoção turística como:
um item do composto de marketing que abrange todas as ferramentas
mercadológicas utilizadas para estabelecer comunicação com o
mercado, incluindo as técnicas a serem aplicadas para promover o
produto turístico e a forma como a promoção será transmitida ao
consumidor: imagem, linguagem de comunicação etc (BRASIL, 2008a,
p.78).

Para o Ministério do Turismo (2008a) as estratégias desenvolvidas para a
promoção de um produto turístico devem ter como objetivos: criar um relacionamento
próximo com o mercado consumidor; criar e fortalecer a imagem do produto para o
público-alvo; gerar informações dirigidas para públicos específicos; e dar suporte ao
processo de comercialização, sendo o processo de promoção turística feito da
seguinte forma:
Promoção institucional: feita por entidades e instituições de turismo
com a finalidade de incentivar o desejo de conhecer a região. Não
favorece a uma instituição ou empresa especificamente, mas a todas
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elas por meio da divulgação da localidade; Promoção de produtos
específicos: feita pelas empresas privadas ou em conjunto com órgãos
públicos para informar datas, roteiros, preços, formas de pagamento
etc. Tem por objetivo transformar o desejo dos turistas em ato efetivo
de compra, ou seja, em visitação. A promoção do produto turístico
pode ser feita por meio do contato pessoal – um promotor aborda o
cliente e apresenta o produto – ou através de ações indiretas, como a
propaganda, as relações públicas e merchandising (ACERENZA, 1991
apud BRASIL, 2008a, p. 79).

O objetivo da promoção turística, portanto, é aproximar a oferta e a demanda,
tendo a função de tornar o produto conhecido do público, motivando o seu consumo
por meio de ações de comunicação direcionadas, para manter o consumidor fiel ao
produto.
Para o Ministério do Turismo, as atividades promocionais servem para
aproximar o produto ou serviço dos distribuidores e clientes. Essas atividades
promocionais podem ser feitas por meio de diversas maneiras, tais como: “atrair e
promover eventos diversos; introduzir publicações em catálogos e folhetos específicos
para os mercados-alvo; e divulgar na mídia os produtos turísticos com o auxílio de um
plano de relações públicas” (BRASIL, 2008a, p. 80).
Essas atividades promocionais podem ser feitas das seguintes maneiras
(BRASIL, 2008a): material de apoio (mídias impressas ou digitais); participação e
promoção em feiras e eventos, encontros e rodadas de negócios (encontros
comerciais agendados e programados; mala direta que podemos substitui para
mailing

(ferramenta

gerenciável

pela

Internet);

propaganda;

publicidade,

merchandising (ações promocionais de produtos ou serviços nos pontos-de-venda);
relações públicas (relações com determinados públicos de interesse); famtour
(convidar agentes de viagem para visitar o destino); press trips (jornalistas e/ou
fotógrafos de imprensa para visitar o destino); criação de slogan, jingles, reportagens
e documentários (ferramentas que auxiliam a criação de uma identidade visual e
auditiva do produto, serviço ou marca que se pretende comercializar); e marketing
eletrônico (ferramenta de promoção e comercialização de produtos e serviço).
Para o Ministério do Turismo, as estratégias desenvolvidas

para a

comercialização de um produto turístico devem ter como objetivos:
Criar um relacionamento próximo com o mercado consumidor;
desenvolver ações direcionadas para a nova realidade de distribuição;
garantir retorno financeiro suficiente para manter o produto competitivo
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e sustentável; aumentar a inserção competitiva do produto turístico
brasileiro no mercado internacional; e aumentar o número de
operadores turísticos nacionais e internacionais que comercializam
produtos turísticos brasileiros (BRASIL, 2008a, p. 86).

No pensamento do Ministério do Turismo (2008a), para que esses objetivos
sejam atingidos, o processo de comercialização turística deve correr através dos
operadores que, por sua vez, distribuem os produtos turísticos às agências de turismo
e estas aos responsáveis pela venda ao consumidor final. A escolha das vias de
distribuição é uma estratégia de marketing que deve considerar:
O grau de controle do produto turístico sobre a distribuição e a venda;
a economia que cada uma das alternativas pode proporcionar; a
capacidade de adaptação do método escolhido a eventuais mudanças
no mercado; e os hábitos de compra dos clientes (BRASIL, 2008a, p.
86).

É importante mencionar que o mercado turístico vem sofrendo mudanças que
têm influenciado o processo de comercialização:
Muitas vezes, não é mais o produtor quem
intermediários. As grandes operadoras turísticas
turismo escolhem os fornecedores de acordo com
produto e as vantagens oferecidas, que poderão ser
clientes” (BRASIL, 2008a, p. 87).

escolhe seus
e agências de
a qualidade do
repassadas aos

Essas mudanças ocorreram também com o comportamento do consumidor
É inquestionável que o comportamento do consumidor vem mudando
ao longo das décadas. Surgiram novas necessidades, representadas
por motivações de viagens e expectativas que precisam ser atendidas.
O novo turista tende a ser uma pessoa mais preocupada com a
conservação da natureza, quer participar da vida da comunidade, quer
conhecer seus costumes, viaja por uma série de razões diferentes
(negócios, férias etc.), tem mais flexibilidade em relação aos períodos
de férias e lazer (viaja mais vezes ao ano, porém em períodos mais
curtos) e é mais exigente, porque é mais bem informado sobre as
opções de produtos e serviços existentes (BRASIL, 2008a, p. 87).

Portanto, o processo de comercialização de roteiros turísticos para ser
efetivado deve acompanhar as tendências do mercado turístico, adotando - de forma
eficaz - o sistema de distribuição do produto turístico, a política de preço e a
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identificação dos agentes sociais, definindo suas competências e funções (BRASIL,
2008a).
Percebemos que a promoção e apoio à comercialização caracterizam-se
pelas relações de mercado e agentes sociais. Para isso, precisam ser estabelecidos
e reforçados os arranjos produtivos e a existência de uma forte interação entre os
agentes sociais da cadeia produtiva do turismo, uma vez que articulados entre si,
criarão um ambiente favorável para mudanças nos aspectos econômicos e sociais.
O Ministério do Turismo (2008a) enfatiza a necessidade de criar um plano de
negócios, a ser elaborado antes da implementação de um roteiro turístico, trata-se de:
um documento que contém as ideias iniciais sobre o produto que se
deseja comercializar, ou sobre a expansão que se deseja fazer de um
produto já comercializado. Neste caso, um roteiro turístico. A partir de
um Plano de Negócios, é possível fazer uma avaliação prévia, que
permita evitar gastar tempo e dinheiro num investimento que talvez
não resista a uma análise mais apurada (BRASIL, 2008a, p. 92).

De acordo com o Ministério do Turismo (2008a), ao elaborar um plano de
negócios de um roteiro turístico, devemos avaliar a viabilidade da operação do roteiro
turístico e facilitar o convencimento de terceiros acerca da viabilidade do negócio e,
consequentemente, torna mais fácil a obtenção de capital de terceiros para o
financiamento do investimento, caso isto seja necessário.
Na elaboração de um plano de negócios de um roteiro turístico, o Ministério
do Turismo (BRASIL, 2008a) sugere alguns tópicos, a saber: definição do produto ou
serviço; definição do mercado atual e potencial; análise ambiental; análise da
concorrência; análise financeira; estratégias promocionais; análise estratégica
(identificar os riscos e identificação e análise das oportunidades); controle
governamental; e plano de marketing.
O Ministério do Turismo ressalta sobre o acompanhamento sistêmico e
continuado da implementação dos planos de negócios e de marketing, assim como
seus eventos de monitoria e avaliação, que devem ser orientados por um Sistema de
Monitoria e Avaliação (BRASIL, 2008a).
Ingressamos a seguir, as estratégias operacionais resultantes do PRT que
tratam as questões centrais que compõem este trabalho.
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1.5 DIRETRIZES OPERACIONAIS RESULTANTES DO PRT

Conforme aludimos anteriormente, as diretrizes operacionais resultantes
ocorrem após o procedimento

da organização

das diretrizes

operacionais

preparatórias do processo de planejamento do PRT, em uma região turística.
Intitulamos como diretrizes operacionais resultantes: a institucionalização da
instância de governança regional, a implementação do plano estratégico de
desenvolvimento do turismo regional e a roteirização turística (Figura 3).
1.5.1 Institucionalização da instância de governança regional

A Instância de Governança Regional, no âmbito PRT é responsável pelo
planejamento, execução e tomada de decisões do processo de desenvolvimento do
turismo de uma região turística (BRASIL, 2010b).
Segundo Fratucci (2008, p. 178) “visando estimular as articulações locais e
regionais, as ações do MTur têm se voltado para o apoio e o incentivo para a formação
de novas estruturas organizacionais de gestão do desenvolvimento turístico local e
regional”.
O autor refere-se sobre a institucionalização da instância de governança
regional e no pensamento do Ministério do Turismo:
Instâncias [de governança regional] são as diferentes formas de
organização gestoras do Programa em uma região turística.
Governança diz respeito ao ato de governar, conduzir, reger. Portanto,
a expressão Institucionalização das Instâncias de Governança
Regional significa estabelecer uma organização para decidir e
conduzir o desenvolvimento turístico de uma região (BRASIL, 2010b,
p. 84).

Ampliando o conceito:
Governança é uma nova maneira de governar, diferente do modelo
hierárquico, um modo mais corporativo em que os atores estatais e
não estatais – e, em geral, a sociedade civil – participam de redes
públicas e privadas (FRATUCCI; SCHWANTES; MAIA, 2014, p. 144).

No pensamento de Nobrega e Figueiredo (2014, p.438), no que tange ao seu
objetivo principal, “[...]a instalação da Instância de Governança Regional deverá
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conduzir o processo de gestão como principal meta ao desenvolvimento turístico de
uma região”.
Para outros autores, a instância de governança, trata-se, então, de uma
“organização representativa dos poderes público, do setor privado, do terceiro setor e
da sociedade civil organizada dos municípios integrantes da Região Turística ”
(MACHADO; TOMAZZONI, 2011, p. 234).
A instância

de governança

regional,

portanto,

é uma

organização

representativa dos poderes públicos e privado, da sociedade civil e dos municípios
componentes das regiões turísticas, definida pelo Ministério do Turismo como:
Uma organização social com participação do poder público e dos
atores privados da atividade turística com o papel de fazer a gestão do
turismo, com visão de sustentabilidade e também coordenar o
Programa de Regionalização na região (BRASIL, 2010b, p. 87).

As instâncias de governança, em um contexto turístico, têm um papel
fundamental como facilitadora dos processos de conscientização, sensibilização e
mobilização do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil organizada e da
comunidade de uma região turística, no que concerne reforçar o desenvolvimento do
turismo por meio da implementação do PRT (BRASIL, 2010b).
Para o Ministério do Turismo (2010b, p. 85) “as questões relativas à
descentralização e à participação são consideradas resultantes da pressão social
gerada pelos conflitos entre grupos da sociedade”. Nesse contexto, a forma mais
adequada de atuação é a cooperação público-privada. Surge então, uma nova
formação, planejamento e condução para potencializar a regionalização como política
estruturante na gestão dos territórios.
Percebemos então, que o princípio de cooperação torna-se condição
essencial para uma atuação conjunta entre os agentes envolvidos e para o Ministério
do Turismo. A cooperação “é termo derivado de cooperar e a palavra cooperar é
formada pelo prefixo co (que significa companhia, sociedade, estar junto) acrescido
de operar (que significa atuar, trabalhar, agir). Portanto, cooperação significa trabalho
conjunto” (BRASIL, (2007d, p. 15), tornando-se, então, um pré-requisito para a sua
eficácia.
Segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2007d), as principais formas de
institucionalizar e de estabelecer mecanismos de uma instância de governança podem
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ter um formato de conselho, fórum, comitê, associação, como também circuitos, grupo
gestores e consórcios.
Essa organização é responsável pelo planejamento e pela execução do
processo de desenvolvimento do turismo em âmbito regional, bem como pela tomada
de suas decisões políticas, econômicas e sociais, “além dos aspectos relativos à
aplicabilidade, à forma de criação, à representatividade, ao processo administrativo,
aos procedimentos e à rotina das instâncias de governança” (BRASIL, 2010b, p. 85).
No pensamento de Nobrega e Figueiredo (2014, p.438), em relação ao seu
objetivo principal, “[...]a instalação da Instância de Governança Regional deverá
conduzir o processo de gestão como principal meta ao desenvolvimento turístico de
uma região”.
Percebe-se, a importância - à época da implementação do Plano Nacional de
Municipalização do Turismo (PNMT) nas localidades, na medida em que houve uma
preocupação ímpar em adotar o modelo de descentralização da gestão do turismo e
o fortalecimento da representatividade da atividade turística em escala local, através
da conscientização, sensibilização, mobilização e capacitação:
Entretanto, para que esses processos na escala regional tenham
sucesso, cada município, enquanto unidade político-administrativa
formal, precisa ter a sua supraestrutura turística local articulada e em
funcionamento harmônico. A região só conseguirá estabelecer uma
estratégia de desenvolvimento regional, se cada um dos seus
municípios componentes tiver a sua própria estratégia política para o
setor (FRATUCCI; SCHWANTES; MAIA, 2014, p. 145).

Os autores afirmam ainda que:
O surgimento e o desenvolvimento de processos participativos
endógenos implicam no desenvolvimento de redes locais e regionais
de relacionamentos, estruturadas nos pilares básicos da solidariedade
e da confiança entre seus participantes (HALL, 2001; ESTEVE, 2009
apud FRATUCCI; SCHWANTES; MAIA, 2014, p. 144).

Dessa forma, cada região turística induz-se na integração dos municípios com
vistas ao desenvolvimento regional. Para isso é necessário a institucionalização
dessas governanças, em caráter jurídico diferenciados, em consonância com os
propósitos do PRT.
Ingressamos assim, na questão da importância ou não da legitimidade e
legalidade da governança. Quanto à legitimidade, segundo Gonçalves (2005, p. 9) a
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governança “é construída a partir da participação crescente da sociedade civil global
nas decisões e nas formulações estratégicas, é mister que as organizações
envolvidas tenham legitimidade”. Ainda de acordo com seu pensamento, afirma que
“a legitimidade é alimentada de “baixo para cima”, surgindo a partir da aceitação de
que o poder conferido e exercido é apropriado, sendo então a ação decorrente
legítima” (GONÇALVES, 2005, p. 9)
Já sobre o reconhecimento da governança como personalidade jurídica, o
autor não considera assim tão necessário à sua legalidade, conforme aponta: “mais
do que formalizar esse ou aquele mecanismo de participação, muito mais importante
tem sido a presença efetiva, materializada na qualidade de suas ações”
(GONÇALVES, 2005, p.12).
O Ministério do Turismo corrobora com o pensamento do autor, uma vez que:
Tão importante quanto a legalidade (formalização jurídica: registro de
estatuto em cartório, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,
entre outros) de uma instância é a sua legitimidade. Muitas não
possuem Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, por exemplo,
mas estão fazendo a diferença em muitas regiões e municípios,
através da sua representatividade (as lideranças e formadores de
opinião dos diversos segmentos sociais participam ativamente) e
reconhecimento por parte da sociedade local dos resultados obtidos
(BRASIL, 2010b, p. 90).

Acreditamos que o essencial seja possuir representatividade e atuar de fato
como protagonistas no processo de gestão de desenvolvimento do turismo naquele
território, assim, faz-se mister repensar e redefinir o processo decisório das instâncias
de governança fortalecendo as tomadas de decisão e a defesa do direito e participar
ativamente no processo de formulação e aplicação das políticas públicas no âmbito
regional.
De acordo com Bordenave (1994, p.14) “a participação popular e a
descentralização das decisões mostram-se como caminhos mais adequados para
enfrentar os problemas graves e complexos dos países em desenvolvimento”.
Para Bordenave (1994, p. 16) “a participação não é somente um instrumento
para a solução de problemas, mas sobretudo, uma necessidade fundamental do ser
humano”, cria-se um ambiente de mudanças no modo de pensar e agir e adquire-se
uma consciência da importância de sua participação na construção das políticas
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públicas, através da relação entre os diversos agentes sociais participantes da cadeia
produtiva do turismo.
Seguindo ainda o pensamento do autor:
Uma sociedade participativa seria, então, aquela em que todos os
cidadãos têm parte na produção, gerência e usufruto dos bens da
sociedade de maneira equitativa. Toda a estrutura social e todas as
instituições estariam organizadas para tornar isso possível
(BORDENAVE, 1994, p. 25).

A participação popular proporciona a instalação de uma sociedade mais justa
e igualitária com visão abrangente e integrada do território em que se insere e
possibilita a inclusão de amplos setores sociais nos processos de decisão.
“A prova de fogo da participação não é o quanto se torna parte, mas como se
torna parte” (BORDENAVE, 1994, p. 23), portanto, é imprescindível o esforço de
participar, a vontade de fazer parte do processo decisório, realizar uma intervenção
positiva nas políticas públicas equilibrando forças e interesses, de promover a
democratização e decisões coletivas, a favor da sociedade.
Nesse contexto, o PRT apresenta um modelo de instância de governança que
incluem participação, tomada de decisão e gestão coordenada e compartilhada, com
os seguintes objetivos definidos (BRASIL, 2010b, p. 92):
Pensar estrategicamente a região turística; construir consensos e
realizar a gestão de conflitos; articular parcerias; construir projetos
articulados e viáveis; propor políticas, programas e projetos;
acompanhar a implementação dos planos e projetos; promover o
destino/região; criar ferramentas de comunicação regional para a
operacionalização do PRT; coordenar o processo da regionalização
do turismo da região turística; e apoiar a descentralização das ações
de coordenação do processo, deslocando-as da União para o Estado,
e deste para as regiões turísticas.

Para alcançar os objetivos propostos, o Ministério do Turismo (2010b, p. 93),
apresenta as seguintes estratégicas:
Sensibilizar, organizar e coordenar os atores estratégicos, para
trabalharem com o foco na competitividade regional; avaliar e apoiar
projetos estruturadores, elaborados pelos diversos envolvidos no
processo de consolidação da região turística; mobilizar parceiros
regionais; participar do processo de planejamento e apoiar a gestão
dos roteiros e produtos turísticos; apoiar a integração das ações
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intrarregionais e interinstitucionais; realizar o planejamento, o
acompanhamento e a avaliação das estratégias do Programa de
Regionalização do Turismo (PRT) no âmbito regional; articular a
captação de recursos e monitorar seu uso; produzir resultados
concretos como fruto da ação cooperada; e exercer o ciclo da gestão
de forma profissional.

Nota-se pelos objetivos acima propostos, a descentralização da gestão do
setor turístico já observada por Fratucci, Schwantes e Maia (2014, p.143) salientando
que:
as políticas públicas direcionadas para o turismo têm-se orientado, de
uma maneira geral, para a descentralização da gestão do setor,
levando para a escala dos municípios e das regiões os processos de
tomada de decisões sobre o desenvolvimento turístico.

Para os autores, a restrição da participação do Estado não só fortalece as
instâncias de governança e o seu processo de gestão para o desenvolvimento do
turismo como também estimula o envolvimento dos diversos agentes sociais.
Uma das questões centrais deste trabalho é identificar na região turística
metropolitana do Estado do Rio de Janeiro que abrange os municípios do Rio de
Janeiro e Niterói, se existe ou mão uma instância de governança regional formal ou
informal, quem são os agentes sociais participantes de Niterói/RJ e como foi o
processo de participação desses agentes sociais.
Após traçados os seus objetivos e estratégias, a instância de governança para
ser proativa e atuante tecnicamente, necessita de implementar um plano estratégico
para o desenvolvimento do turismo na região, o que veremos a seguir.
1.5.2 Implementação do plano estratégico de desenvolvimento do turismo
regional
De acordo com o Ministério do Turismo, a implementação “consiste na
execução de forma ordenada e coordenada, dentro de prazos estipulados, de um
conjunto de ações e projetos específicos contidos no plano estratégico” (BRASIL,
2010c, p. 64)
O objetivo principal da implementação do plano estratégico é “criar uma
situação diferente da atual. Quando essa nova situação despontar, os objetivos do
plano estratégico se tornarão realidade” (BRASIL, 2010c, p. 65).
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A implementação do plano estratégico indica como e por quem será
executada a estratégia de elaboração do plano. É nessa etapa que ocorrerá, também,
a incorporação formal dos recursos humanos, materiais e financeiros para que as
ações e projetos programados sejam, de fato, executados.
A implementação, por sua complexidade e abrangência, não pode ser
executada por uma única pessoa. Ela deverá contar com uma equipe
especialmente criada, estruturada e capacitada para isso. Essa
equipe, denominada equipe gestora, deverá fazer parte da Instância
de Governança Regional e ser responsável por sua execução. A
implementação do Plano Estratégico, executada pela equipe gestora
estará, assim, subordinada à Instância de Governança Regional, o que
torna a existência desta imprescindível neste momento (BRASIL,
2007e, p. 60).

De acordo com o Ministério do Turismo (BRASIL, 2007e), os componentes do
plano estratégico e de sua implementação estão relacionados em função de três
níveis de planejamento: estratégico, tático e operacional.
No nível estratégico são tratados o objetivo geral e os objetivos específicos.
No objetivo geral deve-se orientar as ações governamentais, em termos de
elaboração de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do turismo. Uma
estratégia de ação para que ele seja alcançado será definida a partir do objetivo geral
(BRASIL, 2007e).
Os objetivos específicos representam as etapas intermediárias a serem
cumpridas no decorrer da implementação do planejamento, para que o objetivo geral
possa ser alcançado (BRASIL, 2007e).
No que se refere às estratégias, as mesmas devem ser suficientes e
necessárias para alcançar os respectivos objetivos, como também “devem ser
suficientes em número e necessárias em conteúdo para que funcionem como meios
para alcançar o objetivo específico respectivo” (BRASIL, 2007e, p. 52).
No nível tático, os projetos específicos devem estar de acordo com as
estratégias traçadas para atender aos objetivos específicos e “o conjunto das
mudanças acarretadas pelos projetos específicos deverão ser suficientes e
necessários para o alcance do objetivo geral do planejamento” (BRASIL, 2007e, p.
52).
Na fase do nível operacional, todos os agentes sociais envolvidos fazem o
acompanhamento da rotina, garantindo que todas as tarefas e operações sejam
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executadas, de acordo com os procedimentos estabelecidos, preocupando-se em
alcançar os resultados específicos (BRASIL, 2007e).
Para manter a viabilidade do plano estratégico deve existir em suas atividades
um plano de monitoria e avaliação, de caráter preventivo e corretivo:
A Monitoria e Avaliação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do
Turismo Regional é o acompanhamento permanente e contínuo de
todo o processo de implantação e implementação das ações e projetos
específicos programados. Além disso, a etapa de Monitoria e
Avaliação prevê a apreciação qualitativa e quantitativa dos avanços
originados pela ação do Plano das atividades turísticas na região no
período (BRASIL, 2007e, p. 61).

Para o Ministério do Turismo, a avaliação dos benefícios e impactos positivos,
bem como das ameaças e impactos negativos, participam também desse processo gerados

em consequência

da

implementação

dos

projetos

específicos

e

desenvolvidos com essa finalidade. “Os impactos positivos e negativos a serem
monitorados e avaliados dizem respeito principalmente a três categorias: ambientais,
socioculturais e econômicos” (BRASIL, 2007e, p. 62).
Para finalizar essa diretriz, é importante mencionar que o desenvolvimento do
turismo regional é recomendável um plano estratégico de desenvolvimento do turismo
para ordenar, sistematizar e integrar as ações no presente que vão determinar, no
futuro, os efeitos e benefícios socioeconômicos e ambientais.
O produto resultante do planejamento estratégico, no caso específico do PRT,
é o documento denominado Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo
Regional. Sua elaboração varia de acordo com cada região turística e com o grau de
desenvolvimento do setor turístico.
No contexto da região turística metropolitana (Rio de Janeiro e Niterói),
visamos investigar, nesse trabalho, a existência ou não de um plano estratégico de
desenvolvimento do turismo regional, analisando também, quais foram os agentes
sociais envolvidos do município de Niterói na sua elaboração e quais foram as ações
estratégicas implementadas.
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1.5.3 Roteirização turística

Pelo nosso entendimento, o PRT tem o papel de subsidiar a estruturação e
qualificação das regiões turísticas para que, após atingirem um nível de qualidade
turística, possam de fato consolidar os roteiros regionais como produtos turísticos
competitivos nos mercados nacional e internacional.
Para o Ministério do Turismo, a roteirização turística:
é o processo que visa propor, aos diversos atores envolvidos com o
turismo, orientações para a constituição dos roteiros turísticos. Essas
orientações vão auxiliar na integração e organização de atrativos,
equipamentos, serviços turísticos e infraestrutura de apoio do turismo,
resultando na consolidação dos produtos de uma determinada região
(BRASIL, 2008a, p. 38).

Portanto, a roteirização tem a finalidade de contribuir para o aumento do fluxo
de turistas para uma região, assim como para aumentar seu tempo de permanência e
os gastos que realizam.
No contexto das ações de regionalização são “os produtos, serviços e
equipamentos turísticos, além das atividades complementares relacionadas ao
turismo, que compõem essa oferta e que serão objeto do processo de roteirização”
(BRASIL, 2007g, p. 13). Entretanto, “não existe uma única fórmula para se estruturar
roteiros, mas pode-se afirmar que o trabalho cooperado e a articulação institucional
são grandes indutores deste processo” (SEBRAE, 2007, p. 47).
A roteirização, portanto, confere realidade turística aos atrativos que estão
dispersos de sua integração e organização:
A roteirização turística, organizando e integrando a oferta turística
brasileira a partir dos princípios da participação, da flexibilidade e da
sustentabilidade, mostra-se como elemento-chave para permitir que
os recursos, resultantes do incremento da atividade turística de uma
região, possam significar a promoção de inclusão social e auxiliar na
redução das desigualdades sociais e regionais, criando condições
para que os objetivos propostos pelo Programa de Regionalização do
Turismo – Roteiros do Brasil sejam alcançados (BRASIL, 2007g, p.
14).

A elaboração de um roteiro turístico deve ser realizada com base em uma
oferta turística existente e uma demanda real e/ou potencial, através “da identificação
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e da potencialização dos atrativos que se inicia a organização do processo de
roteirização, fazendo com que a oferta turística de uma região torne-se mais rentável
e comercialmente viável” (BRASIL, 2008a, p. 39).
O Ministério do Turismo (BRASIL, 2007g) apresenta medidas necessárias
para a elaboração e a operacionalização do processo de roteirização. São elas:
1 - Envolvimento dos agentes sociais: poder público, iniciativa privada,
sociedade civil organizada, incluindo

as Instâncias

de governança

regional,

instituições de ensino e comunidades. Nesta etapa do processo, para o efetivo
envolvimento

de todos e para o sucesso do trabalho, é indispensável o

desenvolvimento de ações de sensibilização e mobilização.
2 - Definição de competências: O Quadro 1, apresenta as funções das
instituições e segmentos sociais envolvidos com a roteirização:
Quadro 1 - Competências da roteirização turística.
MTur com apoio
do Conselho
Nacional de
Turismo e da
Câmara
Temática de
Regionalização
Órgãos
Estaduais de
Turismo, com o
apoio do Fórum
Estadual de
Turismo
Instância de
Governança
Regional, com o
apoio do
colegiado local
Órgão Municipal
de Turismo

Parceiros

Elaborar e disponibilizar material didático e orientações para a
elaboração de roteiros turísticos; articular, junto às diversas instituições
governamentais e não governamentais, ações e programas
convergentes, em âmbito federal; prestar apoio técnico e financeiro às
UFs no processo de roteirização, conforme disponibilidade; induzir e
apoiar o processo de roteirização junto às UFs; apoiar a promoção,
divulgação e comercialização dos roteiros turísticos; definir parâmetros
de qualidade dos serviços turísticos.
Divulgar orientações e disponibilizar material didático para a elaboração
de roteiros turísticos; feitos pelo Ministério do Turismo; articular, junto às
diversas instituições governamentais e não governamentais, ações e
programas convergentes, em âmbito estadual; monitorar e avaliar o
processo de roteirização com base nos modelos de indicadores
disponibilizados pelo Ministério do Turismo; induzir e apoiar o processo
de roteirização nas regiões turísticas do Estado; apoiar a promoção,
divulgação e comercialização dos roteiros turísticos.
Promover a integração e mobilização dos agentes; monitorar e avaliar os
roteiros turísticos; oferecer apoio técnico ao processo de roteirização,
conforme disponibilidade; induzir e apoiar o processo de roteirização na
região turística.
Mobilizar e integrar os agentes locais para a participação do processo:
oferecer apoio técnico e financeiro, conforme disponibilidade; levantar e
disponibilizar informações atualizadas sobre o município; dotar e zelar
pela infraestrutura turística e de apoio ao turismo no município; regular e
ordenar a atividade turística, em âmbito municipal.
Capacitar empresários de micro e pequenos empreendimentos
turísticos; contribuir para a inovação e adequação tecnológica dos
produtos turísticos, promovendo a captação de investimentos; estimular
a criação e consolidação de novos roteiros turísticos; fomentar ações
para a promoção da cultura; apoiar a elaboração e promoção de roteiros;
desenvolver programas de qualificação e valorização de produtos e
serviços ligados à cadeia produtiva do turismo; qualificar a oferta
turística, ajustando-a às exigências da demanda.

Fonte: Brasil (2007g, p. 26).
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3 - Avaliação e hierarquização dos atrativos turísticos: os atrativos, a partir de
seus valores específicos, são identificados como elementos que podem influenciar no
aproveitamento turístico de cada um: “Os atrativos que demonstram maior potencial e
melhor estrutura para recepção de turistas devem ter prioridade na estruturação de
roteiros” (BRASIL, 2008a, p. 48).
4 - Análise de mercado e definição de segmentos: visam conhecer o mercado
potencial e concorrente; o potencial de competitividade e as adequações necessárias
para estruturar um roteiro turístico; e as novas tendências do mercado. Estrutura-se,
com essas informações, um plano de negócios para o roteiro turístico que, segundo o
Ministério do Turismo, ficará a cargo da iniciativa privada.
5 - Identificação dos possíveis impactos socioculturais, ambientais e
econômicos: deve-se realizar uma análise para considerar a possibilidade de
ocorrência de impactos negativos que servirá como base para a tomada de decisões
sobre o roteiro que poderá ser redefinido ou readequado.
6 - Elaboração do roteiro específico: para estruturar o roteiro e transformá-lo
em produto é preciso identificar as condições de viabilidade operacional do produto a
ser elaborado, avaliando a acessibilidade, distâncias e tempo de permanência em
cada atrativo; a qualificação da mão de obra empregada; a oferta de equipamentos
de hospedagem; a oferta de equipamentos de alimentação e lazer; a oferta de serviços
de apoio, como transporte, guias etc; e o acolhimento e hospitalidade comunitária.
7 - Levantamento das ações necessárias para a implementação do roteiro
turístico: diz respeito à infraestrutura turística e de apoio ao turismo, à qualificação dos
equipamentos e serviços turísticos, à capacitação específica e ao levantamento das
eventuais dificuldades para a sua implementação.
8 - Definição dos preços a serem cobrados e teste do roteiro turístico: trata-se
do processo de fixação dos preços a serem cobrados, que deve ser realizado pela
iniciativa privada, mais especificamente pelas agências e operadoras de turismo que
atribuirão preço a um produto. O valor final de venda deve resultar da relação entre
os custos do roteiro, a lucratividade pretendida e a concorrência existente.
9 - Qualificação dos serviços turísticos: refere-se à capacidade de atender às
exigências e às expectativas dos turistas, através de ações de cadastramento dos
prestadores de serviços turísticos e a classificação e fiscalização, que verificam as
aplicações dos atos legais e regulamentares, no que concerne aos padrões de
qualidade dos serviços turísticos.
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A partir das medidas apresentadas, observamos que existem formas de
trabalhar o processo de roteirização pautadas pelas diretrizes PRT, devendo sempre
ser adequadas conforme as necessidades e características de cada região.
Podemos dizer que os roteiros turísticos, para se tornarem produtos
competitivos e de qualidade, “devem ser definidos em função da oferta turística e
adequados de acordo com as necessidades e desejos de determinados tipos de
turistas, com o objetivo de caracterizar segmentos turísticos específicos” (BRASIL,
2008a, p. 49), devidamente orientados por um plano de negócios para fins de
promoção e comercialização.
No tocante a roteirização turística, este trabalho visa investigar, dentro do
contexto da região turística metropolitana e tendo como campo de estudo a cidade de
Niterói/RJ, quais foram os agentes sociais envolvidos na elaboração do roteiro
regional e como foi feito o processo de escolha dos atrativos turísticos da Cidade para
compor o roteiro e o seu processo de comercialização.
A roteirização turística deve ser desenvolvida de forma integrada com a
instância de governança regional e deve estar inserida no plano estratégico regional,
sob pena de que o objetivo final do roteiro regional não seja atingido.
Para finalizar sobre as diretrizes operacionais resultantes, apresentamos a
seguir, a diretriz operacional denominada Sistema de Monitoria e Avaliação do PRT
que permeia todo o conjunto de diretrizes do programa.

1.6 SISTEMA DE MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
O sistema de monitoria e avaliação “é um sistema integrado de informações
usado no processo decisório de controle, a partir da avaliação de desempenho, de
resultados, de benefícios e impactos entre o planejado e o executado no período ”
(BRASIL, 2010d, p. 46).
Para a sua funcionalidade, o Ministério do Turismo sugere a elaboração de
um plano ou de um sistema de monitoria e avaliação para executar o controle de um
programa ou projeto de uma região turística; trata-se de “um documento formal que
contém um conjunto de metas, cronologicamente ordenadas para as atividades,
resultados e objetivos que serão confrontados com as realizações no período”
(BRASIL, 2010d, p. 46).
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No pensamento do Ministério do Turismo entende-se por monitoria ou
monitoramento como um instrumento gerencial. O seu objetivo é:
o acompanhamento sistematizado, contínuo e permanente, das ações
e do cumprimento das metas propostas, assim como dos avanços
alcançados pelo projeto num determinado período de tempo. A
monitoria dispõe de mecanismos que possibilitam a detecção de
desvios entre o planejado e o executado ao longo da implementação
do projeto ou programa e pela documentação permanente e
sistemática que exige no decorrer do processo de implementação das
ações. Já o termo monitoramento costuma ser usado quando se está
comparando valores, para um dado evento, com padrões
preestabelecidos e aceitos como tal (BRASIL, 2010d, p. 48).

Como todo o processo de monitoria e avaliação depende de um conjunto de
fatores que devem permitir a verificação do alcance dos resultados e objetivos do
programa ou projeto (BRASIL, 2010d).
O resultado de um, depende do sucesso do outro. Por isso, a monitoria e
avaliação deve ser aplicada nas diretrizes operacionais preparatórias e nas diretrizes
operacionais resultantes do PRT e não pode ocorrer separadamente. Deve-se
estabelecer um sistema de monitoria e avaliação envolvendo todos os planos,
programas e projetos a serem implementados para garantir o desenvolvimento do
potencial turístico de forma sustentável, do ponto de vista social, cultural, político,
econômico e ambiental.
Nesse contexto, a diretriz monitoria e avaliação do programa foi posicionada
de forma que abarcasse todas as diretrizes (conforme apresentamos na Figura 3),
funcionando como um processo contínuo com frequentes ciclos de reflexão das
atividades desenvolvidas no programa, com o propósito de ter uma avaliação em um
âmbito mais abrangente e interconectando todas as diretrizes do PRT.
Apresentamos,

a

seguir,

as

diretrizes

políticas

do

Programa

de

Regionalização do Turismo, denominadas como: gestão coordenada, planejamento
integrado e participativo e promoção e apoio à comercialização.

1.7 DIRETRIZES POLÍTICAS DO PRT

Pensar a regionalização é, sobretudo, planejar, estabelecer uma visão de
futuro para executar as diretrizes traçadas e necessárias à sua concretização, a fim
de proporcionar os almejados objetivos do Programa de Regionalização do Turismo.
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Assim, buscamos compreender as diretrizes políticas do PRT que descrevem
as orientações a serem seguidas que estão baseadas, como já mencionado, nos
seguintes princípios: gestão coordenada, planejamento integrado e participativo e
promoção e apoio à comercialização.
O PRT como política pública de turismo deve acompanhar as diretrizes
políticas estabelecidas pelo Ministério do Turismo - responsável por promover a
regulação das atividades do programa. Essas diretrizes políticas orientam as diretrizes
resultantes do programa que por sua vez foram alicerçadas pelas diretrizes
operacionais preparatórias para a sua concepção.
Portanto, as diretrizes políticas apresentadas na Figura 3, pretendem, com a
adoção da gestão coordenada, buscar a formação de parcerias com vistas ao
compartilhamento de propostas, responsabilidades e ações e essa diretriz política
“envolve as três esferas do poder executivo, mas também as instâncias que
promovam a aproximação do poder público com a comunidade, tanto no planejamento
como na gestão, aí incluída a avaliação” (BRASIL, 2007a, p. 30).
No que tange a diretriz política referente ao planejamento integrado e
participativo, significa viabilizar a implementação de planos estratégicos regionais de
forma participativa, permitindo as mudanças e os avanços estruturais necessários
para o desenvolvimento turístico regional.
Em

razão

disso, manifesta-se

a

diretriz

política

voltada

para

o

desenvolvimento turístico regional que desencadeia novas relações sociais e políticas,
uma nova apropriação do território e um ordenamento territorial a partir de interesses
coletivos da região. Com essa articulação regional surge o processo de roteirização
turística que deve ser induzida por uma instância de governança regional (BRASIL,
2007a).
A diretriz política de promoção e o apoio à comercialização, tem o papel
primordial de estabelecer relações com os agentes de mercado, facilitadas pela
atuação e interação institucional e setorial, adequado às mudanças exigidas pela
competitividade de mercado. (BRASIL, 2007a) em que, antes de tudo, foi orientada e
conduzida pela diretriz operacional preparatória, na qual denominados de construção
da promoção e apoio à comercialização.
Para implementar esse modelo “é necessária a organização de um espaço
geográfico em regiões, para fins de planejamento,

gestão e promoção e

comercialização integrada e compartilhada da atividade turística” (BRASIL, 2007a, p.
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26), conforme destacamos nas diretrizes políticas do Programa de Regionalização do
Turismo (Figura 3).
Por fim, as diretrizes políticas do PRT, propõem transformar a ação centrada
na unidade municipal em uma política pública mobilizadora, capaz de provocar
mudanças, sistematizar o planejamento e coordenar o processo de desenvolviment o
regional de forma articulada e compartilhada.
No próximo capítulo, apresentamos a abordagem metodológica aplicada para
o desenvolvimento deste trabalho. Para tanto, adotamos a metodologia de pesquisa
denominada análise de conteúdo, com o propósito de contextualizar coerentemente
todo o delineamento do planejamento e execução da pesquisa, apresentando ,
continuadamente, um diálogo com a teoria.

65

2. ABORDAGEM METODOLÓGICA

No campo da pesquisa documental, adotamos a análise de conteúdo por estar
relacionada aos objetivos da pesquisa que consiste em responder às questões de
investigação e em apreender o objeto de estudo deste trabalho, com o propósito de
contextualizar coerentemente, todo o delineamento do planejamento e execução da
pesquisa, apresentando um diálogo com a teoria.
A pesquisa documental é aplicada, uma vez que as fontes aqui utilizadas documentos oficiais e relatórios, e, especialmente, as atas do Órgão oficial de turismo
do município de Niterói, a NELTUR - ainda não receberam um tratamento analítico .
Todo esse material foi levantado e coletado para análise de forma a se alcançar o
objetivo deste trabalho.
A partir da coleta da documentação, utiliza-se o método da análise de
conteúdo para avaliar e investigar as questões levantadas ao objeto empírico desta
pesquisa.
Para uma correta formulação científica deste trabalho, a pesquisa tem
natureza qualitativa com a finalidade de realizar o registro, o estudo, a análise e a
interpretação das fontes de investigação deste trabalho, com um recorte temporal de
2004-2015.
Neste contexto, a análise de conteúdo nos remete aos conceitos constantes
da obra de Laurence Bardin (1977), literatura de referência mundial nesse método.
Bardin (1977, p. 31) definiu a análise de conteúdo como “um conjunto de
técnicas de análise das comunicações”, que utiliza “procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1977, p. 34).
Em sua obra, a autora infere que a análise de conteúdo abarca as iniciativas
de explicitação, de sistematização e de expressão do conteúdo de mensagens, com
o intuito de realizar deduções lógicas e justificadas a respeito da origem das
mensagens.
Mediante tal embasamento teórico de Bardin (1977), organizamos a pesquisa
em quatro fases para a consecução da análise de conteúdo: pré-análise; exploração
dos materiais levantados; interpretação descritiva dos dados; e interpretação analítica
da realidade investigada.
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2.1 PRÉ- ANÁLISE: TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES

O método da análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), inicia-se com a
pré-análise através da escolha dos documentos, formulação das hipóteses e dos
objetivos a partir da leitura inicial dos dados.
A pré-análise visa à organização dos materiais coletados, tendo sido
analisados com o objetivo de torná-los operacionais. Essa fase é dividida nas
seguintes atividades: análise flutuante, escolha dos documentos, preparação do
material, referenciação de índices e a elaboração de indicadores.
A primeira atividade refere-se a análise flutuante (leitura), que consiste em
estabelecer contato com os documentos a analisar, deixando-se invadir por
impressões e orientações.
A segunda atividade versa sobre a escolha e a delimitação dos documentos
e ocorre a constituição dos corpus (delimitação do material a analisar) utilizando-se
das seguintes regras:
- da exaustividade: esgotar, dentro do possível, a totalidade do acervo
referente à atuação especificamente de Niterói/RJ no PRT;
- da representatividade: a amostra deve representar o universo do PRT na
região metropolitana, tendo como campo de estudo Niterói/RJ;
- da homogeneidade: os dados devem se referir ao mesmo tema;
- da pertinência: os documentos pesquisados precisam ter conteúdos
pertinentes aos objetivos da análise; e
- da exclusividade: um elemento não deve ser classificado em mais de uma
categoria.
Bardin (1977) descreve essas regras, detendo-se no fato de que o ato de
exaurir significa não deixar fora da pesquisa qualquer um de seus elementos, sejam
quais forem as razões.
Na pesquisa, isso ocorreu com a leitura de 264 atas dos Conselhos de
Administração e das Diretorias da Niterói-Empresa de Lazer e Turismo (NELTUR) no
recorte temporal estabelecido. Em seguida, realizamos a escolha de documentos (60
atas selecionadas), utilizando os procedimentos técnicos da pesquisa de análise de
conteúdo.
Efetuou-se, portanto, a seleção das atas consideradas relevantes

e

adequadas à investigação (Quadro 2), com o intuito de esclarecer os objetivos da
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pesquisa, no contexto do PRT, tendo como campo de atuação o Município de
Niterói/RJ:
Quadro 2 - Atas selecionadas da NELTUR – 2004-2015.
Ano

Quantidade

Atas Selecionadas

2004

-

-

2005

01

Ata da Diretoria

2006

02

Ata do Conselho de Administração

04

Ata da Diretoria

04

Ata do Conselho de Administração

02

Ata da Diretoria

05

Ata do Conselho de Administração

06

Ata da Diretoria

07

Ata do Conselho de Administração

02

Ata da Diretoria

07

Ata do Conselho de Administração

03

Ata da Diretoria

06

Ata do Conselho de Administração

06

Ata da Diretoria

02

Ata do Conselho de Administração

02

Ata da Diretoria

2013

-

-

2014

01

Atas do Conselho de Administração

2015

-

-

11anos

60 Atas

02 tipos de categorização de atas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fonte: Elaboração própria, 2017.

A terceira atividade trata-se da preparação do material e se constitui como
uma fase intermediária compreendendo a reunião de todo material para tratar as
informações coletadas, com vistas à preparação formalizada dos textos dos
documentos.
A preparação do material consistiu-se como uma fase intermediária que
compreende a reunião de todo material para tratar as informações coletadas com
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vistas à preparação formalizada dos documentos selecionadas, com a finalidade de
atender também a questão da transparência e fidedignidade da documentação.
E a última atividade é a referenciação de índices e a elaboração de
indicadores. É o índice que fornece o indício da mensagem, do conteúdo. Os
indicadores são os elementos que asseguram os índices previamente estabelecidos,
uma vez que índices e indicadores são fontes de informação para localização dos
documentos pesquisados com uma breve descrição. No caso de nossa pesquisa,
trata-se das referências codificadas.

2.2 EXPLORAÇÃO DOS MATERIAIS LEVANTADOS

A segunda fase da pesquisa, a exploração dos materiais levantados, consiste
nas operações de codificação e de categorização. A codificação corresponde a uma
identificação dos documentos e utilizamos a alfanumérica. É o momento em que os
dados brutos são transformados de forma organizada e agregadas em unidades, onde
estabelecemos códigos de números ou letras que orienta a pesquisadora para
retornar a um documento específico, quando for necessário.
Na pesquisa, efetuamos a codificação e categorização das atas selecionadas,
as mesmas foram divididas da seguinte forma:
Quadro 3 - Codificação e categorização das atas da NELTUR.
CODIFICAÇÃO

CATEGORIZAÇÃO

AC1 a AC34

Ata do Conselho de Administração da NELTUR

AD1 a AD26

Ata das Diretorias da NELTUR

Fonte: Elaboração própria a partir das atas da NELTUR, 2017.

O Quadro 3 demostra que no recorte temporal definido, das 264 atas
pesquisadas, decodificamos 34 atas do Conselho de Administração e 26 atas de
reuniões de diretorias da NELTUR que referendam sobre a atuação de Niterói/RJ no
Programa de Regionalização do Turismo, sendo cada ata categorizada com uma
identificação alfanumérica.
Dividimos a codificação em dois momentos: determinação das unidades de
registro e de unidades de contexto.
Determinação das unidades de registro são os conteúdos. É também
denominada de unidade de análise, isto é, o elemento e/ou indivíduo unitário a ser
analisado.
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Para a definição das unidades de análise constituintes de um conjunto de
dados brutos pode-se manter os documentos ou mensagens em sua forma íntegra ou
se pode dividi-los em unidades menores. As unidades de análise incluem palavras,
frases, temas, fragmentos ou - até mesmo - documentos integrais.
Decidimos que as unidades de análise, ou nós, referem-se às principais
diretrizes operacionais resultantes do PRT: a instância de governança regional, o
plano estratégico de desenvolvimento turístico regional e a roteirização turística, tendo
como campo de estudo o município de Niterói/RJ.
Para melhor entendimento, concentramo-nos nestas diretrizes operacionais
resultantes do PRT (unidades de análise), por estarem em consonância com as
diretrizes políticas do programa, apresentadas em três estratégias para alcançar a
regionalização: “gestão coordenada, planejamento

integrado e participativo e

promoção e apoio à comercialização” (BRASIL, 2007a, p. 30).
Isso porque, a adoção da gestão coordenada busca a formação de parcerias
com vistas ao compartilhamento de propostas, responsabilidades e ações que
envolve, portanto, a instância de governança regional (BRASIL, 2007a).
O planejamento

integrado

e

participativo

viabiliza

a

elaboração e

implementação do plano estratégico de desenvolvimento do turismo regional,
permitindo propor avanços estruturais necessários para uma região turística (BRASIL,
2007a).
A terceira estratégia - a promoção e apoio à comercialização - “caracteriza-se
pelo estabelecimento de relações com os agentes de mercado, facilitadas pela
atuação e interação institucional e setorial” (BRASIL, 2007 a, p. 30), através do
processo de roteirização turística como forma de organizar a oferta turística das
regiões turísticas.
Justifica-se, portanto, externar uma reflexão se o campo de atuação deste
trabalho possui ou não de uma instância de governança regional através de uma
gestão coordenada, bem como se tem ou não um plano estratégico de
desenvolvimento do turismo regional ao lado de um planejamento integrado e
participativo e se o processo de roteirização turística ocorreu por meio da promoção e
apoio à comercialização preconizado pelo PRT.
Em relação à análise de conteúdo, as questões centrais apresentadas visam
realizar a apresentação dos dados através da quantificação e descrição das
referências codificadas, expondo as informações geradas a partir de um olhar
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cuidadoso e crítico das fontes documentais que ocupam um lugar central para este
trabalho.
Entendendo que, por ser um estudo qualitativo, a decisão sobre as unidades
é dependente da natureza das questões a serem investigadas neste trabalho e dos
materiais a serem analisados, uma vez que a pesquisadora deve ser orientada pelas
indagações que necessitam ser respondidas para chegar-se a realidade investigada.
Para tanto, a escolha dos recortes a serem utilizados na pesquisa, foi feita a
opção pela análise temática - o que nos leva ao uso de sentenças, frases ou
parágrafos como unidades de análise.
No segundo momento, as unidades de contexto, referem-se às unidades
maiores que as de análise. Trata-se de um contexto mais amplo de uma parcela do
documento do qual foi extraído o fragmento.
As unidades de contexto são importantes para que se possa retornar ao
material de forma integral e analisar, quando necessário, o contexto no qual estava
inserido um determinado fragmento. Tais unidades devem estar vinculadas ao objetivo
e ao referencial teórico-metodológico deste trabalho.
As unidades de contexto foram elaboradas através da definição de parágrafos
selecionados nas atas, dando destaques às unidades de registro - as variáveis
(palavras) extraídas das unidades de contexto.
A operação categorização configura-se na redução de dados. O processo de
categorização será definido como uma operação de classificação de elementos
constitutivos.
É na categorização que um número variável de temas é abarcado e, através
de uma análise, pode exprimir significados e elaborações importantes, atendendo os
objetivos deste trabalho.
A escolha do critério de categorização foi o semântico. Este pode ser
agrupado por temas. Por exemplo, todos os temas que significam roteiro regional,
itinerário, rota e circuito ficam agrupados na categoria roteirização turística.
Nesta fase, entretanto, não se interpreta – de forma científica – o teor implícito
nos documentos, deixando para o momento seguinte a tarefa de interpretar os
conteúdos do material compilado.
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2.3 INTERPRETAÇÃO DESCRITIVA DOS DADOS

Para a consecução da análise de conteúdo deste trabalho, que é a
interpretação descritiva dos dados coletados, realizamos o entrelaçamento da
pesquisa com a análise de conteúdo.
Nesta etapa, ocorre a condensação e o destaque das informações para a
próxima etapa - a interpretação analítica, culminando nas interpretações inferenciais,
uma vez que é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica, segundo Bardin
(1977).
A interpretação descritiva, de natureza qualitativa, está em consonância com
o fundamento

teórico deste trabalho, como também tem uma abordagem

essencialmente indutiva, pois não é a finalidade da pesquisa generalizar ou testar
hipóteses, mas construir uma compreensão do fenômeno investigado.
Na concepção de Bardin (1977), a prática de interpretar o conteúdo das
mensagens, acompanhadas do uso da análise de conteúdo de caráter científico, está
relacionada aos aspectos qualitativos por meio de inferências a partir da descrição do
conteúdo além da mensagem expressa no documento, o conteúdo latente.
Para a interpretação dos dados, realizamos uma leitura compreensiva do
material obtido nos documentos selecionados, com a descrição dos dados presentes
nos documentos.

2.4 INTERPRETAÇÃO ANALÍTICA DA REALIDADE INVESTIGADA

A quarta e última fase discorre sobre a interpretação analítica da realidade
investigada nos documentos selecionados. Refere-se ao tratamento dos resultados
deste trabalho, pois é no tratamento dos resultados que entram as indagações
levantadas, inferência (BARDIN, 1977) de conhecimentos relativo aos objetos de
nossa investigação.
Nesta fase, os documentos foram estudados e analisados individualmente,
através da análise dos conteúdos das mensagens, apresentados na interpretação
descritiva em suas unidades de análise.
Na interpretação analítica procuramos apresentar reflexões sobre a atuação
de Niterói/RJ no Programa de Regionalização do Turismo, de acordo com as questões
centrais deste trabalho e, dentro da construção teórica e conceitual desenvolvida.
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A interpretação analítica realizada apresenta a realidade investigada com o
conteúdo enunciado nas atas e documentos oficiais, buscando na inferência
(dedução), o que quer dizer em profundidade certas afirmações, dentro de uma
estrutura metodológica, imperando a ética e o rigor científico.

2.5 ANÁLISE DE CONTEÚDO POR MEIO DO SOFTWARE NVIVO©

A análise de conteúdo, com o passar dos anos, passou por reformulações
desde as primeiras propostas da análise clássica de Bardin (1977), através de
influências tecnológicas.
Com o desenvolvimento da informática, nas últimas décadas, trouxe ao
campo da análise de conteúdo programas de computação apropriados para a
verificação da frequência de ocorrência de palavras em determinado documento, o
que favoreceria uma abordagem por frequenciamento do material. Neste sentido,
foram desenvolvidos softwares com o intuito de substituir a análise manual.
Destarte, neste trabalho, a análise de conteúdo foi operacionalizada por um
software denominado NVivo© 2, como forma de auxiliar na organização, codificação,
categorização e na interpretação analítica da realidade investigada.
O software NVivo© foi projetado para suportar métodos qualitativos e variados
de pesquisa em dados não estruturados e qualitativos e, neste trabalho, utilizamos
para conteúdo dos documentos oficiais, atas, relatórios, entre outros.
O software NVivo© possui suas próprias terminologias tecnológicas e sua
estrutura geral tem três principais instâncias de gerenciamento das informações de
pesquisa:
a) Fontes: são os materiais empíricos em seus diferentes formatos
compatíveis (documentos, imagens estáticas e em movimento e som);
b) Nós: os nós representam categorias ou conceitos e servem para armazenar
a codificação do material analisado. Códigos são índices de referência adi cionados a
porções de texto, pedaços de fotos ou trechos de sons e imagens; e,
c) Codificação: consiste em localizar passagens no material empírico,
atribuindo-lhes significados correspondentes às categorias (nós) trabalhadas.

2

NVivo© é um programa de análise de dados de informação qualitativa que integra as principais
ferramentas para trabalhar com documentos textuais, multimídia, dados de pesquisa, entre outros.
(NVIVO, 2017)
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Para a conexão dos dados inseridos no programa NVivo©, o primeiro passo
foi a elaboração de um mapa mental (Figura 4), que se inicia com a definição de um
tema principal: o Programa de Regionalização do Turismo (PRT).
Trata-se de um tipo de diagrama sistematizado para a compreensão da
gestão de informações inseridas no programa.
É uma ferramenta criada para ilustrar ideias e conceitos e as tornar mais
palpáveis para alcançar os objetivos da pesquisa.

Figura 4 - Mapa mental – Programa NVivo©

Fonte: Elaboração própria a partir do programa NVivo©, 2017.

Para tanto, integramos no mapa mental (Figura 4) os nós: instância de
governança regional, plano estratégico regional e roteirização turística que são os
elementos que se ligam diretamente ao tema principal, criando, assim, os ramos
principais do mapa mental para facilitar a identificação de cada nó (unidades de
análise), no decorrer da exposição deste trabalho.
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O segundo passo, realizado no programa NVivo©, foi a codificação das fontes
(as atas) para reunir o material sobre um tópico e o armazenar em um recipiente
chamado nó. No programa NVivo©, quando abrimos os nós, podemos ver todas as
referências codificadas em um só arquivo, o que permite refletir sobre o tema e
desenvolver ideias e reflexões.
É importante destacar que as principais fontes de pesquisa utilizadas, as atas
da NELTUR, são registros institucionais escritos (GIL, 2008, p. 150) de sessões de
coletividade deliberativas e fontes ricas e estáveis de dados, aspectos que favorecem
sua utilização para pesquisas científicas.
Percebamos a subjetividade contidas nos documentos oficiais analisados,
cabe considerar, no entanto, a preocupação com o significado dos dados, sua
regularidade e padrões que são dignas de crédito, defensáveis e garantidas.
Seguindo ainda o pensamento de Gil (2008), as vantagens do uso de fontes
documentais expressas neste trabalho nos permitiu o conhecimento do passado,
oferecendo como era tratada a principal política nacional de turismo - o Programa de
Regionalização do Turismo.
Em uma abordagem qualitativa, trabalhamos a produção da inferência com a
finalidade de interpretar as informações a partir da análise do material coletado e
realizamos um trabalho analítico com elas, a partir de um olhar cuidadoso e crítico das
fontes documentais que ocupam um lugar central para este trabalho.
Destacamos as atas da NELTUR, com recorte temporal 2004-2015, que
registraram as realizações sociais e ideias humanas ligadas diretamente ao turismo,
especificamente o Programa de Regionalização do Turismo.
No próximo capítulo, abordaremos sobre a atuação de Niterói/RJ no contexto
do Programa de Regionalização do Turismo, através das interpretações descritiva e
analítica das ações praticadas pelo município, de acordo com as diretrizes
operacionais resultantes do programa que selecionamos para realizar a pesquisa, são
elas: a instância de governança regional, o plano estratégico turístico regional e a
roteirização turística.

75

3 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO
DO TURISMO (PRT) EM NITERÓI: DESENVOLVIMENTO, AÇÕES E LIMITES

Neste capítulo, procedemos as interpretações descritiva e analítica da
atuação de Niterói/RJ no Programa de Regionalização do Turismo, a partir dos
documentos oficiais do Órgão oficial de turismo do município de Niterói, a Niterói –
Empresa de Lazer e Turismo (NELTUR). Todo esse material foi levantado e coletado
para reflexão e análise de forma a se alcançar o objetivo deste trabalho.
Como já mencionado nos aspectos metodológicos, na pesquisa documental,
adotamos a análise de conteúdo como principal ferramenta metodológica por estar
relacionada com os objetivos da pesquisa que dispõe em responder as questões de
investigação e apreender o objeto de estudo deste trabalho.
Lembramos que as questões centrais deste trabalho referem-se as diretrizes
operacionais resultantes do Programa de Regionalização do Turismo, são elas: a
instância de governança regional, o plano estratégico turístico regional e a roteirização
turística.
Nesse contexto, reforçamos mais uma vez, da decisão das interpretações
descritiva e analítica somente desses nós ou unidades de análise, por estarem em
consonância com as diretrizes políticas do PRT, apresentadas em três estratégias
para alcançar a regionalização, que são: gestão coordenada, planejamento integrado
e participativo e promoção e apoio à comercialização.
Tratam-se de diretivas que são executadas após o processo de planejamento
e organização realizados nas diretrizes operacionais preparatórias, elencadas no
capítulo 1, uma vez que são nas diretrizes operacionais resultantes em que as regiões
turísticas de fato vão materializar e consubstanciar o PRT.
Justifica-se, portanto, externar uma reflexão se o campo de atuação deste
trabalho possui uma gestão coordenada através de uma instância de governança
regional, bem como um planejamento integrado e participativo ao lado de um plano
estratégico de desenvolvimento do turismo regional e a promoção e apoio à
comercialização por meio da roteirização turística.
Neste contexto, para realizar a análise de conteúdo dos documentos,
utilizamos o software NVivo© que identificou, através dos ramos principais do mapa
mental (Figura 4), os nós - as unidades de análise - baseadas nas descrições
(unidades de registro) das atas da NELTUR. (Quadro 2).
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Vale lembrar que a operacionalização do Programa de Regionalização do
Turismo deve ser compreendida no nível da atuação municipal, pois é no município
que se inicia todo o processo de desenvolvimento do turismo, conforme julga o
Ministério do Turismo:
Desde a concepção do Programa de Regionalização do Turismo –
Roteiros do Brasil, a preocupação com a participação e com o
protagonismo dos municípios, nesta nova política de desenvolvimento
do turismo no país, é constante. Embora a política de fomento ao
turismo tenha evoluído da escala da localidade para a da região, o
papel do município foi fortalecido (BRASIL, 2008c, p. 148).

Seguindo esse discurso, apresentamos a atuação do município de Niterói/RJ,
através das principais ações desenvolvidas como ente participante do turismo na
localidade e na região metropolitana.
Observamos que as atuações de Niterói/RJ apresentadas neste capítulo
referem-se à participação do poder público municipal representado pela Niterói –
Empresa de Lazer e Turismo (NELTUR), pois não foi constatado nas atas e nos
documentos oficiais do referido órgão municipal de turismo o registro de participação
de outros agentes sociais ligados ao turismo municipal.
Tal explicação pode ser encontrada em parte porque o Estado – representado
pela Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TURISRIO) na realização
de iniciativas voltadas para o PRT concernente a região metropolitana – considerava
no processo participativo das atividades desenvolvidas apenas a gestão pública de
turismo de Niterói/RJ.
Fratucci (2008) corrobora com tal posição ao afirmar que:
[...] é necessário diferenciarmos a gestão dos espaços turísticos da
gestão dos municípios. Sobre o espaço turístico incidem as decisões
de outros agentes sociais além do poder público e, portanto, este
último não deve agir sozinho nas decisões de gestão daqueles
espaços. A gestão municipal está apoiada no marco institucional e
legal da organização territorial da Constituição Federal vigente,
enquanto a gestão dos espaços turísticos está vinculada ao feixe de
decisões e de ações de seus diversos agentes sociais para quem os
limites municipais não são, ou necessitam ser, observados ou
respeitados (FRATUCCI, 2008, p. 271).

Mesmo assim, conseguimos identificar alguns esforços empreendidos pela
NELTUR (registrados em atas e documentos oficiais da empresa), elencando projetos
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e ações com foco na integração regional, tendo por base os princípios norteadores do
Programa de Regionalização do Turismo (PRT):
As diretrizes voltadas para a região turística devem ser compreendidas
e ajustadas para a ação municipal, uma vez que o processo de
desenvolvimento se inicia no município. Por isso, são dinâmicas,
ajustam-se aos tempos e aos estágios de cada município, Estado ou
região, respeitam os compromissos pactuados e incorporam novos
(BRASIL, 2008c, p. 156).

Para que essas diretrizes sejam implementadas, o município deve apresentar
uma estrutura institucional local voltada para o turismo:
Entretanto, para que esses processos na escala regional tenham
sucesso, cada município, enquanto unidade político-administrativa
formal, precisa ter a sua supraestrutura turística local articulada e em
funcionamento harmônico. A região só conseguirá estabelecer uma
estratégia de desenvolvimento regional, se cada um dos seus
municípios componentes tiver a sua própria estratégia política para o
setor (FRATUCCI, SCHWANTES; MAIA, 2014, p. 145).

Vale lembrar que, o município de Niterói/RJ possui uma estrutura de gestão
turística, no âmbito da administração municipal, denominada Niterói - Empresa de
Lazer e Turismo S/A (NELTUR).
De acordo com o estatuto social da NELTUR (2013), trata-se de uma
sociedade anônima

de economia

mista, de capital autorizado,

constituída

originariamente na forma da Lei Municipal de n° 33 de 12 de dezembro de 1975, que
possui personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia s
administrativa e financeira.
Suas principais competências visam desenvolver, fomentar e exercer
atividades que implicam na execução de políticas de lazer e turismo no município de
Niterói/RJ para a consecução de seu objetivo:

A NELTUR, tem por objetivo social promover, coordenar, executar e
estimular o desenvolvimento do lazer, do turismo e atividades
correlatas, bem como, promoção de eventos, criação, ampliação,
conversão, reconversão e fiscalização de equipamentos de lazer e
turísticos em estreita consonância com a política de desenvolvimento
econômico e social do Município de Niterói, traçada por seu estatuto
(NELTUR, 2013, p. 1).
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A administração da NELTUR (2013) é exercida pelo Conselho de
Administração – órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da empresa
privativa aos diretores – e pela Diretoria da empresa, além de um Conselho Fiscal.
É importante mencionar que o “Conselho de Administração reúne-se uma vez
por mês e sempre que se faça necessário, podendo deliberar por maioria simples,
lavrando-se Atas em livro próprio” (NELTUR, 2013, p. 8).
A diretoria da NELTUR (2013) é constituída por quatro diretores eleitos pelo
Conselho de Administração, a saber: Diretor-Presidente, Diretor de Finanças e
Administração, Diretor de Projetos Especiais, Lazer e Comercialização e Diretor de
Turismo.
Da mesma forma, a Diretoria “reúne-se ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, quando for necessário, lavrando-se em livro próprio de Ata de
reunião, cabendo ao Presidente o voto de qualidade” (NELTUR, 2013, p. 8).
Apesar de não encontrar em nenhum momento o termo “planejamento” no
estatuto da NELTUR (2013), principalmente nas competências atribuídas à Diretoria
de Turismo, o Ministério do Turismo exprime que parte das ações voltadas para a
implementação do PRT é atribuído ao conjunto de responsabilidades do governo
municipal, em especial, ao órgão municipal de turismo que delibera sobre o
planejamento e o processo de evolução do turismo na localidade (BRASIL, 2008c).
Assim,

é

determinante

que

os

municípios

estejam

organizados

institucionalmente para se incluir nas diretrizes apresentadas pelo PRT, como
também, a todo momento, se constata a preocupação do Ministério do Turismo no
envolvimento dos diversos agentes sociais locais para atender as etapas do
programa.
Apresentamos, portanto, a atuação de Niterói/RJ, através de interpretações
descritiva

e

analítica

da participação e

ações praticadas

especificamente sobre as diretrizes operacionais resultantes

pela

NELTUR,

do processo de

implementação do PRT, que permeiam as questões centrais deste trabalho no período
de 2004 a 2015.
Neste Capítulo, as interpretações descritiva e analítica referem-se ao roteiro
regional “Maravilhas do Rio e Niterói” que está relacionado a diretriz operacional
resultante do PRT, denominada roteirização turística.
No que tange a diretriz operacional resultante do programa intitulada instância
de governança regional, as interpretações descritiva e analítica abordam sobre a rede
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de turismo da região metropolitana (REDE TURIS); o Grupo Gestor do Rio de Janeiro
(GGRio); e a oficina do PRT para consolidação da instância de governança da região
metropolitana.
No que diz respeito a diretriz operacional resultante do PRT, nomeado plano
estratégico de desenvolvimento

turístico regional, apresentamos o estudo de

competitividade turística de Niterói/RJ; a oficina de capacitação do PRT voltada para
o planejamento estratégico da região metropolitana; e o Projeto Rio Competitivo:
gestão e planejamento de destinos turísticos.
Daremos ênfase também, sobre a inventariação da oferta turística por tratarse de uma ação que conclui a última atuação de Niterói/RJ no recorte temporal da
pesquisa e refere-se a uma diretriz operacional preparatória do programa que
intervém de forma introdutória nas diretrizes operacionais resultantes do PRT.
Vale lembrar, que os nós elencados no Quadro 4, apresentado a seguir,
referem-se as questões centrais deste trabalho, frutos de uma interrogação que
pretendemos apresentar através de um esforço analítico que incorpora a nossa
escolha metodológica, a análise de conteúdo.
Em vista disso, apresentamos, a seguir, os nós selecionados nas fontes de
pesquisa com a quantidade de vezes que foram referendados nos documentos
selecionados e a sua cobertura em porcentagem, entendendo que o inteiro teor de
uma ata equivale a 100% de cobertura.
Quadro 4 - Quantidade de referências codificadas por nós.
NÓS

Referências
Codificadas

Cobertura
(100%)

Instância de Governança Regional

37

8,11%

Plano Estratégico Regional

12

3,60%

Roteirização Turística

11

3,65 %

Total de atas

60

15,36%

Fonte: Elaboração própria a partir do NVivo©, 2017.

O Quadro 4 registra 60 atas que contém, em seu conteúdo (unidades de
registro), informações sobre a atuação de Niterói/RJ no Programa de Regionalização
do Turismo (PRT), lembrando que é dentro do recorte temporal de 2004-2015.
Para um melhor entendimento, a indicação do percentual de cobertura referese a unidade de registro (conteúdo) dentro de cada documento. Trata-se de uma
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ferramenta indicada pelo software NVivo© que revela a sua cobertura textual em
porcentagem, de acordo com o inteiro teor de cada sessão ordinária.
Portanto, de acordo com o Quadro 4, 15,36% das 60 atas selecionadas
referem-se as unidades de registro (conteúdo) dos nós: instância de governança
regional, plano estratégico regional e roteirização turística, sendo que 84,64% das
atas são referentes a outros assuntos inerentes as atividades desenvolvidas pela
NELTUR, como por exemplo as áreas de lazer e eventos locais.
O Quadro 4 apresenta que no total de 60 atas (período de 11 anos), apontam
uma cobertura de apenas 15,36% de assuntos tratados (unidades de registro) nas
reuniões da empresa são referentes ao Programa de Regionalização do Turismo.
O mesmo quadro demonstra que o nó instância de governança foi que mais
foi referendado nas atas da NELTUR, em que teve três tentativas de se constituir uma
instância de governança: a Rede de Turismo da Região Metropolitana (REDE TURIS);
a oficina de capacitação com a mediação do IDEIAS; e o Grupo Gestor de Turismo
(GGRio), conforme apresentamos a seguir.
Em segundo plano, destaca-se no Quadro 4, o plano estratégico regional com
12 referências codificadas e a roteirização turística com 11 referências codificadas nas
60 atas da NELTUR, tendo uma cobertura total nos assuntos tratados na empresa, no
período de 11 anos, de apenas 3,60% e 3,65%, respectivamente.
Contudo, certificamos o pouco grau de importância dessas diretrizes
operacionais resultantes do PRT para o município, corroborando o exposto no Quadro
2 que informa, entre outros dados, a quantidade anual das atas da NELTUR que
abordam sobre o referido programa.
Realizamos, a seguir, as interpretações descritiva e analítica da realidade
investigada de cada unidade de análise ou nó, de acordo com as unidades de registro
apresentadas nas referências codificadas no Quadro 5:
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Quadro 5 - Referências codificadas nas atas: 2004-2015.
NÓS

ANO
REFERÊNCIAS CODIFICADAS (TEMAS)
2008 Conselho Empresarial do Turismo Pró- Rio (ACRJ)
2008 REDE TURIS - Protocolo de Intenções
2008 I Seminário de Rede de Turismo da REDE TURIS:
Parcerias para o desenvolvimento sustentável do Rio e
Niterói/RJ
2009 Oficina do Programa de Regionalização: Consolidação da
instância de governança da região metropolitana
Instância de 2010 Oficina de planejamento do grupo gestor de destino indutor
Governança
de turismo do Rio de Janeiro (GGRio)
Regional
2010 Workshop Liderança no planejamento e gestão do destino
indutor
2010 Workshop Capacidade empreendedora e leader coachGGRio
2010 Oficina de sensibilização - GGRio
2011 Liderança articuladora e inteligência competitiva-GGRIO
2008 Seminário técnico sobre competitividade nos destinos
indutores do desenvolvimento turístico regional
Plano
2009 Oficina do Programa de Regionalização: Planejamento
Estratégico
estratégico da região metropolitana
Regional
2011 Projeto Rio Competitivo: Gestão e planejamento de
destinos turísticos
2005 Roteiro da Região Metropolitana Maravilhas do Rio e
Niterói
2005 Feira das Américas – ABAV
Roteirização 2005 Salão Nacional de Turismo – Roteiros do Brasil
Turística
2006 Encontro de Qualificação e de Negócios Turísticos - MTur
2009 Inventariação da oferta turística –INVTUR e
2015 Inventário de Oferta - IOT-RJ
2012 Feira de Turismo de Lisboa (FTL)
2013 Salão Estadual de Turismo
Fonte: Elaboração própria a partir do NVivo©, 2017.

De acordo com o Quadro 5, o nó instância de governança regional é
apresentado nas atas através REDE TURIS

que aborda sobre o Conselho

Empresarial Pró-Rio, o Protocolo de Intenções e o seu seminário, além da Oficina de
do Programa de Regionalização denominada Consolidação da instância de
governança da região metropolitana.
No que tange ao plano estratégico regional (Quadro 5), os assuntos tratados
as atas referem-se ao Seminário técnico sobre competitividade nos destinos indutores
do desenvolvimento

turístico regional; ao Projeto Rio Competitivo: gestão e

planejamento de destinos turísticos; e a oficina de capacitação com a moderação do
IDEIAS, conforme apresentamos a seguir.
Quanto a roteirização turística (Quadro 5), o que se levou em conta nas
reuniões da empresa foram os assuntos referentes ao roteiro regional Maravilhas do
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Rio e Niterói, a inventariação da oferta turística; divulgação do roteiro regional no
Salão Nacional de Turismo – Roteiros do Brasil; nas Feiras da ABAV; no Salão
Estadual de Turismo; na Feira de Turismo de Lisboa (FTL); e no Encontro de
qualificação e de negócios turísticos, conforme especificamos a seguir.
Podemos perceber, ainda, que os documentos receberam um tratamento
tanto quantitativo como qualitativo (Quadro 5) dos dados, revelando a frequência com
que os nós foram identificados.
Vale destacar que houve uma preocupação em caracterizar isoladamente
cada um dos nós no conjunto das atas, de forma a possibilitar a análise sistemática,
ressaltando que um documento (ata) pode ter mais de um nó codificado.
Como método de compreensão e produção do conhecimento cientifico e com
base no PRT e nos autores estudados, apresentamos, a seguir, as interpretações
descritiva e analítica acerca das questões levantadas neste trabalho com uma reflexão
crítica da realidade investigada a partir de uma ferramenta analítica - a análise de
conteúdo.

3.1 ROTEIRIZAÇÃO TURÍSTICA

A partir da interpretação descritiva, a primeira atuação de Niterói/RJ no PRT
refere-se a roteirização turística, com a criação do roteiro turístico da região turística
metropolitana, denominado Maravilhas do Rio e Niterói – Wonders of the Rio and
Niterói, no ano de 2005 (NELTUR, 2006b).
Apresentamos, a seguir, o roteiro da Região Turística

Metropolitana,

denominado Maravilhas do Rio e Niterói - Wonders of the Rio and Niterói, homologado
pelo Ministério do Turismo em 2005 (TURISRIO, 2016).
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Figura 5 - Roteiro da região turística metropolitana

Fonte: NELTUR, 2005.

O roteiro regional internacional Maravilhas do Rio e Niterói - Wonders of the
Rio and Niterói, apresentado na Figura 5, foi lançado oficialmente no Salão Nacional
de Turismo – Roteiros do Brasil, em São Paulo, no ano de 2005.
O Salão Nacional de Turismo – Roteiros do Brasil foi um evento promovido
pelo Ministério do Turismo como uma estratégia de mobilização, promoção e
comercialização de novos produtos e roteiros turísticos brasileiros, elaborados de
acordo com as instruções estabelecidas no PRT (BRASIL, 2009).
É um evento nacional que tem como objetivo impulsionar, fomentar e
comercializar os roteiros turísticos do Brasil. Os visitantes podem conhecer os roteiros
dos 27 estados brasileiros e adquirir pacotes e/ou produtos turísticos para visitá-los
em próximas viagens (BRASIL, 2009).
Nesse contexto, conforme apresentamos no capítulo 1, seção 1.5.3, a
roteirização turística está delineada no PRT e orienta as regiões turísticas brasileiras
na elaboração de um roteiro para o desenvolvimento turístico regional.
A roteirização regional tem por objetivo estruturar, qualificar e ampliar a oferta
de produtos turísticos de forma integrada e organizada (BRASIL, 2007g).
Nesta linha de raciocínio, podemos entender como roteiro turístico como: “um
itinerário caracterizado por um ou mais elementos que lhe conferem identidade,
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definido e estruturado para fins de planejamento, gestão e comercialização turística
das localidades que formam o roteiro” (BRASIL, 2008a, p. 38).
Com enfoque participativo, a roteirização inicia-se com a identificação dos
atrativos e da infraestrutura existente em cada município integrante da região turística
com a realização de levantamento de atrativos potenciais, análise e hierarquização de
atrativos, identificação de vocações, estruturação

de produto e ações para

implementação do roteiro regional.
No que se refere à promoção municipal, é importante levar em conta as
características específicas de cada cidade e região. A promoção deve ser integrada
com a região. Assim, todos os atrativos da região são levados em conta na elaboração
do planejamento de marketing.
Devem ser consideradas, também as estratégias alocadas na seção 1.5.3 do
capítulo 1 deste trabalho, que estabelecem o processo de roteirização para a
construção de um roteiro regional.
Há de se considerar a existência de uma estrutura organizacional municipal
estruturada para agregar contribuições na construção de um roteiro regional em
conjunto com os atores sociais locais, pois “a consolidação de produtos e roteiros
turísticos regionais passam pela gestão local do turismo” (FRATUCCI, SCHWANTES;
MAIA, 2014, p. 146).
Devemos considerar também, a questão da formatação e comercialização do
roteiro regional que precedem, segundo o Ministério do Turismo (BRASIL,2007g), a
existência de uma governança regional institucionalizada e um plano turístico
estratégico regional.
Consideramos ainda, os processos de promoção e comercialização do roteiro
regional deve iniciar-se com a elaboração de um plano de negócios e o de marketing,
através de um estudo do mercado e com caráter comercial, tendo como objetivo
principal fortalecer a identificação turística regional (BRASIL, 2008a).
O roteiro turístico da Região Turística Metropolitana elenca no seu percurso,
atrativos turísticos dos municípios de Niterói e Rio de Janeiro, abrangendo os
segmentos de sol e praia, cultural e ecoturismo.
Ao adotar a segmentação, o Ministério do Turismo (BRASIL, 2007g) informa
que os roteiros turísticos são definidos com base na oferta em relação à demanda e
configuram a estruturação de produtos.
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Apresentamos na Figura 6, o itinerário do roteiro da região turística
metropolitana - Maravilhas do Rio e Niterói:
Figura 6 - Itinerário do roteiro maravilhas do Rio e Niterói.

Fonte: Revista Roteiros do Brasil, 2010.

No que tange ao itinerário do roteiro da região metropolitana, é importante
observar que um roteiro turístico é constituído por uma ou mais atrações turísticas
interligadas a um percurso contendo instalações e serviços turísticos como transporte,
hospedagem e alimentação, entre outros (PETROCCHI; BONA, 2003).
Vale destacar que o roteiro turístico da região metropolitana (Figura 5) mostra
os seguintes atrativos turísticos do destino Rio de Janeiro: Cristo Redentor, Maracanã,
Apoteose, Praia de Copacabana, Bondinho do Pão de Açúcar e Ilha Fiscal, não
estando em consonância com o itinerário apresentado na Figura 6.
Da mesma forma, destacamos que o roteiro turístico da Região Turística
Metropolitana (Figura 5) mostra os seguintes atrativos turísticos da Cidade de
Niterói/RJ: Museu de Arte Contemporânea, Praia de Itacoatiara, Ilha da Boa Viagem,
Teatro Municipal, Parque da Cidade e Fortaleza de Santa Cruz da Barra, não estando
em consonância com os atrativos turísticos apresentados no itinerário do roteiro
destacado na Figura 6.
A partir da interpretação analítica realizada, resulta-se, que o roteiro regional
foi apenas divulgado, não tendo sido comercializado, pois não foi apontado nas atas
a sua comercialização no mercado turístico. Além disso, apresenta um caráter
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estritamente institucional, como sendo uma atribuição apenas do poder público, de
cumprimento de tarefa administrativa para sua divulgação.
No contexto da roteirização turística, as questões levantadas são a
identificação dos agentes sociais envolvidos na elaboração do roteiro regional, do
processo de escolha dos atrativos turísticos de Niterói/RJ para compor o roteiro e de
seu processo de promoção e comercialização.
Para uma interpretação analítica do nó denominado roteirização turística, o
Quadro 4 apontou 11 referências codificadas das 60 atas selecionadas com uma
cobertura de 3,65% do total incluso nos textos dos documentos, o que demonstra que
praticamente foi limitado os assuntos pautados nas reuniões das diretorias e do
conselho de administração da NELTUR sobre essa diretriz operacional resultante do
Programa de Regionalização do Turismo.
Na leitura das atas da NELTUR, o roteiro regional é citado (Quadro 5), mas
não identificamos em seus registros como foi seu processo de elaboração e se foi
associado a uma decisão de caráter participativo.
Nesse contexto, a sua divulgação limitou-se ao plano institucional, para ser
apresentado no Salão Nacional de Turismo – Roteiros do Brasil, sem considerar as
ações correspondentes no PRT, uma vez que não consta nos autos dos documentos
analisados, a sua colocação no mercado entre os agentes, operadores e demais
prestadores de serviços turísticos.
Apesar de todo o suporte e apoio técnico oferecido pela TURISRIO à Região
Turística Metropolitana, não foi possível identificar no conteúdo dos documentos
analisados, a cooperação entre os dois municípios e até mesmo de outros agentes
sociais na elaboração do roteiro, o que não condiz com as orientações traçadas pelo
Ministério do Turismo.
Da mesma forma, não reconhecemos nas atas da NELTUR se as
características dos segmentos da oferta do roteiro Maravilhas do Rio e Niterói
embasaram, de alguma forma, a determinação da identidade do roteiro regional em
questão.
De igual modo, a pesquisa realizada não apresenta como foi o processo de
roteirização turística, como surgiu o roteiro regional, de que forma foram escolhidos
os atrativos turísticos contemplados e quem são os agentes sociais que participaram.
A roteirização turística, além da oferta turística e um roteiro regional
apresentados, deve ocorrer também a sua promoção e comercialização com a
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finalidade de ser ofertado ao mercado turístico. Todos esses fatores devem ser
implementados em parceria entre os setores públicos, privados e instância de
governança regional e aliado a elaboração do roteiro.
Em nossa análise, percebemos que o roteiro Maravilhas do Rio e Niterói não
oferece os serviços turísticos disponíveis na região – uma falha técnica diagnosticada,
uma vez que um roteiro bem estruturado precede de um planejamento e uma
organização que são dependentes da integração e participação da comunidade e de
um plano de marketing turístico.
É possível também constatar, um grave erro técnico na elaboração do
itinerário do roteiro regional Maravilhas do Rio e Niterói, em que os atrativos turísticos
da região turística metropolitana não estão em consonância com o seu itinerário
divulgado nos roteiros do Brasil.
Tal falha e erro técnicos no roteiro regional demonstram a ausência de
organização a partir do planejamento da sua elaboração. É preciso que se faça uma
análise criteriosa das ações necessárias para a sua implementação, como também
da falta de monitoria e avaliação – necessárias para o acompanhamento sistemático
e continuado da implementação de um roteiro turístico.
Da análise realizada sobre esse nó, apreende-se que há uma dificuldade
técnica do roteiro regional, uma vez que, após estruturado, não foi transformado em
um produto turístico, apesar de ser divulgado em eventos turísticos.
Nesse sentido, não foi possível verificar também, nenhuma iniciativa de
comercialização do roteiro Maravilhas do Rio e Niterói, mas de acordo com o Quadro
5, o roteiro regional foi divulgado no Salão de Turismo – Roteiros do Brasil, organizado
pelo Ministério do Turismo, como estratégia de promoção e comercialização dos
roteiros turísticos, desenvolvidos segundo as diretrizes do PRT.
Em nossa análise, percebemos nos documentos que o principal canal de
divulgação que contribuiu para a promoção turística do roteiro regional foi o Salão
Nacional do Turismo – Roteiros do Brasil, em que Niterói/RJ participou de todas as
edições.
Ocorreu, também, a divulgação do roteiro Maravilhas do Rio e Niterói, em
outros eventos estaduais, nacionais e internacionais (Quadro 5), como por exemplo,
a Feira das Américas da Associação Brasileira de Agências de Viagens em
praticamente todas as edições desde do ano de 2005; em um evento internacional, a
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Feira de Turismo de Lisboa (FTL) no ano 2012; e o Salão Estadual de Turismo
ocorrido no ano de 2013.
Em um estudo sobre o PRT, apenas 60% dos municípios que integram em
um roteiro regional, são operacionalizados e comercializados (Oliveira 2008),
entendendo que dentro do mercado turístico há a necessidade de uma efetiva
comercialização.
Diagnosticamos, também, nenhuma iniciativa, relatada nos documentos, de
criação e produção de material gráfico ou digital com informações sobre a oferta
turística elencada no roteiro regional, uma vez que os materiais promocionais
representam um método eficaz para a divulgação de roteiros.
Em nossa interpretação analítica, reconhecemos que tal iniciativa não ocorreu
devido à falta de uma inventariação de ofertas e serviços turísticos – um importante
instrumento de planejamento, principalmente para o processo de roteirização –
resultando também anomalias no roteiro regional.
Com a criação do Ministério do Turismo, no ano de 2003, um modelo de
inventariação foi proposto e, no ano de 2006, foi lançado o Sistema de Inventariação
da Oferta Turística (INVTUR).
Vale lembrar que o sistema de informações turísticas, uma das diretrizes
operacionais preparatórias do PRT (capítulo 1 e seção 1.4.3), trata a inventariação
turística como uma ferramenta fundamental para planejar e gerenciar o processo de
desenvolvimento regional, principalmente no que tange a elaboração do roteiro
regional – uma das questões centrais de investigação deste trabalho.
No contexto do PRT, o Ministério do Turismo (2011b) construiu o Sistema de
Inventariação da Oferta Turística (INVTUR), um ambiente virtual que permitiria
resgatar, reunir, organizar e fazer circular dados e informações atualizadas do turismo
brasileiro.
Dessa forma, o Ministério do Turismo (BRASIL, 2011b) recomenda que a
pesquisa pode ser realizada por instituições, empresas, profissionais e funcionários,
desde que devidamente qualificados e aptos para tal fim.
No caso do Estado do Rio de Janeiro, foi a TURISRIO que ofereceu condições
para o início do processo de inventariação turística nos municípios fluminenses.
Em 2007, ocorreu a primeira reunião da TURISRIO com os municípios do
Estado para a apresentação do Programa de Inventariação da Oferta Turística
(INVTUR) do Ministério do Turismo, enfocando a importância da realização do
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inventário de ofertas e serviços turísticos, considerado um importante instrumento de
planejamento, compreendendo o levantamento, a identificação e o registro de todos
os atrativos, produtos, equipamentos e infraestrutura de apoio ao turismo (NELTUR,
2007).
O Projeto de implementação do inventário turístico de ofertas destaca-se
neste trabalho, pela sua importância no PRT, uma vez que, na visão do Ministério do
Turismo, o processo de organização da oferta turística contribui, principalmente, para
a consolidação de roteiros regionais (BRASIL, 2007g).
A partir da interpretação descritiva, em 2009, a cidade de Niterói/RJ, através
da NELTUR, inicia-se a inventariação turística (NELTUR, 2009b), com a metodologia
adotada pelo Ministério do Turismo. A inventariação foi realizada por uma pesquisa
feita por universitários da graduação de Turismo da UNIPLI, parceira e orientadora
técnica, sob a coordenação municipal da NELTUR.
Segundo a NELTUR (2010d), o Centro Universitário Plinio leite (UNIPLI)
realizou a inventariação turística de alguns bairros de Niterói (São Domingos, Ingá,
Boa Viagem, Gragoatá, Centro e Icaraí). O objetivo da inventariação era investigar a
infraestrutura de apoio ao turismo; levantar os serviços e equipamentos turísticos e os
atrativos da cidade e as informações seriam utilizadas para elaboração de
planejamento e gestão da atividade turística local. Entretanto, os trabalhos de
inventariação turística foram interrompidos no ano de 2010.
Uma nova inventariação turística de Niterói/RJ foi iniciada no ano de 2015
(NITERÓI, 2015), quando foi assinado um termo de compromisso do Inventário de
Oferta Turística do Estado do Rio de Janeiro, denominado IOT-RJ, com 23 cidades
fluminenses contempladas, distribuídas em 6 regiões turísticas.
As cidades contempladas, distribuídas em 6 regiões turísticas são:
 Metropolitana: Rio de Janeiro e Niterói;
 Costa Verde: Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro;
 Costa do Sol: Cabo Frio, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro
da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama e Casimiro de Abreu;
 Vale do Café: Vassouras, Valença, Rio das Flores e Barra do Piraí;
 Agulhas Negras: Itatiaia e Resende; e
 Serra Verde Imperial: Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Cachoeiras
de Macacu.
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Ressaltamos que o IOT-RJ é um projeto realizado pela Secretaria Estadual
de Turismo do Rio de Janeiro (SETUR) e executado pela Faculdade de Turismo e
Hotelaria da Universidade Federal Fluminense, com recursos do Programa Nacional
de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) financiado pelo Banco Internacional
de Desenvolvimento (BID) (NITERÓI, 2015).
De acordo com o IOT-RJ (2017), a metodologia utilizada para desenvolver o
projeto é baseada nos princípios formulados pelo Centro Interamericano de
Capacitación Turística (CICATUR), adotada e adaptada pelo Instituto Brasileiro de
Turismo, EMBRATUR, revista e reformulada pelo Ministério do Turismo, tornando-se
metodologia vigente oficial do Brasil.
Este processo metodológico classifica o IOT-RJ como um estudo que permite
realizar análises qualitativas e quantitativas que resultam em informações e em uma
base cartográfica digital para a criação de um banco de dados em um sistema único
de informação padronizado, acessado em portais públicos (IOT-RJ, 2017).
A partir da interpretação analítica dos documentos, a primeira tentativa de
realizar a inventariação turística de Niterói ocorreu nos entre os anos de 2009 e 2010
e o roteiro regional “Maravilhas do Rio e Niterói”, no ano de 2005, o que demonstra
que não foi levado em consideração a inventariação turística como ferramenta
metodológica para elaboração de roteiros turísticos.
No que relaciona-se a inventariação turística, ponderamos nos documentos
analisados, que o Centro Universitário Plinio Leite (UNIPLI) foi a primeira entidade
educacional, como responsável técnica, em aplicar a pesquisa em Niterói/RJ - de
acordo com os procedimentos estabelecidos pelo PRT - em articulação com a
NELTUR e com a coordenação estadual da TURISRIO.
A NELTUR foi a responsável pela logística de transporte, alimentação,
uniforme, identificação, material de apoio de trabalho (canetas, formulários,
pranchetas, remas de papel, fotocópias, entre outros) e comunicação oficial prévia de
visitados pesquisadores (graduandos de turismo da UNIPLI) aos estabelecimentos
consultados (meios de hospedagem, rede gastronômica, serviços de apoio ao turismo
local, entre outros) para a pesquisa do inventário turístico.
Em conformidade

com os documentos

analisados, a pesquisa de

inventariação turística não foi finalizada e podemos proferir que, deve-se ao fato de
que a entidade UNIPLI passou a ser administrada por uma outra sociedade
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educacional e, nesse processo de transição, a parceria com NELTUR tornou-se sem
efeito pelo novo grupo de educação, Anhanguera.
De acordo com as atas da NELTUR, sublinhamos que a inventariação foi
realizada somente nos bairros São Domingos, Ingá, Boa Viagem, Gragoatá, Centro e
Icaraí, observando que o município possui 52 bairros. (IBGE, 2017). A inventariação,
portanto, não foi reconhecida pela TURISRIO.
Por nossa análise, pudemos constatar que o órgão de turismo municipal não
deu continuidade a inventariação turística feita de forma incompleta pela UNIPLI,
como também não aproveitou os dados levantados em nenhuma prática turística de
Niterói/RJ.
Acentuamos em nossa análise, que no ano de 2015, ocorreu o Inventário de
Oferta Turística do Estado do Rio de Janeiro (IOT-RJ) e a região metropolitana foi uma
das seis regiões turísticas beneficiadas com o projeto, tendo como executora a
Universidade Federal Fluminense (UFF) que conta com uma equipe de alunos e
professores da UFF e de outras instituições de ensino superior do Estado do Rio de
Janeiro para a realização da pesquisa de inventariação turística.
Como resultado da análise, verificamos que Niterói/RJ, pertencente à Região
Metropolitana, foi a primeira cidade a ser contemplada no Estado do Rio de Janeiro
para a realização dos trabalhos do IOT-RJ, como também, pela primeira vez, o
município deve contar com um inventário turístico licenciado pela SETUR e
referendado pelo Ministério do Turismo 3.
O sistema de informações turísticas do PRT é, na realidade, um sistema
integrado de gestão de informações criadas e coletadas no âmbito desse programa,
com a proposta final de reunir todas as informações em um único banco de dados e
difundi-las por meio de uma estratégia de comunicação e atualizações sobre as
regiões turísticas, permitindo sua efetiva circulação entre as diversas instâncias de
governança.
Neste contexto, salientamos no que tange a roteirização turística, a
elaboração e implementação de um roteiro regional exige planejamento e estudo
detalhado da região turística, que vai desde a inventariação, organização, formação
de parcerias, integração e participação da comunidade, além de um plano de
marketing.

3

Até a data de defesa desta dissertação, os dados do inventário turístico do IOT-RJ não haviam sido divulgados.
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Como última análise desse nó, consta no Quadro 5, a participação de
Niterói/RJ, através da NELTUR, em 2006, no Encontro de Qualificação e de Negócios
Turísticos – TURISRIO, uma inciativa do Ministério do Turismo e realizado pela
TURISRIO.
Verificamos que o referido encontro estabelecia estratégias e ações que
visavam ampliar a oferta de produtos turísticos comercializados no mercado por meio
de estruturação, organização e qualificação de produtos, serviços, equipamentos e
roteiros, com base no PRT.
Analisamos que Encontro tratava-se de apresentar as regiões turísticas do
Estado do Rio de Janeiro com contribuições técnicas e propostas para o
aprimoramento do roteiro regional, propondo uma visão mais completa sobre o
processo de formatação de produtos turísticos.
O encontro, ocorrido na Federação do Comercio, Bens, Serviços e Turismo
do Estado do Rio de Janeiro (FECOMERCIO), abordou temas como a qualidade na
prestação dos serviços turísticos, a integração entre os empreendimentos incluídos
em roteiros regionais, além de assuntos relacionados a ética, comprometimento e
fortalecimento da rede de cooperação entre as instâncias de governança regional.

3.2 INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL

No que tange à participação da comunidade, o Programa de Regionalização
do Turismo (PRT) incentiva o município a atuar como região turística em caráter
participativo e não como destino isolado, estabelecendo a cooperação de todos os
agentes sociais envolvidos e tornando-o mais competitivo.
Nesta perspectiva, o Ministério do Turismo propõe a organização em rede que
visa promover a divulgação de informações e a troca de experiências de forma
descentralizada. “Essa estrutura e sua forma de organização induzem à colaboração,
à cooperação, ao trabalho conjunto, à gestão compartilhada e à ação autônoma
individual integrada a uma visão coletiva” (BRASIL, 2007b, p. 14).
Para atender essa proposta do Ministério do Turismo, a região metropolitana
direciona-se no sentido de formar uma rede, considerando os princípios da
cooperação, democracia e horizontalidade (BRASIL, 2007b) visando fomentar o
turismo na região, conforme apresentamos a seguir.
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A organização em rede está incorporada ao Programa de Regionalização do
Turismo fazendo parte de sua estrutura e visa o fortalecimento das iniciativas dos
participantes locais e regionais, de maneira integrada (BRASIL, 2007b).
Sua ideia principal é estimular a difusão do trabalho colaborativo em rede,
enfatizando a interlocução e a articulação dos diversos agentes sociais envolvidos no
processo de regionalização do turismo.
Para o Programa de Regionalização do Turismo, a rede é um instrumento de
troca de informações de forma organizada de cooperação e articulação dos agentes
sociais envolvidos no processo de regionalização (BRASIL, 2007b).
Nesse contexto, a partir da interpretação descritiva das atas da NELTUR, no
ano de 2008, através de iniciativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ)
e o SEBRAE/RJ, foi criada a Rede de Turismo da Região Turística Metropolitana,
denominada REDE TURIS.
O objetivo da REDE TURIS era somar esforços para promover unidade e
articulação entre as diversas esferas do poder público e das representações setoriais
da cadeia produtiva do turismo nas duas cidades.
No tocante à atuação de Niterói/RJ, a NELTUR participou do I Seminário de
Rede de Turismo da Região Metropolitana (REDE TURIS), na Associação Comercial
do Rio de Janeiro (ACRJ), com o tema: Parcerias para o desenvolvimento sustentável
do turismo do Rio e Niterói, realizado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro e
o SEBRAE (NELTUR, 2008a).
Não foi registrado nas atas da NELTUR, mas ocorreu ainda a participação de
Niterói/RJ no II Seminário REDE TURIS com o tema: a importância da governança
democrática para o turismo sustentável. (ACRJ, 2008). No referido seminário, foram
formalizadas as parcerias iniciais, os objetivos e os mecanismos operacionais da rede
que ocorreriam por meio de reuniões periódicas.
Para o Ministério do Turismo, a formação de uma rede:
propicia conexão entre as regiões turísticas. Além de favorecer a troca
de experiências, é um espaço para que as regiões identifiquem novas
oportunidades de ação, divulguem o processo de desenvolvimento do
turismo, apresentem novos produtos (roteiros turísticos, destinos
turísticos, etc.) (BRASIL, 2007b, p. 18).

A rede, portanto, proporciona benefícios para o desenvolvimento do turismo
no âmbito do município, da região, do Estado e do País. São eles: a realização de
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vantagens comuns; o fortalecimento de laços, a fim de aumentar e ampliar a
produtividade; a redução de custos; o acesso às inovações tecnológicas e aos novos
mercados; o maior poder de negociação e barganha; a troca de experiências e de
informações (BRASIL, 2007b).
Ainda no ano de 2008, a NELTUR visava assinar um protocolo de intenções
com os membros efetivos da REDE TURIS (ACRJ, FECOMERCIO, TURISRIO,
RIOTUR, ABIH, SINDRIO e SEBRAE) (NELTUR, 2008b).
O protocolo visava a cooperação mútua entre as entidades integrantes do
Conselho PRÓ-RIO para assegurar a implantação da REDE TURIS na região
metropolitana, a qual teve por finalidade debater e desenvolver propostas, planos e
projetos, dentro dos princípios de sustentabilidade, para o desenvolvimento do turismo
nas cidades do Rio e Niterói/RJ (NELTUR, 2008b).
A proposta do protocolo era desenvolver um programa de ação conjunta entre
as duas cidades, integrando os setores de turismo e comércio, a partir de uma rede
de atuação capaz não só de articular a esfera pública e privada, mas também de
mobilizar a participação e a incorporação das micros e pequenas empresas.
Para o Ministério do Turismo (BRASIL, 2007b), no que diz respeito aos
princípios organizacionais de uma rede, os participantes interagem e se organizam de
forma não hierárquica na qual os envolvidos sejam considerados como detentores do
mesmo nível de poder de decisão:
A ausência de hierarquia tem como base o respeito à autonomia dos
participantes, que atuam de forma cooperativa, sendo os seguintes
fatores organizacionais: Autonomia, horizontalidade, cooperação,
democracia e ação concertada e difusa (BRASIL, 2007b, p. 25).

Não foi possível identificar nas atas da NELTUR, o motivo da não continuidade
da rede de turismo da região metropolitana, pois – a partir do ano de 2009 – nenhuma
atividade pertinente foi registrada nas mesmas sobre a REDE TURIS.
A partir da interpretação analítica, constatamos a integração de Niterói/RJ,
representada pela NELTUR, no órgão executivo da Associação Comercial do Rio de
Janeiro (ACRJ) denominado Conselho Empresarial de Turismo PRÓ-RIO, no biênio
de 2008-2009. (Quadro 7).
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Como consta na ata, a NELTUR (2008b) firmou um protocolo de intenções
entre a Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), FECOMERCIO,
SEBRAE/RJ, TURISRIO, RIOTUR, ABIH/RJ e SINDRIO.
Diante desse processo formal, a NELTUR passou a fazer parte da REDE
TURIS (Quadro 7). Tratava-se de uma entidade de gerenciamento técnico, sem fins
lucrativos e apartidária com o propósito de realizar o planejamento e a implantação da
rede de turismo entre as cidades de Niterói/RJ e Rio de Janeiro.
Além do protocolo de intenções, identificamos a participação da NELTUR no
I Seminário da REDE TURIS com o tema: “Parcerias para o desenvolvimento
sustentável do Rio e Niterói”. Refere-se a primeira iniciativa dos municípios em se
fortalecer como região turística através da cooperação com outras entidades ligadas
a atividade turística, com encontros periódicos.
Apesar da criação de uma rede de colaboradores para compartilhar propostas
e responsabilidades, o que confere com os princípios de descentralização e do uso
de parcerias estabelecidos pelo PRT, não foi encontrado nos documentos analisados,
a consolidação da REDE TURIS na região metropolitana e o motivo de sua
interrupção.
Pela análise documental,

há indicações de que a Região Turística

Metropolitana deixou de ter um trabalho colaborativo em rede visando obter interações
necessárias com outras entidades, compartilhar responsabilidades, reivindicações e
compromissos comuns ligados ao turismo.
Diagnosticamos na REDE TURIS, que o turismo de Niterói estava limitado à
participação da NELTUR, uma vez que não identificamos nas atas da empresa e nos
registros da ACRJ, a presença de outros agentes sociais do município envolvidos
nessa iniciativa (sociedade civil organizada, comunidade, entre outros).
Percebemos, igualmente, que a Região Turística Metropolitana perdeu a
oportunidade de ter uma estruturação e formação de uma rede de cooperação com a
participação dos agentes sociais envolvidos para otimizar as ações e gerar benefícios
para a região metropolitana.
Após a tentativa de uma rede de turismo na região metropolitana, o município
de Niterói/RJ, entre os meses de novembro de 2009 e abril de 2010, foi contemplado
com o estudo de competitividade do Ministério do Turismo. Tal estudo avaliou os
principais indicadores da competitividade turística do município, de acordo com o
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estudo de competitividade do projeto Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico
Regional (SEBRAE, 2009).
Com o aprofundamento da globalização, a competição pela demanda de
mercado entre os destinos ficou ainda mais acirrada, o que passou a exigir uma
conjugação de esforços para o desenvolvimento socioeconômico desses destinos,
sendo uma discussão recorrente na agenda de políticas públicas em nações
desenvolvidas e em desenvolvimento (CHUDNOVSKY; PORTA, 1990).
No que diz respeito a essa premissa, a gestão pública tem seu direcionamento
especificamente voltado para a economia como um todo, pois o “destino manter-se à
frente dos concorrentes é um aspecto decisivo para o sucesso e a competitividade de
um destino turístico” (SEBRAE, 2008, p. 27).
Portanto, adota-se na concepção do Ministério do Turismo: “quanto maior for
a importância do turismo para a economia de um país, tanto maior será o envolvimento
do setor público” (SEBRAE, 2008, p. 29).
No Brasil, a competitividade turística tomou forma com o lançamento do Plano
Nacional de Turismo (2007-2010), através do Projeto dos 65 destinos indutores de
desenvolvimento turístico regional, denominado Relatório Brasil, em parceria com a
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE).
De acordo com o Relatório Brasil (SEBRAE, 2008), aplicar o índice de
competividade turística do turismo nacional teve como objetivo principal ampliar a
capacidade de realizar o planejamento e a gestão dos destinos turísticos indutores,
através do conhecimento de suas potencialidades e fragilidades.
Assim, acreditam que “a competitividade de destinos turísticos tem adquirido
importância crescente para formuladores de políticas, à medida que eles almejam uma
participação crescente no mercado de turismo” (GOOROOCHURN; SUGIYARTO,
2004 apud SEBRAE, 2008, p. 27).
O objetivo era induzir o desenvolvimento regional por meio de 65 destinos
brasileiros que apresentavam infraestrutura básica e turística, além de atrativos
qualificados, sendo capazes de atrair ou distribuir significado número de turistas para
o seu entorno:
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O projeto Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional,
do Ministério do Turismo do Brasil, pelo qual se selecionaram
municípios que apresentavam um estágio de desenvolvimento
turístico com padrão de qualidade internacional que lhe conferem a
possibilidade de maior competitividade no mercado (MACHADO;
TOMAZZONI, 2011, p. 232).

Com esse entendimento, mesmo aqueles municípios com potencial ainda
pouco estruturados poderiam compor a cadeia produtiva do turismo, impulsionados
pelos grandes polos receptores. Esses destinos escolhidos teriam grande relevância
regional, possibilitando a captação e a promoção de efeitos multiplicadores positivos
para os demais municípios integrantes da região:
[...] o PRT incorporou a noção de destinos turísticos indutores, como
forma de alavancar o processo de desenvolvimento turístico nas
regiões definidas como prioritárias pelo MTUR. A partir de um estudo
de competitividade que avaliou os principais municípios turísticos
brasileiros, foram identificados 65 deles, capazes de, a partir de um
processo de planejamento e gestão orquestrado, funcionarem como
um polo catalisador e fomentador do turismo nas regiões turísticas
(FRATUCCI, 2014a, p. 57).

Seguindo essa premissa, o Ministério do Turismo, junto ao Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV),
adotou o estudo de competitividade do turismo dos 65 destinos indutores do
desenvolvimento turístico regional:
Ao elaborar este Estudo, o Ministério do Turismo mune-se, e também
aos seus parceiros, de um eficiente instrumento que permite orientar
políticas, ações e, consequentemente, racionalizar esforços e
recursos. O intento é obter resultados concretos de maneira
condizente às premências mercadológicas e às metas prospectadas
no Plano Nacional de Turismo 2007/2010 – uma viagem de inclusão,
especialmente a Meta 3: estruturar 65 destinos turísticos com padrão
de qualidade internacional (SEBRAE, 2008, p. 65).

Quanto aos 65 destinos indutores enfatizados no Plano Nacional de Turismo
2007-2010, eram destinos selecionados em todas as Unidades da Federação como
indutores de desenvolvimento regional que passaram a ser avaliados para indicar a
sua competitividade turística:
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A partir da avaliação realizada com base nos resultados do Índice de
Competitividade Turística desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV-RJ), foram selecionados e priorizados 65 municípios em todas
as unidades da federação, para serem estruturados institucional e
operacionalmente, de modo a se consolidarem como destinos
turísticos competitivos no mercado turístico internacional (FRATUCCI;
SCHWANTES, MAIA, 2014, p. 146)

Esses destinos turísticos selecionados pelo Ministério do Turismo faziam
parte de 59 regiões turísticas em todas as Unidades da Federação que foram
“trabalhados até 2010 para a obtenção do padrão de qualidade internacional,
constituindo, assim, modelos de destinos indutores do desenvolvimento turístico
regional, sendo essa uma das metas do PNT 2007-2010” (SEBRAE, 2008, p. 18).
Para melhor compreensão, o estudo de competitividade é um instrumento
chave para nortear as metas traçadas para o turismo nacional, adotado como
estratégia competitiva direcionado para a regionalização turística, entendendo
competitividade como “a capacidade crescente de gerar negócios nas atividades
relacionadas com o setor de turismo, de forma sustentável, proporcionando ao turista
uma experiência positiva” (FGV, 2010, p. 4).
O Ministério do Turismo realizou o estudo de competitividade destes destinos
avaliando os principais indicadores de competitividade e auxiliando na gestão do
planejamento turístico destas localidades.
Mesmo com o término do Plano Nacional de 2007-2010, o Ministério do
Turismo optou por realizar o levantamento também em outros destinos turísticos do
Brasil, de forma a permitir que pudessem contar com um indicador estratégico de
sua realidade turística:
Em 2010, com a mudança de governo, o MTUR propôs uma nova
atualização da Política Nacional de Turismo e nela estava previsto a
ampliação do número dos destinos indutores de 65 para 135
municípios (FRATUCCI; SCHWANTES, MAIA, 2014, p. 146).

Nessa nova versão nacional, ao programa foram acrescentados municípios
de diversas regiões do Brasil. Estes também passaram por uma avaliação. E
Niterói/RJ foi um dos destinos turísticos contemplados no Estado do Rio de Janeiro,
juntamente com Arraial do Cabo, Cabo Frio, Itatiaia, Nova Friburgo, Resende,
Teresópolis, Vassouras e Valença.
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A partir da análise interpretativa, vale ressaltar que, apesar de Niterói ter sido
beneficiada pela análise da Fundação Getúlio Vargas (FGV), esta ação não
implicava na sua classificação como destino i ndutor turístico regional.
A Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV) foi a empresa contratada
pelo Ministério do Turismo para realizar, em Niterói, em 2009, o estudo de
competitividade turística.
Os aspectos metodológicos utilizados para a realização do estudo foram
definidos em cinco macrodimensões (infraestrutura, turismo, políticas públicas,
economia e sustentabilidade), subdivididas, por sua vez, em treze dimensões:
infraestrutura geral; acesso; serviços e equipamentos turísticos; atrativos turísticos;
marketing

e promoção do destino; políticas

públicas; cooperação regional;

monitoramento; economia local; capacidade empresarial; aspectos sociais; aspectos
ambientais; e, aspectos culturais (FGV, 2010).
Para realizar este estudo, a pesquisadora Camila Rezende da Coordenação
do Núcleo de Turismo da Fundação Getúlio Vargas/RJ, permaneceu durante cinco
dias em Niterói/RJ aplicando questionário com mais de 600 perguntas com o intuito
de captar dados primários e secundários das 13 dimensões (FGV, 2010).
Esses questionários foram aplicados em autoridades municipais com pastas
ligadas direta e indiretamente ao turismo local, a empresários ligados à atividade
turística, à academia, entre outros, conforme o Quadro 6:
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Quadro 6 - Cronograma de entrevistas da Fundação Getúlio Vargas.
AGENDA
15/03/2010

16/03/2010

17/03/2010

18/03/2010

19/03/210

ENTREVISTADO
Reunião com o Prefeito para apresentar a pesquisa
Entrevista com o gestor municipal de turismo – NELTUR
Secretário (ou representante) de Planejamento
Secretário (ou representante) de Fazenda
Secretário (ou representante) de Saúde
Secretário (ou representante) de Meio Ambiente
Secretário (ou representante) de Cultura
Secretário (ou representante) de Obras/Infraestrutura
Conselho Tutelar
Responsável pela instância de governança regional
Empresários representantes do trade: setor hoteleiro
Empresários representantes do trade: restaurante
Empresários representantes do trade: receptivo
Empresários do trade de eventos e Convention & Visitors
Bureau
Instituições de ensino: UFF – UNIPLI – UNILASALLE
Representante de turismo do SEBRAE
Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de
Bombeiros, Guarda Municipal (todos juntos se possível)
Responsável pela distribuição e tratamento da água e
coleta de esgoto
Responsável pela coleta de resíduos e limpeza pública
Visitas técnicas nos principais atrativos turísticos
Responsável pelo transporte (principal acesso à Cidade)

TEMPO
30 minutos
3 horas
1 hora
1 hora
1 hora
1h30min
1h30min
1 hora
40 minutos
1h30min
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1h30min
1 hora
1h30min
1 hora
Manhã
1 hora

Fonte: NELTUR, 2010e.

Ressaltamos que a comunidade niteroiense não foi inserida no processo de
pesquisa da FGV, apesar do estudo de competividade turística, apresentado a seguir
no Gráfico 1, conter a dimensão aspectos sociais que analisa as variáveis referentes
ao acesso à educação; aos empregos gerados pelo turismo; à política de
enfrentamento e prevenção à exploração sexual infanto-juvenil; ao uso de atrativos e
equipamentos turísticos pela população; e à cidadania, sensibilização e participação
na atividade turística.
Da mesma forma, não foram consultados, na ocasião, outras instâncias de
governança, como entidades de empresários na área de eventos e membros do
Convention & Visitors Bureau, devido à inexistência dos mesmos no município.
Apresentamos, no Gráfico 1, os resultados consolidados do estudo de
competitividade turística do município de Niterói/RJ.
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Gráfico 1 - Resultados consolidados do estudo de competitividade de Niterói

Fonte: Fundação Getúlio Vargas, 2010.

O Gráfico 1 reúne dados referentes às médias dos 65 destinos indutores e
médias dos destinos capitais e não capitais, no estudo denominado Relatório Brasil
2009, publicado pelo Ministério do Turismo (SEBRAE, 2009).
De acordo com os resultados consolidados (Gráfico 1), o índice geral de
competitividade refere-se à soma ponderada das 13 dimensões avaliadas. Sendo
assim, o total geral do destino turístico Niterói foi 62,8 pontos (escala de 0 a 100).
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Para a Fundação Getúlio Vargas (2010), os resultados obtidos pelo destino
Niterói nas dimensões infraestrutura

geral (69,6), acesso (82,2), serviços e

equipamentos turísticos (70,0), atrativos turísticos (73,3), economia local (74,7),
capacidade

empresarial

(85,0)

e

aspectos

ambientais

(77,8)

contribuíram

positivamente para a composição do índice geral de competitividade de Niterói/RJ,
uma vez que se mantiveram acima do resultado geral do destino.
Por sua vez, as notas registradas nas dimensões marketing (47,7), políticas
públicas (53,4), cooperação regional (27,0), monitoramento (14,4), aspectos sociais
(61,0) e aspectos culturais (46,6) posicionaram-se abaixo do total geral do destino,
influenciando negativamente o indicador de competitividade de Niterói/RJ.
Vale frisar os resultados consolidados do estudo de competitividade turística
do município de Niterói/RJ na dimensão cooperação regional em que foi analisado as
variáveis governança; os projetos de cooperação regional; o planejamento turístico
regional; a roteirização; e a promoção e o apoio à comercialização de forma integrada,
uma vez que fazem parte da análise de pesquisa deste trabalho.
De acordo com a FGV (2010), o índice de competitividade, nesta dimensão,
atingiu 27,0 pontos (escala de 0 a 100). A média Brasil em cooperação regional foi
48,1 – acima da média das cidades do grupo de capitais avaliadas (47,1) e abaixo do
indicador das cidades não capitais (48,8).
Para a Fundação Getúlio Vargas (2010), a dimensão cooperação regional
teve uma avaliação positiva, devido às seguintes observações:
dentre os aspectos positivos, o destino produz ou co-produz material
dos roteiros regionais que integra e em 2009 houve ações para
mobilizar diversos atores para a importância da cooperação regional
no turismo. Além disso, Niterói participou de eventos para a promoção
e comercialização dos roteiros regionais ou da região turística dos
quais faz parte (FGV, 2010, p. 13).

A Fundação Getúlio Vargas (2010) considerou como um indicador negativo a
não constituição de uma instância de governança regional estabelecida e responsável
pela coordenação das ações de regionalização do turismo.
Outros aspectos negativos identificados nesta dimensão foram a inexistência
de um plano de desenvolvimento turístico integrado da região metropolitana na qual o
Niterói está inserido e de não existirem projetos de cooperação regional
compartilhados com outros destinos.
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Vale destacar, ainda, as seguintes observações:
não há uma página na internet da região da qual o destino faz parte,
os roteiros regionais não foram elaborados com informações do
inventário da oferta turística, não contaram com a participação de
atores do trade turístico e não foram consideradas questões de
sustentabilidade na elaboração dos roteiros regionais (FGV, 2010, p.
13).

Não identificamos nos documentos analisados, nenhuma ação de Niterói/RJ,
através da NELTUR, voltada para a melhoria nos aspectos negativos apontados no
estudo de competitividade, como também nenhuma iniciativa para o aproveitamento
dos aspectos positivos, por meio de um planejamento estratégico em prol do turismo
local e ou regional.
Entretanto, a nível regional, uma iniciativa ocorreu através do Ministério do
Turismo, no primeiro momento por intermediação do Estado (TURISRIO), com a
realização de oficinas de capacitação para os agentes sociais ligados, de alguma
forma, com o turismo na região metropolitana.
As oficinas tinham como propósito constituir uma instância de governança
regional para, posteriormente, elaborar um planejamento estratégico turístico da
região metropolitana e seu roteiro regional.
Neste contexto, em 2006, representando Niterói/RJ, a NELTUR, participou da
oficina técnica do Programa de Regionalização do Turismo para a região
metropolitana, com o tema “Mobilização de lideranças e agentes regionais”, realizada
no SINDRIO (NELTUR, 2006a).
A oficina abordava a importância de mobilização dos agentes sociais regionais
na participação ativa no processo de regionalização e seu poder de decisão em
benefício do desenvolvimento da região metropolitana.
No ano de 2009, com o intuito de fomentar o desenvolvimento das regiões
turísticas do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério do Turismo, por intermédio da
TURISRIO, promoveu a realização de oficinas de capacitação para os agentes sociais
vinculados com o turismo dos dois municípios (Rio de Janeiro e Niterói), com a
moderação técnica do Instituto para o Desenvolvimento da Economia, do Indivíduo,
do Ambiente e da Sociedade (IDEAIS, 2017a).
A primeira oficina de capacitação com o tema “Mobilização para o turismo da
região metropolitana”, teve com o objetivo sensibilizar os agentes sociais envolvidos
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na atividade turística dos municípios integrantes da região, de modo a promover seu
engajamento na estratégia de desenvolvimento proposta pelo Ministério do Turismo,
de acordo com a diretriz de mobilização do PRT (IDEIAS, 2017a).
A segunda oficina, com o tema a “Consolidação da instância de governança
da região metropolitana”, teve como propósito institucionalizar uma organização
representativa dos poderes público e privado, da sociedade civil organizada e dos
municípios da região turística (IDEIAS, 2017b).
Na referida oficina, os agentes sociais presentes, utilizando da metodologia
do enfoque participativo, sugeriram a tipologia, os integrantes, as finalidades e a
estrutura da instância de governança da região metropolitana.
A terceira oficina abordava o tema “Planejamento estratégico da instância de
governança da região metropolitana” com a finalidade de definir um plano de ações
da instância de governança regional com estratégias e ações visando o planejamento
regional (IDEIAS, 2017c).
A oficina “Planejamento estratégico da instância de governança da região
metropolitana”, tratou de temas como: planejamento estratégico, negócio, missão,
visão de futuro, linhas estratégicas, projetos e ações (IDEIAS, 2017c).
A quarta e última oficina tinha com o título “Roteirização da região
metropolitana” e teve como intuito – através do processo de roteirização – estruturar,
qualificar e ampliar a oferta de produtos turísticos de forma integrada e organizada
(IDEIAS, 2017d).
As principais ações desenvolvidas na oficina foram realizar a identificação dos
atrativos e da infraestrutura existente nos municípios integrantes da região turística,
através do levantamento de atrativos potenciais, análise e hierarquização desses
atrativos, identificação de vocações, estruturação de produtos e ações para a
implementação de um roteiro regional (IDEIAS, 2017d).
Com o andamento dos trabalhos, observou-se a redução do número de
participantes das referidas oficinas. Dessa forma, não foi possível constituir uma
instância de governança da região metropolitana e, consequentemente, elaborar e
implementar o planejamento estratégico e o roteiro regional.
Isso porque, a instância de governança regional, o planejamento estratégico
e um roteiro regional devem sempre levar em conta o envolvimento de atuação
responsável tanto da sociedade civil organizada quanto do poder púbico, além do
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envolvimento da comunidade em todo o seu processo de constituição elaboração e
implementação (BRASIL, 2007e).
No segundo momento – o mais incisivo, houve através do Ministério do
Turismo, intercedido pela TURISRIO, o lançamento no Estado do Rio de Janeiro, o
Projeto dos indutores nacionais, com ações direcionadas à capacitação e qualificação
dos destinos indutores, visando a criação de grupos gestores de turismo.
Referente

a

essa

temática,

a

primeira

participação

da

NELTUR,

representando Niterói/RJ, foi no seminário técnico sobre competitividade nos destinos
indutores do desenvolvimento turístico regional, realizado na sede da RIOTUR, em
2008, promovido pelo Ministério do Turismo e organizado pela Fundação Getúlio
Vargas (NELTUR, 2008b).
O seminário visava apresentar a proposta do destino turístico indutor do
Ministério do Turismo com o intuito de atender ao módulo operacional do plano de
desenvolvimento turístico regional do Programa de Regionalização do Turismo.
No referido seminário, a região metropolitana tomou conhecimento sobre a
realização das oficinas de capacitação visando a constituição de uma instância de
governança a nível regional, doravante denominado Grupo Gestor de Turismo
(GGRio).
De acordo com o Programa de gestão dos 65 destinos indutores do
desenvolvimento turístico regional (SEBRAE, 2009), o planejamento e a gestão de
destinos turísticos só poderiam acontecer, de fato, com a existência de grupos de
trabalho coesos e atuantes nos destinos.
Nesse contexto, o Ministério do Turismo instituiu o Projeto de Gestão dos 65
Destinos com o suporte técnico do Instituto Marca Brasil (IMB), com o objetivo de
promover o alinhamento dos agentes sociais locais sobre a importância da
competitividade turística, por meio da cooperação e do pensamento inovador.
De acordo com o Instituto Marca Brasil (2017), as oficinas tinham como ação,
definir a composição do grupo gestor de turismo, esclarecendo o papel de seus
componentes e consolidando suas adesões através da assinatura do termo de
compromisso (IMB, 2017).
Para o IMB (2017), o grupo gestor de turismo é um grupo de trabalho indicado
pela instância local, composto pelas entidades representativas da iniciativa privada,
poder público e terceiro setor. Deve pertencer a instância de governança local, quando
existir, e ter representante da região turística.
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O grupo gestor de turismo tinha como objetivo propiciar a articulação das
lideranças locais em prol da melhoria dos índices alcançados no estudo de
competitividade (SEBRAE, 2009).
A capacitação dos grupos gestores foi dividida da seguinte forma (IMB, 2017):
 Empreendedorismo (perfil do empreendedor, identificando oportunidades
para os destinos e inovação);
 Coaching (liderando mudanças, o papel do líder na transformação da
sociedade, atitudes e comportamentos do líder e construindo em equipes);
 Inteligência competitiva (gestão estratégica de informações, tomada de
decisões, o processo de inteligência, tendências e casos no Brasil e no mundo e
práticas de gestão do conhecimento); e,
 Orientação para resultados (tendência mundial da gestão orientada para
resultados,

processos de gerenciamento

e acompanhamento,

processo de

monitoramento e avaliação).
Quanto à atuação de Niterói/RJ, a NELTUR participou da Oficina de
planejamento do Grupo Gestor do Rio de Janeiro (GGRio), realizada no SEBRAE,
integrando como membro efetivo do GGRio. (NELTUR, 2010a). Na primeira reunião
do GGRio, a NELTUR assinou o termo de compromisso de adesão ao grupo gestor
do Rio de Janeiro (GGRio), juntamente com outros representantes ligados ao turismo
(NELTUR, 2010b).
Neste sentido, foi oficializado o chamado Grupo Gestor de Turismo
(PARANHOS, 2010), composto por representantes de entidades estratégicas do
turismo regional, conforme o Quadro 7:
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Quadro 7 - Grupo Gestor do Rio de Janeiro (GGRio)
ENTIDADE
Associação Brasileira de Agência de Viagens (ABAV)

TITULAR
Luiz Strauss

Associação Brasileira das Empresas Organizadoras
de Eventos (ABEOC)
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
(ABRASEL)
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH)
Associação Brasileira de Operadores de Receptivo
Internacional (BITO)
Niterói Empresa de Lazer e Turismo S/A (NELTUR)

Rosana Bety

Rio Convention & Visitors Bureau (RC&VB)
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
S/A (RIOTUR)
Sindicato Estadual de Guias de Turismo do Rio de
Janeiro (SINDEGTUR)
Sindicato Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do
Rio de Janeiro (SINDRIO)
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE)
Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro
(TURISRIO)

SUPLENTE
Adriana
Arias
Ilda Brito

Luciano
Bartolomeu
Alfredo Lopes
Salvador
Saladino
José Haddad

Vera
Peixoto
Julio Correa
Andreia
Kuhnen
Cristina
Bravo
Paulo Senise Andrea
Reader
Gloria
de Kelly Faria
Britto
Luiz
dos Mauro
Santos
Rubinstein
Pedro
de Stella
Lamare
Pacheco
Patrícia
Vanessa
Mattos
Cohen
Sergio Mello
Adriana
Rey

Fonte: NELTUR, 2010f.

Após a constituição formal do GGRio (Quadro 7), o Instituto Marca Brasil
(2011) em consonância com o Ministério do Turismo, através de sua Secretaria
Nacional de Políticas públicas, representada pelo Departamento de Estruturação,
Articulação e Ordenamento Turístico, juntamente com a Coordenação Geral de
Regionalização, apresenta o documento referência para apoio à gestão dos 65
destinos indutores do desenvolvimento turístico regional, em que foram definidas as
seguintes responsabilidades aos envolvidos:
a) Do Ministério do Turismo:
Articular e confirmar o calendário de ações junto aos 65 Destinos Indutores e
respectivos Estados; articular a realização do trabalho em campo apresentando o
Instituto Marca Brasil aos Destinos, informando como será a realização das ações;
disponibilizar técnicos capacitados de seu quadro funcional para acompanhar o
trabalho,

quando

necessário;

acompanhar

o

desenvolvimento

das

ações;

disponibilizar o estudo de Competitividade 2010; disponibilizar acesso à REDEREG;
e cadastrar os usuários na REDEREG.
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b) Do Instituto Marca Brasil (IMB):
Capacitar os grupos gestores locais nos destinos indutores; auxiliar no
entendimento do estudo de competitividade do destino 2008, 2009 e 2010; apoiar e
fortalecer a gestão do turismo no destino com foco na competitividade; animar uma
rede de trabalho que mantenha a troca de informações em dinâmica constante e
eficiente; apoiar a elaboração de planos estratégicos; acompanhar a execução dos
planos estratégicos e a monitoria das ações executadas; definir indicadores para
mensurar e avaliar os resultados dos planos; auxiliar tecnicamente a construção e
animar a capacitação de um aplicativo a ser utilizado pela rede internacional de
computadores – internet, visando agilizar o processo de planejamento e execução dos
planos estratégicos; auxiliar o destino turístico na compreensão e atuação como
destino indutor regional; contatar os grupos gestores do Estado a fim de finalizar a
agenda sequencial de capacitação; informar ao Ministério do Turismo sobre o
andamento dos grupos gestores (gerir risco do Projeto); elaborar relatórios dos
workshops e geral do destino; retroalimentar relatórios dos workshops; monitorar as
atividades dos grupos gestores, identificando o cumprimento das atividades definidas
nas oficinas.
c) Da Prefeitura Municipal: RIOTUR
Apoiar a realização do trabalho no destino; mobilizar o grupo gestor e o
Conselho municipal de turismo para as atividades do projeto; convidar/solicitar
participação de representante da instância de governança regional para as atividades
da oficina; mobilizar e confirmar os participantes do workshop; impressão de todo
material necessário para a realização do workshop:
- apresentação do workshop (powerpoint) com uma cópia por participante;
- dimensões e variáveis 2010 com uma cópia por participante;
- ficha de Projeto com 10 cópias;
- matriz de indicadores com 5 cópias em A3;
- lista de presença;
- formulário de Avaliação com uma cópia por participante.
- indicação de técnico do quadro funcional do Órgão para manter a
interlocução com o Ministério do Turismo, no âmbito deste projeto; e
- disponibilizar o apoio logístico para a execução das ações dos parceiros nos
destinos, responsabilizando-se por: uma sala com ar-condicionado, mesas e cadeiras,
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microcomputador, data show, café e água, flipchart, acesso à internet e traslados
internos da equipe técnica.
d) Do Grupo gestor do destino: GGRio
Participar ativamente das reuniões e ações propostas pelo projeto; buscar
informações necessárias para proposição de soluções; apoiar na operação logística
para realização das ações dos parceiros no destino; informar aos parceiros e à
sociedade sobre os resultados e andamento das ações; informar o Ministério do
Turismo e o IMB sobre os resultados e andamento das ações; indicar um
representante do Grupo para manter a interlocução com o Ministério do Turismo e
com o IMB; e contatar os demais grupos gestores do Estado, quando houver mais de
um, a fim de apoiar no fechamento da agenda sequencial de capacitação.
e) Do órgão oficial de turismo da Unidade da Federação: TURISRIO
Indicar um técnico do quadro funcional do Órgão para ser responsável pelo
apoio ao Grupo Gestor do destino no âmbito deste projeto. O Órgão oficial de turismo,
na pessoa do(a) interlocutor(a) estadual deve acompanhar, especialmente, a
articulação e a confirmação da presença dos participantes na oficina; participar das
oficinas; providenciar; e, se responsabilizar pelos traslados dos representantes do
Ministério do Turismo e do Instituto Marca Brasil, quando o destino não for atendido
por linha aérea.
Percebe-se, portanto, a definição das responsabilidades de cada entidade
representativa, apresentando uma estrutura de gestão descentralizada, abrangendo
as diferentes esferas de poder federal, estadual, regional e municipal.
Cabe salientar que o objetivo da constituição do GGRio era capacitar os
agentes sociais ligados direta e indiretamente ao turismo, ampliar os conhecimentos
sobre planejamento estratégico e fortalecer a governança e a inter-relação do destino
Rio de Janeiro com a região turística metropolitana (PARANHOS, 2010).
A partir da interpretação descritiva, em 2010, a NELTUR, representando
Niterói/RJ, participou do Projeto de gestão dos 65 destinos, com a mediação do IMB,
que buscava o alinhamento sobre a importância da gestão e do exercício de liderança
no processo de desenvolvimento turístico, através do Workshop “Liderança no
planejamento e gestão do destino indutor”.
No referido encontro, houve a apresentação da estrutura e objetivos do
workshop; conceitos de liderança (planejamento, organização, acompanhamento e
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direção); perfil individual de liderança e perfil de liderança do GGRio (produtor,
administrador, empreendedor e integrador).
No Workshop “Capacidade empreendedora e leader coach” do grupo gestor
de destino indutor de turismo do Rio de Janeiro (GGRio) (NELTUR, 2010c), foi
abordado os temas como empreendedorismo, gestão de projetos e planejamento
estratégico e papéis do líder coach (facilitador, avaliador, realizador de previsões,
conselheiro, habilitador, acuidade, agilidade).
Ainda em 2010, ocorreu a oficina de sensibilização do GGRio, em que foram
discutidos o papel, as atribuições e a composição do grupo gestor, bem como foram
abordados temas relacionados aos conceitos do estudo de competitividade, suas
dimensões e variáveis; à apresentação das ações priorizadas pelo GGRio; ao plano
de ação a partir da matriz gravidade, urgência e tendência (GUT)4; à apresentação do
sistema de gestão dos 65 destinos (SG65) como apoio ao planejamento estratégico e
à apresentação da rede nacional de regionalização (REDEREG) como ferramenta de
apoio e sistema de gestão (PARANHOS, 2010).
Na última capacitação do grupo gestor, no ano de 2011, Niterói/RJ através da
NELTUR, participou do Workshop do GGRio, com o tema “Liderança articuladora e
inteligência competitiva” realizado pelo Instituto Marca Brasil (NELTUR, 2011b).
No encontro, foram abordadas as variáveis das dimensões do estudo de
competitividade de Niterói/RJ e Rio de Janeiro com ênfase na análise de forças e
fraquezas, nas oportunidades e ameaças (SWOT5); na priorização das variáveis
através da matriz gravidade, urgência e tendência (GUT); na proposição de ações
para cada variável priorizada do estudo de competitividade dos municípios; e o plano
de ação de cada ação priorizada na região turística metropolitana (PARANHOS,
2011).
A partir da análise, o GGRio estabeleceu ações para melhorar a pontuação de
cada variável, ficando estabelecido um cronograma de reuniões mensais para estudos
e troca de informações entre os membros efetivos do grupo gestor.

4

GUT: Sigla para gravidade, urgência e tendência, é uma ferramenta utilizada na priorização das
estratégias, tomadas de decisão e solução de problemas de organizações e projetos. (PARANHOS ,
2010).
5 SWOT: Trata-se de uma ferramenta estrutural da administração com a principal finalidade de avaliar
os ambientes internos e externos de uma empresa, formulando estratégias de negócios para otimizar
o seu desempenho no mercado. (PARANHOS, 2011).
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Ressaltamos que Niterói/RJ, por meio da NELTUR, participou de todo o
processo de capacitação do GGRio, através de encontros feitos sob a gestão do
Instituto Marca Brasil – IMB com o moderador Álvaro Ornelas. A metodologia das
reuniões tinha como objetivo a sensibilização e a disseminação de conceitos e
práticas de gestão e planejamento turístico, tendo como meta a construção de planos
de ações focados no aumento da competitividade da região turística metropolitana.
Com o término da capacitação, os membros do GGRio deveriam seguir com os
trabalhos pré-definidos, sem a presença do mediador Álvaro Ornelas, do IMB,
referente as ações traçadas nos módulos inteligência competitiva e orientação para
resultados, o que não ocorreu.
A partir da interpretação analítica, convalidamos a participação de Niterói/RJ,
através da NELTUR, na oficina de planejamento do grupo gestor de destino indutor
de turismo do Rio de Janeiro, realizada no SEBRAE, no ano de 2010.
Mediante isso, foi apontado nos documentos, a participação da NELTUR,
representando Niterói/RJ, como membro efetivo do grupo gestor de turismo do Rio de
Janeiro (GGRio), no ano de 2010, uma iniciativa do Estado, através da TURISRIO e
com a realização técnica do SEBRAE/RJ pelo Instituto Marca Brasil (IMB).
Vale lembrar que Niterói/RJ foi selecionada para participar do Estudo de
competitividade turística, referente ao Projeto destinos Indutores do desenvolvimento
turístico regional do Ministério do Turismo que propõe, dentre várias ações, uma delas
era direcionada na criação de grupos gestores.
O Grupo Gestor de Turismo foi composto por 12 entidades representativas da
região metropolitana, mas não consta o envolvimento da comunidade local e da
sociedade civil organizada dos dois municípios (Rio de Janeiro e Niterói) na
composição do GGRio, ficando de fora do processo de decisão do grupo,
desequilibrando, assim, forças e interesses coletivos, a favor da sociedade.
Relembramos, portanto, o que foi alicerçado no capítulo 1 deste trabalho, em
que reforça a importância dos princípios da participação e da cooperação para a
funcionalidade adequada de uma instância de governança, pautadas pelas diretrizes
PRT, e que abrange a participação ativa não só do poder público, da iniciativa privada,
e da sociedade civil organizada, como também da comunidade.
Entretanto, vale ressaltar que não foi mostrado na narração escrita dos
documentos, a participação da comunidade e da sociedade civil organizada no
processo de construção de uma instância de governança regional, o que não confere
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com o objetivo do PRT que tem o intento de promover a descentralização da gestão
regional, através de um processo participativo que busca a interação entre todos os
agentes sociais envolvidos com o turismo, de forma direta e indireta.
Na análise dos documentos referente a esse nó, Niterói/RJ, através da
NELTUR, participou de vários encontros direcionados à capacitação e qualificação
dos membros efetivos do GGRio, são eles:
- Workshop “Liderança no planejamento e gestão do destino indutor”;
- Workshop “Capacidade empreendedora e leader coach”;
- Workshop “liderança articuladora e inteligência competitiva”;
- Oficina de sensibilização do GGRio;
Em nossa investigação, observamos que o IMB agiu na capacitação dos
membros efetivos da região metropolitana, buscando fortalecer a governança e
promover a integração entre os municípios envolvidos (Rio de Janeiro e Niterói) com
enfoque na competitividade turística da região turística metropolitana.
O GGRio tinha, portanto, a missão de exercitar a governança para a melhoria
da competitividade da região turística metropolitana, através do estabelecimento de
rede de cooperação com os entes envolvidos.
De acordo com os documentos selecionados, não foi observado nenhum
procedimento de continuidade do Grupo Gestor do Rio de Janeiro, apesar de todos
os esforços em incentivar a constituição de uma instância de governança regional.
Foi possível perceber pela análise que, após a saída da moderação do IMB,
não

foram

mais

realizados

os

encontros

pré-determinados

por

falta

de

comprometimento e vontade político-institucional das entidades representantes do
referido grupo gestor.
Deduzimos que as entidades representativas (Quadro 7) tinham uma
compreensão restrita da importância do GGRio, com projeções limitadas do
verdadeiro papel e do potencial dessa instância de governança para a região turística
metropolitana. Sendo assim, as ações traçadas no grupo gestor foram encerradas
juntamente com o apoio teórico-institucional externo (IMB).
A Região Turística Metropolitana, consequentemente, perdeu a oportunidade
de assegurar a constituição formal de uma instância de governança, com ações e
atribuições previamente elaboradas nos encontros realizados, que tinham o propósito
de construir um planejamento turístico regional, destacado nas diretrizes do PRT,
apesar do não envolvimento participativo das comunidades locais dos dois municípios.
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Como resultado

da análise dessa diretriz, refletimos

que Niterói/RJ

apresentou algumas tentativas de implementar e consolidar uma instância de
governança regional, dentro do recorte temporal da pesquisa. Porém, ponderamos
que a Região Turística Metropolitana não conseguiu institucionalizar e compor entre
os municípios (Rio de Janeiro e Niterói) a sua governança regional, pautada e
alicerçada nas diretrizes do PRT.
A nível local, enfatizamos que Niterói/RJ e o Rio de Janeiro não têm
constituídos uma organização ou um colegiado (formal ou informal) municipal de
turismo

de forma participativa, democrática e atuante,

direcionada para o

desenvolvimento do setor.
Isso demonstra que a inexistência de uma articulação entre os agentes sociais
envolvidos com o turismo local, prejudica os municípios se fortalecerem e se
consolidarem-se na escala regional.
Portanto, temos como resultado da investigação deste nó, um conjunto de
ações implementadas pelas autoridades públicas, através da TURISRIO, para
promover e dar condições técnicas na institucionalização de uma instância de
governança regional, como forma de difusão aos agentes sociais envolvidos no
processo de regionalização.
Nas ações implementadas pela TURISRIO, não percebemos nas peças
documentais, o incentivo e o intento da NELTUR na identificação e indicação de
lideranças locais que pudessem cooperar e colaborar como parceiros na construção
e na gestão de uma instância de governança regional.
Pressupomos, portanto, que podem ser as causas determinantes da não
construção

de uma

identidade regional representativa

e consolidada

com

responsabilidades de planejar e executar o processo de desenvolvimento do turismo
na região metropolitana.
No que tange a instância de governança regional, o objetivo da pesquisa é
identificar a existência ou não de uma instância de governança regional formal ou
informal, os agentes sociais participantes (Niterói/RJ) e como foi o processo de
participação desses agentes sociais.
O nó instância de governança regional apresenta 37 referências codificadas
(Quadro 4) das 60 atas selecionadas, tendo uma cobertura total incluso nos textos
dos documentos de 8,11%.
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Recordamos que foi apresentado no capítulo 1 na seção 1.5.1 deste trabalho,
conceitos, objetivos, formas de institucionalização e representação de uma instância
de governança regional e na análise dos documentos, percebemos algumas tentativas
de constituir-se uma instância de governança regional.
Na análise documental também foi possível identificar, a participação da
NELTUR em uma oficina de capacitação do PRT, referente a consolidação da
instância de governança da região turística metropolitana, organizada pela TURISRIO,
realizada no SINDRIO e com a moderação técnica do IDEIAS, ocorrida no ano de
2009.
A oficina tinha como estratégia a mobilização das regiões turísticas do Estado
do Rio de Janeiro com encontros presenciais, voltados para envolver os agentes
sociais ligados ao turismo no processo de regionalização.
Um dos objetivos da oficina era informar sobre a importância da consolidação
e do fortalecimento de uma instância de governança regional, através de metas
estabelecidas pelo PRT, uma vez que com a institucionalização de uma instância de
governança deve-se observar a elaboração e implementação do plano estratégico
regional para orientar as suas atividades no processo de roteirização.

3.3 PLANO ESTRATÉGICO REGIONAL

O Ministério do Turismo, complementando o Programa de gestão dos 65
destinos indutores do desenvolvimento turístico regional, sob a moderação e
orientação técnica do Instituto Marca Brasil (IMB), realizou no Estado do Rio de
Janeiro, o Projeto Rio Competitivo: gestão e planejamento de destinos turísticos, uma
ação estratégica que reforçava as diretrizes políticas e operacionais traçadas no PRT
para o processo do desenvolvimento turístico regional.
Em 2011, o Ministério do Turismo apresentou dez cidades do Estado do Rio
de Janeiro contempladas com o Projeto Rio Competitivo: gestão e planejamento de
destinos turísticos, com o objetivo de alavancar o desenvolvimento dos destinos
indutores. Foram elas: Arraial do Cabo, Cabo Frio, Itatiaia, Maricá, Niterói, Nova
Friburgo, Resende, Teresópolis, Valença e Vassouras (IMB, 2011).
O projeto Rio Competitivo: gestão e planejamento de destinos turísticos
objetivava a gestão, o acompanhamento, o auxílio ao desenvolvimento e a execução
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de planos de desenvolvimento do setor de turismo no Estado do Rio de Janeiro,
priorizando políticas que focassem a competitividade no mercado dos destinos.
O projeto era baseado nas seguintes premissas: necessidade do Estado atrair
um número maior de turistas, destacando seus atrativos e serviços; destinos com
capacidade de induzir o desenvolvimento regional; ampliar o número de destinos com
padrão de competitividade e diversificação de produtos e serviços turísticos do Estado
do Rio de Janeiro (NELTUR, 2011d).
Segundo o IMB (2011), os agentes sociais envolvidos no Projeto, seriam
orientados e capacitados e receberiam ainda orientações técnicas do Instituto Marca
Brasil (IMB) visando o fortalecimento

da atividade turística

dos municípios

participantes e a construção do planejamento estratégico e marketing através da
melhoria e correção das falhas apontadas no estudo de competitividade turística
realizado nos municípios pela Fundação Getúlio Vargas.
O Projeto Rio Competitivo: gestão e planejamento de destinos turísticos foi
dividido em três grandes etapas, distribuídas num período de um ano e meio. A
primeira etapa iniciava-se com a elaboração do planejamento estratégico local. A
segunda etapa referia-se à organização do plano de marketing do destino. A última
etapa era a definição de um escritório de projetos com o propósito de ter uma visão
integrada do plano estratégico e de garantir a implementação dos mesmos (IMB,
2011).
A partir da interpretação descritiva, Niterói/RJ foi a primeira cidade do estado
do Rio de Janeiro a receber do Ministério do Turismo o “Projeto Rio Competitivo:
gestão e planejamento de destinos turísticos”, tendo conhecimento através de uma
reunião com a TURISRIO e o Ministério do Turismo (NELTUR, 2011a).
O projeto visava capacitar os agentes sociais locais para gestão e
planejamento

do turismo,

ampliando os conhecimentos

sobre planejamento

estratégico e o fortalecimento da governança e a inter-relação do destino Niterói com
outras regiões turísticas (NELTUR, 2011a).
O primeiro módulo do Projeto Rio Competitivo, aplicado em Niterói/RJ,
denominava-se

“Competitividade

do

destino:

posicionamento

e

índice

de

competitividade”.
Este módulo consistia na apresentação do projeto pelos moderadores do IMB
e na devolutiva do estudo de competitividade turística do destino, a partir de pesquisa
realizada pela Fundação Getúlio Vargas no município, uma vez que o estudo de
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competitividade de Niterói/RJ era a base orientadora do planejamento estratégico e
das ações de desenvolvimento turístico do município.
No segundo módulo, a NELTUR reuniu quarenta e cinco representantes
ligados ao turismo municipal na Fortaleza de Santa Cruz da Barra, com a finalidade
de planejar e promover, através de ações estratégicas e ferramentas de marketing, o
fortalecimento do turismo local (NELTUR, 2011c). As atas não nomeiam os
representantes, mas relatam que o grupo presente iniciou a construção dos trabalhos
realizando um esboço do planejamento estratégico turístico, através da análise do
diagnóstico do destino Niterói/RJ.
Neste módulo, foram também apresentados pelos moderadores do IMB
conceitos como empreendedorismo, liderança e inteligência competitiva para o
sucesso de um destino e ainda a importância do controle e monitoramento das ações
a serem desenvolvidas no planejamento estratégico turístico.
Vale ressaltar que o plano estratégico é o instrumento principal para orientar
o processo de desenvolvimento sustentável do turismo, devendo ser o resultado de
um planejamento integrado e participativo, com envolvimento dos agentes locais, para
a definição de estratégias que irão nortear o desenvolvimento e fortalecimento do
turismo de um destino (BRASIL, 2007e).
Além disso, em relação ao marketing, os participantes foram instruídos sobre
a definição da missão, visão e valores para a idealização de uma identidade do turismo
de Niterói/RJ e concluíram o encontro iniciando uma análise do cenário do destino no
setor de turismo.
O terceiro módulo, realizado no Praia Clube São Francisco, teve como
finalidade a continuidade dos trabalhos desenvolvidos no primeiro módulo. Os
participantes foram divididos em grupos de trabalho com o intuito de realizar o
diagnóstico turístico do município, através das matrizes administrativas SWOT e GUT,
utilizando como base de dados o estudo de competitividade de Niterói/RJ (NELTUR,
2011d).
A última etapa do projeto Rio Competitivo, referente à definição de um
escritório de projetos para o turismo municipal, foi cancelada por meio de um
comunicado da TURISRIO, deliberado pelo Ministério do Turismo.
Conforme constatado pelos autores, “o projeto foi interrompido no segundo
semestre de 2011, por conta de problemas administrativos com os contratos
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estabelecidos entre o Ministério e as entidades executoras das ações juntos aos
municípios” (FRATUCCI, SCHWANTES; MAIA, 2014, p. 146).
Suspeita por receber favorecimento de parlamentares (emenda parlamentar),
o Ministério do Turismo suspende todos os contratos com a entidade IMB. Portanto,
todos os projetos que estavam sendo realizados pelo referido instituto foram
revogados6.
De acordo com Azevedo (2012) com 21 convênios e termos de parceria
firmados desde 2005, o Instituto Marca Brasil (IMB) tornou-se um dos campeões em
pagamentos do Ministério do Turismo. Alvo de investigações do próprio governo,
através de inquérito administrativo, irregularidades foram constatadas num relatório
entregue à época ao Ministro Gastão Vieira.
A partir da interpretação analítica, nos autos dos documentos analisados, foi
apontado o Projeto Rio Competitivo: gestão e planejamento de destinos turísticos
(Quadro 7). Através de um workshop, realizado em 2011, o Ministério do Turismo
realizou a explanação sobre o projeto aos munícipes participantes, sociedade civil
organizada e entidades públicas e privadas.
De acordo com os documentos analisados, tratava-se de uma iniciativa do
Ministério do Turismo que através da TURISRIO e com a capacidade técnica do
Instituto Marca Brasil (IMB) iriam realizar a capacitação dos agentes sociais locais
envolvidos direta e indiretamente com o turismo no município de Niterói.
Em conformidade com as atas da NELTUR, o projeto Rio Competitivo,
composto por módulos, consistia em dividir os participantes do projeto em grupos de
trabalho que iniciaram a elaboração de um plano estratégico turístico e de marketing,
com base no estudo de competitividade turística de Niterói.
Observamos nos documentos, que a NELTUR não só realizou todo o
planejamento, mas também a organização do Projeto Rio Competitivo no município
de Niterói/RJ.
Como resultado, portanto, não houve continuidade em nenhum trabalho
desenvolvido e voltado para a elaboração e implementação de um plano estratégico,
mesmo sendo uma ação importante para os municípios assumirem a responsabilidade

6

Reportagem publicada no blog de Reinaldo Azevedo na revista Veja on line. Acesso disponível em:
<http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/diretor-do-turismo-e-investigado-por-beneficiar-entidade-ligadaa-parentes/>. (AZEVEDO, 2012).
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de planejar e decidir ações que estimulem o desenvolvimento socioeconômico da
região metropolitana.
Da mesma forma, averiguamos nesse nó, a falta de lideranças do poder
público estadual e municipal e de outras entidades de apoio ao turismo que possuam
uma visão regional estratégica para elaborar e implementar o plano estratégico de
desenvolvimento

turístico

regional,

conforme

os

elementos

fundamentais

apresentados no capítulo 1 nas seções 1.4.4 e 1.5.2, deste trabalho.
Com referência ao plano estratégico de desenvolvimento do turismo regional,
o foco é a investigação da existência ou não de um plano estratégico regional, dos
agentes sociais envolvidos do município de Niterói/RJ na sua elaboração e das ações
estratégicas implementadas.
O nó levado em consideração, o plano estratégico regional, representado no
Quadro 4, contém 12 referências codificadas das 60 atas selecionadas para a
realização da pesquisa com uma cobertura de 3,60% do total incluso nos textos dos
documentos, apontando que muito pouco foi tratado (unidades de registro) nas
reuniões da empresa sobre essa diretriz operacional resultante do Programa de
Regionalização do Turismo.
Vale destacar, conforme o capítulo 1 deste trabalho, que o plano estratégico
regional é fundamental para o processo de planejamento de uma região turística que
depende do plano para ordenar, sistematizar e integrar as ações dessas regiões
visando a sua consolidação turística.
De acordo com a pesquisa, ocorreram algumas tentativas de implementação
do plano estratégico regional da região metropolitana, conforme apresentamos, mas
apontado, também, nos documentos analisados, a oficina de trabalho sobre o
planejamento estratégico da região metropolitana (Quadro 5), com a moderação
técnica do IDEAIS, no ano de 2009.
De acordo com o conteúdo dos documentos, a oficina teve a coordenação
estadual da TURISRIO, com a presença e participação de instituições públicas,
privadas e sociedade civil organizada dos dois municípios (Rio e Niterói). A oficina
teve como propósito entender a dinâmica e a metodologia de trabalho do PRT para o
início da elaboração do plano estratégico de desenvolvimento turístico regional,
através de grupos de trabalho entre as duas cidades.
Entretanto, em nossa interpretação analítica, diagnosticamos que, com a falta
de empenho, de incentivo e por conta de um quórum limitado, o trabalho não teve
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continuidade, devido à ausência e a falta de comprometimento mútuo dos agentes
sociais ligados ao turismo das duas Cidades.
Apreendemos também, na declaração escrita dos documentos, a participação
de Niterói/RJ no Seminário técnico sobre competitividade nos destinos indutores do
desenvolvimento turístico regional (Quadro 5), promovido pelo Ministério do Turismo,
ocorrido na RIOTUR e organizado pela FGV.
Inferimos que, apesar de Niterói/RJ ter realizado o estudo de competitividade
turística pela FGV, não houve nenhum apontamento nos documentos de alguma ação
para a elaboração do plano estratégico regional com os dados levantados no referido
estudo.
Percebemos, portanto, que o município de Niterói/RJ teve a oportunidade de
conhecer seu grau de atratividade e seus diferenciais competitivos, mas não soube
aproveitar o estudo para monitorar a evolução da atividade turística municipal com
indicadores de desenvolvimento turístico capazes de orientar e nortear as decisões
de políticas públicas do setor turístico local e regional.
Resulta-se, portanto, que não houve esforços do município em aproveitar os
resultados obtidos para uma autoavaliação e, consequentemente, a realização de
ações estratégicas voltadas para melhorias nas dimensões apontadas como abaixo
da média das capitais e não capitais do Brasil, destacadas neste trabalho.
Cabe salientar portanto, que a região turística metropolitana, não é a única
que não possui um plano estratégico turístico regional. Um estudo de avaliação de
processo do PRT em 65 municípios turísticos brasileiros, realizado por Oliveira (2008),
foi constatado que 50,8 % dos municípios pesquisados não têm um Plano Estratégico
Regional. A realidade desses dados apresenta que o planejamento ainda está
deficiente na condução da atividade turística.
Contudo, em decorrência de não haver um planejamento em conjunto entre
os municípios de Niterói e Rio de Janeiro, não foi possível desenvolver a Região
Turística Metropolitana sob vários aspectos elencados nas seções 1.4.4 e 1.5.2 do
capítulo 1, inclusive na racionalização de investimentos e nas ações conjuntas em prol
do turismo regional.
Finalizamos, a interpretação analítica das unidades de análise (nós)
selecionadas nas fontes documentais que corroboraram com as questões centrais da
pesquisa e auferimos iniciativas norteadoras da TURISRIO com vistas a contribuir à
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execução do Programa de Regionalização do Turismo, através de realização de
encontros, de atividades e de capacitação com a participação da NELTUR.
Apesar do papel de incentivo da TURISRIO,

percebemos através da

interpretação analítica, a pouca importância dada pelos tomadores de decisão do
município de Niterói/RJ sobre a principal política nacional de turismo, uma vez que
registramos limitada atuação do município no processo de regionalização, tendo um
recorte temporal no período de 2004-2015.
Em nossa análise, a atuação de Niterói/RJ no PRT só ocorreu devido ao
empenho contínuo, articulação e estímulo da gestão pública do turismo fluminense
(estruturada pela SETUR e pela TURISRIO), por ser responsável pela orientação
técnica do PRT no Estado do Rio de Janeiro.
Resulta da pesquisa, que não foi apresentado nos autos dos documentos
analisados, a constituição (formal ou informal) de uma instância de governança da
região metropolitana, como também não foi demonstrado a existência de um plano
estratégico turístico regional. No que tange a roteirização turística, identificamos a
existência do roteiro regional “Maravilhas

do Rio e Niterói”, entretanto

foi

diagnosticando um roteiro com graves falhas técnicas e em desacordo com as
instruções norteadoras do Programa de Regionalização do Turismo (PRT).
Em nossa interpretação analítica, trata-se portanto, de um efeito em cadeia.
A partir do momento que a região metropolitana não tem constituída e consolidada
uma instância de governança e consequentemente um plano estratégico regional
elaborado e implementado por essa governança, o seu roteiro regional torna-se
impraticável, não sendo, portanto, reconhecido no e pelo mercado turístico.
Como resultado, a Região Turística Metropolitana é pouco observada pela
gestão municipal turística de Niterói/RJ, em razão de que nenhuma estratégia direta
– sem o sustentáculo da SETUR/TURISRO - foi apresentada nas fontes de pesquisa.
Não identificamos nenhuma ação prática municipal do órgão oficial de turismo
com o propósito de incorporar-se ao PRT ou até mesmo fortalecer a região turística,
como também não foi diagnosticada nos autos dos documentos analisados, o registro
de alguma ação conjunta com o Rio de Janeiro que possa legitimar o intento de
constituir uma instância de governança regional, engendrar um plano estratégico
turístico e reestruturar um roteiro regional respaldado com os propósitos do PRT.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal desta dissertação foi analisar a atuação do município de
Niterói/RJ – campo de estudo deste trabalho - no contexto do Programa de
Regionalização

do

Turismo,

componente

constituinte

da

Região

Turística

Metropolitana, com recorte temporal no período de 2004 a 2015.
Para tanto, através da análise de conteúdo das principais fontes de pesquisa
(atas e os documentos oficiais da NELTUR), realizamos a interpretação descritiva da
participação e das ações praticadas pela NELTUR no PRT, apresentado no capítulo
3 – O Programa de Regionalização do Turismo (PRT) em Niterói/RJ: desenvolvimento,
ações e limites.
Em prosseguimento, utilizando-se da mesma abordagem metodológica,
procedemos a interpretação analítica da atuação de Niterói/RJ no Programa de
Regionalização do Turismo, apresentado no capítulo 4 – O processo de implantação
do PRT em Niterói/RJ: uma análise a partir dos documentos oficiais no período de
2004-2015.
Nesse contexto, as interpretações descritiva e analítica realizadas neste
trabalho, através de um diálogo com a teoria, consistiram em responder às questões
centrais levantadas que abordam as três diretivas do PRT que selecionamos e
intitulamos como diretrizes operacionais resultantes do programa, são elas: a
instância de governança regional, o plano estratégico de desenvolvimento do turismo
regional e a roteirização turística.
Optamos por essas diretrizes, apresentadas e analisadas no capítulo 1 deste
trabalho, externando reflexões da atuação do município de Niterói/RJ, ente
participante da região metropolitana, levando as questões apresentadas a seguir:
(I) No que concerne à instância de governança regional, o objetivo foi
identificar a existência ou não, de uma instância de governança regional formal
ou informal, os agentes sociais participantes (Niterói/RJ) e como foi o processo
de participação desses agentes sociais.
A instância

de governança

regional refere-se

a uma

organização

representativa dos poderes públicos e privados, da sociedade e dos municípios
integrantes das regiões turísticas com os principais objetivos de coordenar,
acompanhar e realizar a gestão de uma região turística com a responsabilidade de
tomada de decisão e no planejamento e execução do turismo na região.
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Dentro desse conceito, auferimos, a partir dos preceitos metodológicos
oferecidos pela análise de conteúdo, que a região turística metropolitana não tem
constituída uma instância de governança, seja formal ou informal, bem como seus
agentes sociais e o processo de participação. Todavia, constatamos algumas
tentativas, apontadas neste trabalho.
Portanto, reforçamos que desde a implementação do PRT, a região turística
metropolitana não conseguiu estabelecer uma governança, com a capacidade de
administrar, de criar condições e de responder às demandas do turismo regional,
através de uma administração participativa, democrática e colaborativa.
A região turística metropolitana perde a oportunidade de, através da gestão
descentralizada e participativa, adotar a institucionalização de uma instância de
governança que visa, dentre outras ações apresentadas no trabalho, o fortalecimento
do turismo regional.
(II) Em relação ao plano estratégico de desenvolvimento turístico
regional, o foco foi a investigação da existência ou não de um plano estratégico
regional, dos agentes sociais envolvidos do município de Niterói/RJ na sua
elaboração e das ações estratégicas implementadas.
Fundamentado na pesquisa de análise de conteúdo, constatamos que a
região turística metropolitana não possui uma ferramenta de planejamento regional,
adequada aos municípios, como instrumento de orientação e de estratégias para o
desenvolvimento turístico em convergências com as linhas diretivas do Programa de
Regionalização do Turismo.
Por conseguinte, por não dispor de um plano estratégico regional,
averiguamos ações desarticuladas e paralelas de Niterói/RJ que poderiam ser
desenvolvidas junto com o Rio de Janeiro como região turística metropolitana, mas
devido a baixa articulação entre os municípios a construção de um planejamento
regional não foi revelada em nenhum momento na análise dos documentos da
NELTUR.
É importante informar, conforme verificado nos autos das atas analisadas,
uma deficiente interação e articulação dos agentes sociais ligados ao turismo (direta
e indiretamente), e isso ocorre porque o turismo não é percebido como uma atividade
socioeconômica importante para a localidade, uma vez que é “planejado e
estruturado” sem a participação, inclusão e o engajamento desses agentes no
processo de desenvolvimento turístico.
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Niterói/RJ, considera-se um destino turístico, mas não possui um plano
municipal de turismo e não foi observado, nos documentos analisados, a preocupação
em implementar um planejamento estratégico de desenvolvimento turístico regional,
juntamente com o Rio de Janeiro.
Dentre os principais aspectos para a elaboração de um planejamento turístico,
o município de Niterói não tem o fator básico, a inventariação turística. Porém
atestamos que a inventariação da região metropolitana está sendo desenvolvida pela
Universidade Federal Fluminense através do projeto IOT-RJ e poderá servir, no futuro,
de subsídio para a realização deste planejamento.
(III) No contexto da roteirização turística, as questões levantadas
referem-se à existência ou não de um roteiro regional da região metropolitana,
a identificação dos agentes sociais envolvidos na elaboração do roteiro
regional, o processo de escolha dos atrativos turísticos de Niterói/RJ para
compor o roteiro e de seu processo de promoção e comercialização.
A partir da análise de conteúdo realizada, identificamos nas atas da NELTUR,
a existência do roteiro turístico da Região Turística Metropolitana, denominado
Maravilhas do Rio e Niterói.
Nesse contexto, auferimos que o referido roteiro regional foi criado por uma
orientação de cima para baixo e de forma impositiva para atender a participação da
Região Turística Metropolitana no primeiro Salão Nacional de Turismo – Roteiros do
Brasil. Portanto, de acordo com os documentos analisados, o roteiro Maravilhas do
Rio e Niterói revela uma limitação por não trabalhar de forma participativa. Sendo
assim, não identificamos a cooperação e presença de agentes sociais na sua
elaboração.
É a partir da identificação e da potencialização dos atrativos que inicia-se a
organização de roteirização. Nesta lógica, o processo de escolha dos atrativos
turísticos contemplados no roteiro regional não foi apontado nas atas da NELTUR, o
que pode ser um indicativo de que não foi feito de forma integrada e participativa.
O roteiro regional deve ter caráter participativo e estimular a integração e o
compromisso dos agentes sociais envolvidos, de alguma forma, com turismo. Isto
porque a sua elaboração não se resume a uma decisão unilateral e também a uma
visita a determinado atrativos, mas representa uma importante ferramenta para a
conhecer não só os atrativos naturais e culturais, mas também a realidade e a cultura
de uma região turística.
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No âmbito da promoção e comercialização, não foi apresentado nos
documentos analisados, que o roteiro Maravilhas do Rio e Niterói foi estruturado de
forma organizada e planejada por um plano de negócios, preconizado no PRT.
Da mesma forma, não foi manifestado uma preocupação na promoção do
roteiro Maravilhas do Rio e Niterói para o mercado turístico, com o intuito de posicionar
e diferenciar a região metropolitana nacional e internacionalmente, através da criação
uma identidade turística para torná-lo um produto conhecido e motivando, assim, a
sua comercialização.
Entretanto, de acordo com as atas analisadas, ocorreu a promoção
institucional do roteiro regional Maravilhas do Rio e Niterói, feita pela NELTUR, por
meio da divulgação, principalmente, nas edições do Salão Nacional de Turismo e
outros eventos elencados na pesquisa.
A partir do discutido ao longo deste trabalho, percebemos que o roteiro
regional deve ser resultado da participação da comunidade e da cooperação estreita
entre as instituições públicas, privadas ligadas ao turismo e das sociedades civis local e regional. Deve ter, ainda, como base a oferta turística efetiva e a demanda
turística efetiva ou potencial e sua operacionalização feita por meio de técnicas de
promoção e comercialização. No entanto, os resultados não ocorreram dessa forma.
Vale ressaltar que, ainda na etapa de planejamento da presente pesquisa,
com a finalidade de complementar as informações, no caso de não estarem
contempladas nas atas e documentos oficiais da NELTUR, cogitamos a possibilidade
de realizar uma entrevista com o gestor municipal de turismo de Niterói.
Contudo, atentamos que o gestor municipal de turismo havia sido
recentemente nomeado, portanto não participou (dentro do recorte temporal da
pesquisa) das ações desenvolvidas pela NELTUR voltadas, especificamente, para o
PRT e consideramos suficientes e essências as informações elencadas nas atas e
nos documentos oficiais para contribuição da pesquisa.
Da mesma forma, mesmo não sendo o campo de estudo deste trabalho,
procuramos, em 2016, a Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro e a
RIOTUR. Entretanto, não logramos êxito pois a Prefeitura do Rio de Janeiro, como um
todo, estava em um período eleitoral devido a eleição do executivo municipal,
encontramos assim, dificuldades em entrevistar os gestores dos referidos órgãos.
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Tentamos, mais uma vez no ano de 2017, mas Secretaria de Turismo do Rio
de Janeiro estava em processo de extinção, através de uma deliberação do novo
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.
Entrementes, com a extinção da secretaria, as políticas de turismo
relacionadas ao Rio de Janeiro passariam a ser formuladas por um conselho eleito
pelo Prefeito, mas até o fechamento do cronograma da pesquisa, o referido colegiado
não tinha sido constituído. Da mesma forma, não tivemos êxito com a RIOTUR, pois
estava em processo de recomposição dos quadros diretivos da empresa.
Finalmente, observamos, através da metodologia da pesquisa utilizada, que
os documentos analisados mostram todo um processo de aproximação e tentativas
de atender as diretrizes traçadas pelo PRT. Ao mesmo tempo, limitando-se no que
seja definitivo e de concreto de atuação e participação ativa, pois verificamos que
ações descontinuadas e fragmentadas comprometeram, e muitos sentidos, a tomada
de decisão de implementar a regionalização.
Detectamos, ainda, que apesar do esforço dos gestores estaduais em adotar
as diretrizes do PRT na região metropolitana, não foi compreendido adequadamente
pela NELTUR, como instrumento orientação e capacitação para o desenvolvimento
turístico regional.
Atentamos, portanto, que o município avaliado teve apoios institucionais na
realização de ações, apresentadas nos documentos pesquisados. Mesmo assim, não
teve comprometimento em aplicar e dar continuidade às diretivas do Programa de
Regionalização do Turismo.
Assim, os resultados encontrados neste estudo apontam que não notou-se a
preocupação em desenvolver o PRT, bem como não percebemos uma definição de
uma política que norteia o referido programa no município, manifestando que não é
prioridade do município, uma vez que não se verificou nenhuma iniciativa concreta
nessa direção.
Percebemos no

decorrer da atuação

nas

ações voltadas

para a

regionalização, que o município de Niterói/RJ apresentou baixa efetividade dos
mecanismos de participação popular e fragilidade do tecido social local, devido a clara
inexistência da participação da população residente, como também de iniciativa
privada e da sociedade civil organizada.
Para tanto, para que esse modelo de gestão seja implementado e consolidado
na Região Turística Metropolitana, verificamos o desígnio da articulação, cooperação
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e sinergia de decisões sejam levados em consideração pelos dois municípios (Rio de
Janeiro e Niterói) para que as ações desenvolvidas para a implementação do PRT
devam ser ancoradas em uma participação que consiste em um sólido compromisso
dos agentes sociais envolvidos com o turismo local e propicie a articulação ao nível
regional.
Consideramos ainda, dada a importância do tema, que muito há ainda que
percorrer no campo da investigação da regionalização do turismo, sendo portanto, um
campo fértil de trabalho para outros investigadores enredados com uma das principais
estratégias das políticas de turismo do Brasil, o Programa de Regionalização do
Turismo.
Portanto, recomendamos para futuras pesquisas com o intuito de ampliar a
contribuição proposta nessa dissertação, abranger o outro município integrante da
região metropolitana junto com Niterói/RJ – a cidade do Rio de Janeiro - para a
necessidade de melhores informações sobre o Programa de Regionalização do
Turismo.
Por fim, essa dissertação, um estudo de natureza reflexiva, apresenta
ponderações que podem contribuir para futuras

avaliações no processo de

implementação do Programa de Regionalização do Turismo, tendo como base o
esforço de uma construção científica, apesar das limitações identificadas.
Consideramos que o estudo realizado permitiu conhecer e realizar reflexões
no contexto do Programa de Regionalização do Turismo, contribuindo para o seu
entendimento e análise em futuras decisões no âmbito socioeconômico ligado as
políticas públicas de turismo na Região Turística Metropolitana do Estado do Rio de
Janeiro.
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