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RESUMO 

A importância crescente do turismo, enquanto atividade econômica que dinamiza a economia 

de diversos lugares tem propiciado, cada vez mais, intervenções planejadas do Estado. No 

caso do Brasil, o turismo somente ocupa lugar de destaque no planejamento governamental 

com a criação do Ministério do Turismo (MTur) em 2003, momento que marca a concepção 

do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), o qual tem sido concebido como 

estruturante na atual Política Nacional do setor. A constatação da frágil literatura 

desenvolvida até o momento sobre como avaliar políticas públicas de turismo, bem como a 

necessidade de se mensurar com os mesmos critérios avaliativos os processos e resultados 

conseguidos com o PRT nas cinco regiões turísticas do estado, nos motivaram a realizar a 

pesquisa “Turismo, Políticas Públicas e Desenvolvimento: uma avaliação do Programa de 

Regionalização do Turismo nas cinco regiões turísticas do Rio Grande do Norte (2004-2014)” 

que teve como objetivo geral avaliar a implementação do Programa de Regionalização do 

Turismo no período entre 2004 a 2014 no RN. Especificamente objetivou a) Analisar o 

desenho institucional do PRT; b) Compreender a conjuntura geográfica, econômica, 

sociocultural e de investimentos públicos realizados nos municípios de cada região turística 

do RN; c) Aferir os graus de eficácia segundo os eixos de avaliação e respectivos indicadores 

no âmbito das regiões e municípios escolhidos e d) Identificar os elementos facilitadores e 

dificultadores dos resultados do Programa, em âmbito regional e municipal. O processo 

metodológico utilizado incluiu a elaboração de uma matriz de avaliação da implementação do 

Programa, além da revisão bibliográfica, pesquisa documental, coleta de dados secundários e 

pesquisa de campo com visitas aos municípios e regiões pesquisadas, assim como 

participação nas reuniões dos conselhos de turismo e realização de entrevistas. Os resultados 

apresentados confirmam a hipótese defendida, de que o PRT apresenta no processo de sua 

implementação baixa eficácia e resultados aquém das suas possibilidades nas regiões 

turísticas do estado, em virtude da insuficiência dos recursos materiais, humanos e financeiros 

durante a implementação, bem como pela fragilidade com que ocorrem as articulações 

institucionais necessárias (nacional, estadual, regional e municipal).  

 

Palavras-chave: Avaliação de Políticas Públicas; Políticas Públicas; Desenvolvimento; 

Política de Turismo.  

 

  



 

ABSTRACT 

 

The growing importance of tourism while an economic activity that invigorates the economy 

of several places has increasingly provided planned interventions by the State. In the case of 

Brazil, tourism is only a prominent part of government planning with the creation of the 

Ministry of Tourism (MTur) in 2003. This is the definitive moment when the Tourism 

Regionalization Program (PRT) is conceived as a structuring Current National Policy of the 

sector. The confirmation of the fragile literature developed so far on how to evaluate tourism 

public policies, as well as the need to measure the processes and results obtained with the 

PRT in the five tourist regions of the State, with the same evaluation criteria, motivated us to 

carry out the research "Tourism, Public Policies and Development: An evaluation of the 

Program of Regionalization of Tourism in the five tourist regions of Rio Grande do Norte 

(2004-2014)", whose overall objective was to evaluate the implementation of the Tourism 

Regionalization Program in the period 2004 to 2014 in RN. Specifically, it aimed at: a) 

Analyzing the institutional design of the PRT; b) Understand the geographical, economic, 

socio-cultural and public investment situation in the municipalities of each RN tourist region; 

c) Assess the degree of effectiveness according to the evaluation axes and respective 

indicators within the chosen regions and municipalities and d) Identify the elements that 

facilitate and impede the results of the Program at the regional and municipal levels. The 

methodological process used included the preparation of an evaluation matrix for the 

implementation of the Program, as well as bibliographical review, documentary research, 

secondary data collection and field research with visits to the cities and regions surveyed, 

participation in meetings of tourism councils and implementation of interviews. The results 

presented indicate that the PRT presents in the process of its implementation low 

effectiveness and results that are below its possibilities in the tourist regions of the State due 

to insufficient material, human and financial resources during its implementation, as well as 

the fragility with which the necessary institutional articulations are (be National, State, 

Regional and Municipal). 

 

Keywords: Evaluation of Public Policies; Public Policies; Development; Tourism Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo é uma prática social que emergiu no século XIX quando mudanças 

profundas se processaram nas sociedades a partir da industrialização e do estabelecimento de 

uma sociedade do trabalho; e se solidifica e se expande no século XX, quando ganhará 

magnitude após a Segunda Guerra Mundial, enquanto atividade econômica. É a relevância do 

turismo enquanto potencial para a economia de diversos lugares que tem propiciado, cada vez 

mais, intervenções planejadas do Estado. Conforme Acerenza (2003) destaca, no âmbito 

internacional, sobressaíram-se as iniciativas da França e da Espanha, que desenvolveram os 

primeiros planos com o objetivo de desenvolver a atividade turística.  

No Brasil, as primeiras iniciativas de fomento ao turismo nacional mostraram-se 

pontuais e desarticuladas, datando da década de 1930. Apenas recentemente, especificamente 

a partir da década de 1960, sobretudo 1990, com a criação de algumas iniciativas, é que se 

pode falar no caso brasileiro, de um planejamento mais consistente e contínuo com relação à 

atividade turística, principalmente porque faltava ao setor um vínculo institucional estável em 

um órgão da administração pública e uma política articulada.  

As iniciativas da década de 1960, durante o Regime Militar, envolveram a criação 

do hoje denominado Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), do Conselho Nacional de 

Turismo e da primeira Política Nacional do setor, que, entretanto, não foi implementada. Até 

a década de 1980 as únicas ações realizadas envolveram os investimentos aplicados no parque 

hoteleiro brasileiro, pois se acreditava que sua fragilidade era o maior impeditivo para a 

expansão do turismo nacional.  

Esse contexto começa a alterar-se na década de 1990, quando no Governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), instituiu-se uma Política Nacional de Turismo 

(1996-1999) como resultado da necessidade de diversificação das atividades produtivas 

nacionais e da relevância que o turismo assumiu no mundo enquanto atividade econômica 

(CRUZ, 2002). Essa política, diferente das anteriores, foi implementada, e incluiu em suas 

ações o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), que tinha sido 

desenvolvido pela Secretaria Nacional de Turismo e Serviços do Ministério da Indústria, 

Comércio e Turismo, no governo de Itamar Franco (1992-1994).  

O avanço constatado em termos de maior sistematização da ação pública na 

década de 1990 expandiu-se a partir de 2003, quando se criou o Ministério do Turismo 

(MTur) no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). A criação desse Ministério 
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representou um avanço e uma maior estabilidade no que diz respeito ao planejamento 

governamental do setor.  

Nesse contexto, será gestado um novo programa público, denominado como 

“Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil”, considerado um 

desdobramento “natural” do PNMT da década anterior. Desse modo, muda-se o foco do 

município para ser pensado um Programa em que a região é objeto de intervenção. Sua 

execução deveria se dar de forma descentralizada e regionalizada, a partir de um 

planejamento coordenado e participativo, para que isso gerasse resultados socioeconômicos 

positivos nos territórios turísticos já desenvolvidos e nos que passassem a ser organizados, 

tendo como premissa para que isso pudesse ocorrer, a institucionalização das instâncias de 

governança, com o objetivo de “[...] estabelecer uma organização para decidir e conduzir o 

desenvolvimento turístico de uma região” (BRASIL, 2007e).  

Após a criação do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), em 2004, uma 

série de ações se seguiu, entre as quais a publicação dos Módulos Operacionais e dos Mapas 

de Regionalização do Turismo Brasileiro; além da formatação do projeto, 65 destinos 

indutores do turismo nacional1 e a ratificação do foco da regionalização nos Planos Nacionais 

de Turismo (BRASIL, 2003; 2007a; 2013a), sendo considerada como um princípio na Lei nº 

11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo.  

Em 2010, o PRT passou por uma avaliação, momento no qual se constatou várias 

debilidades e problemas concernentes à implementação do Programa, tal como a fragilidade 

nas instâncias de governança constituídas; a deficiência no processo de monitoria e avaliação; 

recursos financeiros escassos e usos inadequados na implementação; desarticulação interna do 

MTur; a ausência de articulação entre a proposta de destinos indutores e as regiões turísticas, 

entre outras problemáticas, além daquelas dificuldades concernentes à própria gestão pública 

no Brasil de forma geral, como é o caso da descontinuidade administrativa nos âmbitos 

nacional, estadual e municipal.  

Esses fatores propiciaram que se iniciasse em 2010 um processo de revisão das 

ações e premissas do Programa. Dessa forma, o PRT, que continuou com a mesma 

perspectiva descentralizada e regionalizada, estabeleceu ajustes com relação à concepção 

estratégica, e a adoção de ferramentas de gestão capazes de provocar e promover concepções 

inovadoras ao enfrentamento das fragilidades diagnosticadas, continuando com o objetivo de 

apoiar a estruturação e promoção do turismo no país. 

                                                           
1
 Destinos indutores são aqueles capazes tanto de atrair quanto de distribuir um número considerável de turistas 

para seu entorno e dinamizar a economia dos territórios dos quais fazem parte (BRASIL, 2008).  
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No âmbito acadêmico, várias pesquisas vêm sendo realizadas sobre o PRT, com a 

finalidade de mensurar as contribuições alcançadas e as dificuldades encontradas durante a 

implementação. Os resultados descobertos e apresentados por esses estudos mostram alguns 

avanços referentes à regionalização do turismo; mas em sua maioria apresentam resultados 

desanimadores e alertam para o fato de que alguns dos problemas constatados são resultados 

de debilidades estruturais anteriores à implementação do Programa.  

Nesse rol de pesquisas, a tese de Nóbrega (2012) sobre a governança nos 

municípios de Santarém e Belterra, no oeste do estado do Pará, afirma que a governança 

induzida pela atividade turística através das intervenções de programas como o PRT é nessa 

região pontual e conta com uma visão fragmentada, baseada em vontades individuais em 

detrimento das coletivas, além das instâncias de governança serem desestimuladas ao 

exercício da participação, o que é decorrente da sobreposição de ações causadas por tentativas 

fracassadas das políticas de turismo voltadas a essas localidades, alegando ainda que não se 

adota nos referidos espaços um planejamento e gestão pautados na transformação almejada 

nos preceitos do desenvolvimento regional.  

Também em pesquisa de tese sobre a Política de Regionalização e Governança 

nos Destinos Indutores do Ceará, Fernandes (2014) afirma que existem dificuldades em se 

avançar na governança dos grupos gestores pesquisados, verificando-se que as instâncias não 

se mantêm articuladas e pouco contribuem para o desenvolvimento do turismo nas regiões em 

que atuam. Destaca-se o pouco reconhecimento pelos governos a respeito dessas instâncias e 

as paralisações decorrentes de mudanças político-administrativas desde o âmbito federal ao 

municipal, o que contribui para a desarticulação. Outras dificuldades também são notadas 

como o não acontecimento de forma efetiva dos roteiros e das atividades econômicas como 

propostas para o desenvolvimento dessas localidades e a não efetivação da proposta de 

destino indutor como pensada pelo MTur. Todo esse contexto faz a autora afirmar que no 

caso do Ceará há relevante implantação de equipamentos e serviços turísticos, mas, em 

contrapartida, pouca efetivação da regionalização e da governança como política.  

No caso do Rio Grande do Norte não há, com relação ao PRT, dados sistemáticos 

nem contínuos dos seus resultados, mas alguns trabalhos de pesquisa foram desenvolvidos 

com o objetivo de ampliar o conhecimento desse Programa público. Um dos primeiros foi o 

de Virginio (2011), que realizou uma pesquisa com gestores públicos representantes das cinco 

regiões turísticas do estado e constatou que existia por parte destes um desconhecimento do 

que se constituía o PRT e suas ações no RN, encontrando resultados limitados. 
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Uma pesquisa mais recente é a de Silva (2014), que ao fazer uma comparação nas 

regiões turísticas do Polo Seridó e Polo Agreste/Trairi, com vistas a ver em que medida o 

PRT estava interiorizando o turismo no estado, verificou muitas debilidades nessas duas 

regiões, como: fragilidades presentes nos respectivos conselhos de turismo; desvirtuamento 

dos recursos conseguidos junto ao MTur; debilidade institucional e técnica na própria 

Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e nas secretarias municipais, entre outros problemas.  

Considerando esses resultados e em virtude da importância desse Programa 

público federal, é que se atentou para a relevância de se fazer uma pesquisa avaliativa sobre o 

PRT no Rio Grande do Norte em que se considerasse as regiões turísticas do estado (das mais 

antigas às mais recentes), buscando-se saber qual tem sido o contexto da implementação, em 

realidades políticas, econômicas e sociais diferenciadas, já que sabe-se que os estudos que 

avaliam políticas de turismo são escassos, para não dizer quase inexistentes.  

Sobre isso, Lopes, Tinôco e Souza (2011) destacaram no caso do Brasil, através 

de uma análise nos periódicos de turismo avaliados/classificados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no período 2003-2010, que a maioria 

dos trabalhos encontrados não utilizavam métodos e categorias analíticas da pesquisa 

avaliativa. Entretanto, essa realidade não é exclusiva da academia brasileira de turismo, já que 

na pesquisa de doutorado sanduíche realizada para a obtenção de contribuições teóricas e 

metodológicas para o desenvolvimento desta tese, constatou-se no cenário acadêmico 

português a mesma situação, através de uma pesquisa bibliométrica, na qual encontramos 

vários trabalhos focados em avaliar o desempenho da gestão pública, mas não de verificar os 

processos ou resultados das políticas. Isto é, de realizar avaliações de políticas públicas.  

A constatação da frágil literatura desenvolvida até o momento sobre como avaliar 

políticas públicas de turismo, bem como a necessidade de mensurar com os mesmos critérios 

avaliativos os processos e resultados conseguidos até o momento com o PRT em todas as 

regiões turísticas do estado, impulsionou a formulação da seguinte questão de pesquisa: Quais 

os graus de eficácia que o PRT tem alcançado nas regiões turísticas do RN? 

Dessa questão central do estudo, desmembraram-se outras: Em quais eixos de 

atuação o PRT tem tido resultados mais expressivos, resultados menos expressivos e/ou 

ausência de resultados nas regiões turísticas do RN? Existem regiões e municípios que têm 

conseguido absorver os princípios do Programa e têm respondido positivamente? Quais os 

elementos intervenientes durante a implementação do Programa que têm interferido no 

alcance dos resultados?  
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As regiões turísticas consideradas na pesquisa são as cinco oficialmente existentes 

no estado: Polo Agreste/Trairi, Polo Costa Branca, Polo Costa das Dunas, Polo Seridó e Polo 

Serrano. A pesquisa nessas regiões foi baseada na seleção de uma amostra dentro de cada 

região para entrevistar especificamente alguns atores2, que são aqueles responsáveis por nos 

dar subsídios para avaliar o PRT no âmbito regional. Dentro desse total de entrevistados, 

alguns atores eram representantes municipais3, escolhidos para que nos aproximássemos dos 

processos e resultados do Programa no âmbito municipal. Assim, todos os atores escolhidos 

durante as entrevistas realizaram colocações do PRT no âmbito regional, mas apenas alguns, 

os municípios escolhidos, avaliaram aspectos do âmbito local.  

Diante disso, a pesquisa “Turismo, políticas públicas e desenvolvimento: uma 

avaliação do Programa de Regionalização do Turismo nas cinco regiões turísticas do Rio 

Grande do Norte (2004-2014)” tem como objetivo geral avaliar a implementação do 

Programa de Regionalização do Turismo (PRT) nas regiões turísticas do Rio Grande do 

Norte, no período 2004 a 2014.  

Para atingir o objetivo proposto, foram elencados os seguintes objetivos 

específicos: a) Analisar o desenho institucional do PRT; b) Compreender a conjuntura 

geográfica, econômica, sociocultural e de investimentos públicos realizados nos municípios 

de cada região turística do RN; c) Aferir os graus de eficácia segundo os eixos de avaliação e 

respectivos indicadores no âmbito das regiões e nos municípios escolhidos; e d) Identificar os 

elementos facilitadores e dificultadores dos resultados do Programa no âmbito regional e 

municipal.  

O que motivou essa pesquisa foi a busca por dados que mostrem os resultados do 

PRT em todas as regiões turísticas do estado a partir dos mesmos critérios de pesquisa, que no 

caso da tese, organiza as principais ações do Programa em eixos de avaliação e respectivos 

indicadores para conseguir comparar resultados obtidos em cada região e municípios 

selecionados. Por isso, procurou-se verificar se o PRT configura-se como um Programa 

mobilizador de sinergias regionais e locais potencializando o turismo como uma atividade 

econômica que possa, juntando-se à própria dinâmica socioeconômica das localidades, 

produzir um processo de melhoria das condições de vida das pessoas, já que esse é o principal 

objetivo que justifica a sua implementação; ou se apresenta-se como um Programa sem 

expressividade regional e local. 

                                                           
2
 Para verificar os critérios de escolhas dos atores ver o item 5.2 no Capítulo 5.  

3
 Para verificar os critérios de escolhas dos municípios ver o item 5.2 no Capítulo 5.  
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Considera-se que a contribuição do PRT para o desenvolvimento aconteceria 

através de um processo de aproveitamento das características de cada região, do 

fortalecimento das inter-relações entre os atores sociais da atividade: setor público, iniciativa 

privada e sociedade civil; da adoção de uma gestão coordenada e de um planejamento 

integrado e participativo; da estruturação dos destinos turísticos, incluindo os autóctones no 

processo. 

 Particularmente importante para esta pesquisa apresenta-se a abordagem do 

desenvolvimento endógeno e do desenvolvimento como liberdade, duas abordagens diferentes, 

mas que são pensadas conjuntamente, constituindo um marco teórico que denominamos de 

desenvolvimento endógeno e como liberdade, que permitiu realizar uma leitura de alguns 

aspectos do desenvolvimento desencadeado pela atividade turística nas regiões turísticas do 

Rio Grande do Norte, a partir de uma avaliação de implementação do PRT e dos critérios de 

eficácia definidos. A primeira característica da abordagem, a endogenia, considera o 

desenvolvimento como o uso constante do potencial e excedentes gerados localmente, com 

iniciativas e controle dos atores locais e da sociedade civil. A segunda característica da 

abordagem, a liberdade, entende o desenvolvimento pautado na vida que as pessoas podem 

ter de fato, a partir das diversas escolhas que possam fazer, isto é, nas capacidades e 

liberdades dos indivíduos.  

De início tínhamos uma hipótese que foi tomando forma e se confirmou a partir 

da pesquisa de campo, a qual pode ser traduzida em: o PRT possui baixa eficácia, e, por isso, 

tem resultados aquém das suas possibilidades em todas as regiões turísticas do estado. Isso 

ocorre porque não existem recursos materiais, humanos e financeiros suficientes à 

implementação. Aliado a isso, as articulações institucionais necessárias (nacional, estadual, 

regional e municipal) são frágeis, dificultando ainda mais os resultados passíveis de serem 

alcançados. Esta tese será confirmada através de todas as discussões empreendidas durante os 

capítulos e pela apresentação dos resultados da pesquisa de campo.  

O interesse pela presente pesquisa é o resultado de um desdobramento da 

dissertação desenvolvida pela autora deste trabalho, realizada no Programa de Pós-graduação 

em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na qual foi 

realizada uma avaliação do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), em sua 

segunda fase, em um município do Rio Grande do Norte, Parnamirim. A pesquisa intitulada 

como “Política de Turismo e Desenvolvimento: uma avaliação do Prodetur II em 

Parnamirim/RN (2005-2012)” possibilitou obter uma série de elementos importantes na 

análise da relação entre as políticas públicas de turismo e o desenvolvimento. A avaliação do 



22 

 

Prodetur em Parnamirim foi baseada nos pressupostos teóricos do desenvolvimento como 

liberdade, que auxiliou na definição dos indicadores de avaliação do programa.  

A avaliação por essa perspectiva permitiu verificar algumas relações existentes, 

principalmente no que compete à influência dos atores envolvidos na implementação de 

determinada política e os resultados alcançados. O próprio ambiente social mostrou-se de 

extrema importância na efetividade ou não do Prodetur. Como desdobramento da pesquisa 

anteriormente realizada, foi proposta no âmbito do doutorado uma ampliação com relação ao 

espaço territorial estudado, que incluiu todas as regiões turísticas do estado, e com relação ao 

objeto de estudo, que foi o PRT. Tal escolha se deu, conforme já referido, em virtude da 

constatação, ao longo de todo o processo de estudo das políticas públicas de turismo no Brasil 

e especificamente no RN, da atual relevância do PRT, enquanto Programa estruturante da 

Política Nacional de Turismo. Nesse sentido, o desenvolvimento da tese realizou 

deslocamentos importantes no estudo das políticas públicas de turismo, na qual o tema da 

avaliação das políticas públicas é um aspecto central da pesquisa, que permitiu investigar, 

problematizar e avaliar a implementação do PRT nas regiões turísticas do Rio Grande do 

Norte.  

Nesse percurso, consideramos as políticas públicas de turismo tal como Beni 

(2012), como um conjunto de fatores condicionantes e de diretrizes que devem traduzir os 

objetivos buscados com a atividade turística para o país de uma forma ampla, através das 

prioridades diversas das frentes de ação do Estado. Também consideramos a definição de 

Cruz (2002), para a qual uma política de turismo é entendida como um todo articulado de 

intenções, diretrizes, estratégias, ações deliberadas, planejadas e realizadas pela gestão 

pública, com a finalidade de impulsionar e/ou dar continuidade ao turismo num dado 

território. 

Sobre as políticas públicas de forma geral, é importante ressaltar que estas surgem 

enquanto campo de conhecimento nos Estados Unidos da América (EUA), com o foco 

principal na produção dos governos. O interesse crescente pela área tem fomentado a 

formação de um corpo teórico e metodológico cada vez mais consistente. Os conceitos 

envoltos no que de fato se constitui as políticas públicas são diversos, a depender dos autores 

trabalhados, mas a maioria entende as políticas com algumas características em comum, 

como: representam um conjunto de ações, atingem e alteram em algum aspecto a realidade, 

são possuidoras de valores e objetivos, e possuem um aspecto coercitivo, no sentido de serem 

impositivas.  
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Dentro do campo das políticas públicas, emerge a avaliação, um subcampo teórico 

e prático que se preocupa em apontar informações relevantes que devem ser utilizadas para o 

melhoramento dos programas (WEISS, 1978), elucidando critérios e subsídios para a 

integração e coerência dos discursos coletivos dos atores envolvidos na formulação de 

programas e projetos com a realidade prática de suas ações. Como afirma Draibe (2001), há 

pouco consenso no que tange aos conceitos básicos de avaliação de políticas, fazendo com 

que o avaliador declare desde o início as preferências e escolhas que serão utilizadas durante a 

pesquisa avaliativa. 

Assim, escolhemos trabalhar dentro da perspectiva de uma avaliação de 

implementação de políticas, que é mais adequada quando a política/o programa/ou o projeto 

avaliado ainda está em andamento, como é o caso do PRT. É particularmente importante para 

esse tipo de avaliação o desenho, as características organizacionais e o desenvolvimento dos 

programas, em virtude de serem elementos que influenciam nos resultados alcançados.  

Levando isso em consideração, é importante ressaltar os critérios avaliativos 

normalmente utilizados nas pesquisas avaliativas, que podem ser de três tipos, conforme 

Arretche (2009) expõe a partir de Figueiredo e Figueiredo (1986), que é o de eficácia – 

relação entre o previsto e o implementado em um dado programa, podendo ser esta a relação 

entre objetivos/metas propostas e as alcançadas e/ou entre os instrumentos previstos e os 

instrumentos empregados. A dimensão da eficiência estabelece a relação entre esforço 

empregado e resultados alcançados, no que prevalece o menor custo para o maior benefício, 

nesse caso, a análise custo-benefício é a mais indicada. E a efetividade, que é a verificação de 

resultados no sentido mais amplo, em uma perspectiva que procura observar se o programa 

ocasionou de fato mudanças na realidade social que se propôs.  

Dessa forma, de forma direta, trabalharemos com a dimensão da eficácia, que 

segundo Draibe (2001) é uma dimensão totalmente vinculada às avaliações de 

implementação. Dentro disso, buscamos mostrar quais os resultados estão sendo alcançados 

ou não a partir da implementação do PRT no que diz respeito aos indicadores elencados na 

pesquisa. Tal consideração se faz pertinente por se levar em consideração a afirmação de 

Draibe (2001), de que pesquisas de avaliação de implementação devem mapear os resultados 

alcançados pelas intervenções públicas, relacionando-os aos processos, isto é, devem-se 

pensar conjuntamente processos e resultados.  

Os critérios de eficácia da avaliação do PRT estão definidos através da “Matriz de 

Avaliação da Implementação do Programa de Regionalização do Turismo no RN”, formada 

por quatro eixos de avaliação: 1) Criação das regiões turísticas, 2) Criação das instâncias de 
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governança, 3) Ações no âmbito regional e 4) Ações no âmbito municipal.4 Essa matriz foi 

construída a partir de uma análise do desenho institucional do Programa, bem como a partir 

dos conceitos teóricos dos autores utilizados. Os itens um, dois e três da matriz permitem 

mapear os processos e resultados do Programa no âmbito regional e o item quatro no âmbito 

municipal.  

Levando todos esses aspectos em consideração, definimos os principais passos 

para a realização da pesquisa. Nesse caminho Richardson (2012) ajudou a estabelecer a 

diferença entre método e metodologia. Segundo o autor, o método é o caminho para se chegar 

ao objetivo pretendido, já a metodologia corresponde aos procedimentos utilizados no 

caminho percorrido para a realização da pesquisa.  

Durante nossa pesquisa de campo, utilizamos os direcionamentos da pesquisa em 

avaliação de políticas públicas para escolhermos os caminhos teórico-metodológicos 

necessários. Definimos, a partir disso, o objetivo de realizar uma avaliação de implementação 

do PRT, considerando o critério de eficácia. Dessa forma, todos os aspectos conceituais e 

teóricos foram utilizados, mas de forma relacionada ao contexto empírico, como nos lembra 

Bourdieu (2012) ao falar sobre o “fetichismo” dos conceitos e da teoria como algo separado 

do que se está estudando, ao contrário disso, o autor diz que é preciso colocar os conceitos em 

ação, o que implica não pensá-los de forma isolada em si mesmos, mas de aplicá-los 

efetivamente ao estudo, isto é, de não apartá-los do conjunto de relações dos quais fazem 

parte. 

Nesse contexto, durante a pesquisa de campo, procedeu-se a técnica da 

observação em todos os municípios visitados, sejam aqueles escolhidos como representantes 

do âmbito municipal, sejam aqueles em que os diversos atores entrevistados residiam ou 

trabalhavam. Nesse momento, foi nosso companheiro inseparável o diário de campo, no qual 

registramos todas as impressões que ocorriam durante essas visitas. Além disso, foi realizada 

observação não participante e assistemática nas reuniões dos conselhos de turismo das cinco 

regiões turísticas do estado, realizadas nos seguintes municípios e datas: Polo Agreste/Trairi 

no município de Serra de São Bento (01/09/2016); Polo Costa Branca no município de Areia 

Branca (29/08/2016); Polo Costa das Dunas no município de Natal (25/08/2016); Polo Seridó 

no município de Caicó (31/08/2016) e Polo Serrano no município de Patu (30/08/2016).  

Na observação não participante, Richardson (2012) afirma que o pesquisador atua 

apenas como espectador atento, sem interagir com o grupo em observação, procurando ver e 

                                                           
4
 A explicação sobre os eixos de avaliação e sobre os indicadores componentes serão abordados no Capítulo 5.  
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registrar o máximo de ocorrências que interessa ao seu trabalho. Por sua vez, a observação 

assistemática indica que a maneira de observar será mais livre, apesar de contar com um plano 

de observação delimitado pelos objetivos da pesquisa.  

Com relação à pesquisa como um todo, com a finalidade de lidar com a 

quantidade de dados de origens diversas, utilizamos o método da triangulação de resultados, 

que combina métodos e técnicas. A triangulação de métodos se fundamenta da teorização do 

contexto, do conteúdo do programa e usa os instrumentos adequados para a avaliação de 

acordo com os objetivos buscados. Busca-se ir além da avaliação tradicional ao incluir 

abordagem qualitativa e elementos dos processos participativos, valorizando-se a 

quantificação na medida em que é indicador e faz parte da qualidade de fenômenos, processos 

e sujeitos sociais (MINAYO et al., 2005).  

Deve-se destacar que a triangulação não é um método específico, mas uma 

estratégia de pesquisa que usa métodos já existentes, a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar. Deve ser utilizada quando for útil para a expansão do conhecimento do 

assunto e para o atendimento dos objetivos que se deseja alcançar (MINAYO et al., 2005).  

Referente a isso, é necessário ressaltar que apesar de usarmos técnicas diversas 

visando à triangulação, a pesquisa desenvolvida tem um viés preponderantemente qualitativo. 

Os dados quantitativos, quando foi possível utilizá-los em indicadores, em sua maioria 

específicos, permitem a complementação da abordagem qualitativa desenvolvida, o que está 

em consonância com o enfoque teórico utilizado como suporte para a análise dos resultados.  

A abordagem qualitativa deriva do pensamento compreensivista de Weber e do 

hermenêutico de Gadamer, preocupando-se com a interpretação da ação social, levando em 

consideração a compreensão, inteligibilidade dos fenômenos, significado e intencionalidade 

que lhe atribuem os atores. Os principais elementos comuns a todas as abordagens qualitativas 

são: foco na experiência humana, entendendo as realidades como complexas; o contato direto 

com as pessoas a partir dos contextos sociais; relações próximas entre investigador e sujeito 

da pesquisa; explicitação da racionalidade dos contextos e da lógica interna dos grupos em 

avaliação; evidenciação do ponto de vista dos vários atores; apresentação de conclusões que, 

embora não sejam universalizáveis, permitem realizar inferências abrangentes e comparáveis 

(MINAYO et al., 2005). 

Assim, o processo de apreensão da realidade social investigada foi composto por: 

 Revisão de Literatura, que objetivou construir o quadro teórico da tese, sobre: 

concepções e entendimentos do que se constitui o desenvolvimento; relação entre 

desenvolvimento e turismo; conceitos e características das políticas públicas e da avaliação de 



26 

 

políticas públicas; histórico das políticas públicas de turismo no Brasil; região, regionalização 

e polos turísticos; políticas públicas de turismo no Nordeste brasileiro e Programa de 

Regionalização do Turismo no Brasil.  

Pesquisa documental, junto aos órgãos responsáveis pelo PRT: em âmbito federal, 

através dos documentos oficiais do Programa produzidos pelo MTur; em âmbito regional, 

com as regiões turísticas, coletando-se as atas referentes às reuniões dos conselhos de turismo 

durante o recorte temporal da pesquisa; em âmbito estadual, na Setur, para se conseguir 

acesso aos Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) das cinco 

regiões turísticas; e em âmbito municipal, nas Secretarias de Turismo dos municípios inclusos 

na pesquisa.  

Coleta de dados secundários com os órgãos de informações socioeconômicas, 

como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e no Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), além 

da utilização do Portal da Transparência e do Sistema de Acompanhamento de Contratos de 

Repasse (Siacor) para mapear os investimentos públicos realizados nas regiões. Essas 

informações permitiram obter elementos relevantes para verificar os resultados ocasionados 

por esse Programa.  

Pesquisa de Campo com a realização de entrevistas semiestruturadas com atores-

chave, escolhidos através de uma amostra intencional, na qual os entrevistados são 

selecionados em virtude de destacarem-se diante de algum aspecto a ser pesquisado, isto é, 

buscou-se ter contato com as pessoas que possuíam informações importantes sobre o que se 

está estudando, que, no caso da tese, envolviam todos aqueles que possuíam conhecimento 

aprofundado sobre o PRT no estado e estavam disponíveis a colaborar com informações para 

a pesquisa.  

Com exceção da entrevista exploratória realizada com a Setur/RN em abril de 

2015, as demais entrevistas no Rio Grande do Norte foram realizadas entre 5 de julho de 2016 

a 10 de outubro de 2016, momento no qual nos deslocamos até os municípios participantes da 

pesquisa, bem como a outros, conforme a necessidade. As entrevistas em sua maioria foram 

realizadas nos locais de trabalho dos atores escolhidos, em poucos casos foi necessário se 

dirigir até a residência ou outro local no qual o entrevistado pudesse nos receber.  

A técnica da entrevista escolhida foi a semiestruturada, que segundo Minayo 

(2011) combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem maior liberdade para 

falar. Essa técnica foi escolhida pela maior flexibilidade que permite ao pesquisador, já que 

não utiliza questões puramente fechadas, dando oportunidade para se aprofundar certas 
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problemáticas que apareçam nas entrevistas e que sejam interessantes de serem esclarecidas. 

Para a autora (2011), existem alguns dados nas entrevistas que só são obtidos mediante 

diálogo com o indivíduo entrevistado e são resultados da reflexão dos próprios sujeitos sobre 

sua realidade, propiciado através da interação social pesquisador-pesquisado. Flick (2009) 

acrescenta que a utilização da entrevista permite a triangulação com diferentes métodos.  

Durante a realização das entrevistas seguiu-se os preceitos éticos, conforme 

indicam vários autores, entre eles Minayo (2011), Flick (2009) e Gomes et al (2005), sendo 

avisado aos participantes escolhidos que as informações obtidas seriam utilizadas apenas para 

a pesquisa. Foram explicados os objetivos da tese e os motivos que nos levaram a selecioná-

los como informantes-chave, além de ter sido dada a livre liberdade para desistir de participar. 

Após o aceite de participação, foi perguntado se a entrevista poderia ser gravada, no que não 

tivemos dificuldade. Em seguida, as entrevistas foram transcritas para análise.  

É importante ressaltar que no início da nossa pesquisa não tínhamos um 

quantitativo de atores que deveriam ser entrevistados. Para isso, obedeceu-se a lógica das 

pesquisas qualitativas, em que a qualidade das informações são mais importantes do que a 

quantidade. Levamos em consideração a colocação de Flick (2009), de que nas pesquisas 

qualitativas a amostra não se define em termos estatísticos, mas pela capacidade de 

representar a relevância do fenômeno estudado quanto à experiência e ao envolvimento dos 

participantes com esse fenômeno. Sobre isso, destaca-se que alguns atores entrevistados 

representam mais de um lugar no contexto da implementação do PRT, como é o caso de todas 

as secretarias executivas que são ocupadas por atores representantes de municípios ou 

instituições.  

Assim, utilizamos como termômetro de representatividade a saturação do campo 

em estudo, que ocorre quando as respostas começam a se repetir (GOMES et al., 2005). Dessa 

forma, não procedemos a novas entrevistas quando o campo estava coberto e não tínhamos 

mais nenhuma informação nova a ser acrescentada. Diante disso, ao total da pesquisa de 

campo, foram entrevistados 26 atores diretamente relacionados à implementação do Programa 

no estado.5 

Após a coleta de todos os dados, procederam-se as análises, de acordo com as técnicas 

utilizadas: realização de entrevistas semiestruturadas, análise das atas dos conselhos, diário de 

campo, observação não participante e assistemática nas reuniões dos respectivos conselhos e 

                                                           
5
 Além dessas entrevistas, durante o doutorado sanduíche foram realizadas duas entrevistas com especialistas 

portugueses sobre o tema da avaliação de políticas públicas no âmbito acadêmico e público português, que 

auxiliou na formatação das questões para as entrevistas sobre o PRT no RN.  
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coleta de dados secundários nas bases diversas, conforme já mencionado, cruzando-se os 

dados diversos a partir dos indicadores avaliativos definidos para o PRT.  

Na identificação dos entrevistados durante a análise, seguimos os princípios éticos 

(GOMES et al., 2005). Assim, durante a avaliação dos eixos: 1) Criação das regiões turísticas, 

2) Criação das instâncias de governança e 3) Ações no âmbito regional, os nomes dos atores 

entrevistados não aparecerão. Apenas será identificado se este pertence ao grupo de: a) 

representantes de âmbito estadual (que tinham quatro entrevistados) ou b) representantes de 

uma região em específico (que tinham 22 entrevistados vinculados ao Polo Agreste/Trairi, 

Polo Costa Branca, Polo Costa das Dunas, Polo Seridó e Polo Serrano). No eixo de avaliação: 

4) Ações no âmbito municipal, os nomes dos entrevistados serão omitidos, aparecendo só o 

nome do município. Além disso, outras sugestões de Gomes et al. (2005) foram seguidas 

como, ao se ter nomes mencionados pelos entrevistados, registrá-los só com as iniciais.  

Diante desse cenário, a tese, além da introdução e das considerações finais, está 

estruturada em cinco capítulos: 

No capítulo “Desenvolvimento e o lugar do turismo”, discutimos as diversas 

concepções sobre o que se considera desenvolvimento, desde a concepção de que o 

crescimento econômico geraria de forma causal o desenvolvimento, passando pela abordagem 

do desenvolvimento sustentável e apresentando novas perspectivas através do 

desenvolvimento endógeno e do desenvolvimento como liberdade. Propõe-se uma junção de 

elementos dessas duas abordagens, consubstanciando o desenvolvimento endógeno e como 

liberdade. Aborda-se também a relação da atividade turística com o desenvolvimento, 

questionando se e como o turismo pode potencializar um processo de desenvolvimento local, 

a partir das contradições inerentes à própria atividade.  

No capítulo “Turismo, políticas públicas e avaliação: questões teórico-

metodológicas”, apresentamos uma discussão sobre os conceitos e as características das 

políticas públicas e realizamos um histórico sobre a avaliação de políticas públicas e sua 

utilização no âmbito acadêmico e público, destacando as questões teóricas e metodológicas. 

Em seguida, as especificidades da implementação das políticas públicas serão abordadas, 

como os conceitos e os fatores intervenientes durante o processo. A discussão da 

implementação de políticas públicas também será feita no âmbito do turismo, realizando 

algumas definições sobre essas políticas, suas características e os elementos intervenientes.  

No capítulo “Políticas públicas de turismo no Brasil”, apresentamos um histórico 

das políticas públicas de turismo no Brasil, desde o início do século XX até os dias atuais, 

desvelando as concepções inerentes a cada momento histórico até a criação do Ministério do 



29 

 

Turismo, analisando as consequências na organização e criação de políticas públicas de 

turismo no país. Elaboramos também a trajetória das políticas públicas de turismo no 

Nordeste brasileiro, identificando o momento e os fatores desencadeadores para a atividade 

turística ter surgido como uma alternativa ao desenvolvimento socioeconômico da região. Por 

fim, será apresentada uma discussão sobre região, regionalização e polos turísticos, que será 

importante para compreender os elementos inerentes à concepção e estrutura do PRT como 

Programa com foco na criação e fortalecimento de regiões turísticas. 

No capítulo “O Programa de Regionalização do Turismo (PRT) (2004-2014)”, 

analisamos o Desenho Institucional do PRT, discutindo em que se constitui esse Programa, 

abordando o momento histórico em que começou a ser implementado, bem como sua 

concepção, diretrizes e ações. Em seguida, serão explicitados os critérios da pesquisa 

realizada sobre o PRT no Rio Grande do Norte, com relação à escolha do recorte territorial, a 

escolha dos atores e municípios participantes e os indicadores escolhidos para realizar a 

avaliação do Programa.  

No capítulo “Avaliação do Programa de Regionalização do Turismo no Rio 

Grande do Norte (2004-2014)”, focamos nas ações que foram desenvolvidas e no status atual 

da implementação do PRT em cada região turística do estado. Os resultados serão 

apresentados de acordo com os eixos de avaliação da matriz construída e seus respectivos 

indicadores. A avaliação será baseada na análise das atas dos conselhos de turismo e das 

entrevistas semiestruturadas realizadas com atores relevantes em cada região turística e em 

cada município pesquisado, além do suporte dos dados secundários coletados.  

As “Considerações Finais” se constituem em uma síntese dos resultados 

alcançados com a pesquisa e de constatação da tese, que no caso tratou-se de avaliar o 

processo de implementação e resultados do PRT nas regiões turísticas do RN, defendendo que 

o PRT possui baixa eficácia e resultados aquém de suas possibilidades em todas as regiões do 

estado e municípios pesquisados.  
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2 DESENVOLVIMENTO E O LUGAR DO TURISMO 

 

Neste capítulo, apresentamos em um primeiro momento um resgate histórico da noção 

de desenvolvimento que orientou países desenvolvidos e subdesenvolvidos até a década de 

1970. Essa abordagem tradicional compreendia desenvolvimento como crescimento 

econômico e relegava a segundo plano a avaliação das melhorias sociais, por se considerar 

que existia uma relação causal entre esses dois aspectos. Em seguida, abordamos as mudanças 

de sentido em torno dessa noção, a partir da emergência da problemática ambiental e da 

institucionalização do debate em torno do desenvolvimento sustentável. Centramos, 

posteriormente, a discussão em torno de novas perspectivas do tema, com as abordagens do 

desenvolvimento como liberdade e desenvolvimento endógeno. A exposição e a 

problematização dessas noções em torno do que pode ser considerado um processo de 

melhoria social permitem juntar os elementos necessários para realizar uma leitura de alguns 

aspectos do desenvolvimento que podem ser desencadeados através do turismo, utilizando 

como campo empírico a avaliação do PRT nas regiões turísticas do Rio Grande do Norte. Para 

complementar o arsenal teórico em torno dessa questão, direcionamos uma discussão 

específica em torno da atividade turística, e o seu lugar no desenvolvimento. Realizamos para 

isso questionamentos sobre sua potencialidade para promover mecanismos positivos que 

possam contribuir em alguma medida para melhorias econômicas e sociais.  

 

2.1 CONCEPÇÕES E ENTENDIMENTOS DO QUE SE CONSTITUI 

DESENVOLVIMENTO 

 

Pensar em que se constitui o desenvolvimento é um desafio e caracteriza-se como uma 

atividade complexa, em primeiro lugar porque parece ser algo abstrato, intangível, em que 

não se poderá tocar, pegar ou sentir; em segundo lugar, porque parece que se trata de um 

padrão almejado de mudança social que se buscará de forma contínua alcançar. Pensar o 

desenvolvimento, segundo Souza (1996), implica refletir sobre a ideia de transformação, um 

desejo de mudança positiva, um valor social. Uma tarefa consciente e um desafio, que tem 

emergência com a modernidade e possui uma abordagem filosófica, em termos éticos e 

políticos, mesmo quando pensada cientificamente. 

A noção de desenvolvimento tradicional está incutida na ideia de progresso, que 

acompanha a sociedade ocidental, principalmente a partir do século XVII, quando a 

Modernidade entrou em cena (FURTADO, 1974; HEIDEMANN, 2010). Mas como bem 



31 

 

lembra Bastos (2007), o referencial do progresso tem registro em toda a história da 

humanidade, com início vinculado à teologia, através da ideia de ascensão espiritual do 

indivíduo. Nas palavras de Veiga (2008, p. 9), “[...] o desenvolvimento, um avatar do 

progresso iluminista, firmou-se como uma das idéés-force das ciências sociais”.  

O desenvolvimento em sua concepção tradicional vem sofrendo críticas contundentes 

de diversos autores como afirma Souza (1996; 1997). O principal argumento dessas críticas é 

que a ideia embutida na concepção de desenvolvimento tem servido à exploração capitalista 

mundial e a ocidentalização do mundo. A análise dessas críticas faz Souza (1996) questionar 

se a ideia de desenvolvimento e as formulações teóricas referentes ao termo devem ser 

aposentadas em virtude das inúmeras críticas que vêm sofrendo – não sem razão –, ou, ao 

contrário, devem ser reconstruídas mediante um novo olhar de sociedade e novas propostas.  

Veiga (2008) ajuda a responder tal questão, ao afirmar que tratar o desenvolvimento 

como um caminho do meio, não o considerando apenas como crescimento econômico 

(concepção tradicional), nem muito menos como ilusão, crença ou mito (entendendo-o como 

utópico), é uma forma mais complexa de lidar com essa ideia, pois consiste em recusar saídas 

triviais e explicar, pelo menos tentar, que o desenvolvimento nada tem de quimérico e nem 

pode ser limitado ao crescimento econômico. Esse é o caminho do meio apontado pelo autor e 

que a presente pesquisa buscará perseguir.  

Segundo Coriolano (2003, p. 162), a posse do presidente Truman nos Estados Unidos 

em 1949 marca a propagação dessas ideias ao incutir e publicizar a ideia de desenvolvimento 

e subdesenvolvimento: “Os países precisavam escapar da condição indigna do 

subdesenvolvimento, acreditando no desenvolvimento.” Esse modelo de desenvolvimento 

poderia ser mensurado através da industrialização, do consumo e do uso tecnológico. Sendo 

preciso que os países não inclusos nesse clube das nações civilizadas, os chamados 

subdesenvolvidos, buscassem alcançar os patamares dos localizados no nível superior (os 

desenvolvidos), e para tanto, o primeiro passo era a industrialização (LIMA, 2013).  

No Brasil, Heidemann (2010) afirma que até 1920 não se tinha um entendimento 

institucional abrangente e integrador do desenvolvimento, o que muda após a II Guerra 

Mundial, quando em 1955 foi criado no âmbito do Ministério da Educação e Cultura o 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), que foi o responsável pela propagação da 

corrente política-ideológica do nacional-desenvolvimentista, tendo suas ideias vivas, mesmo 

após o fechamento do Instituto em 1964. Coriolano (2003) diz que a ideologia 

desenvolvimentista tem grande impulso durante o governo de Juscelino Kubitschek, 
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intensificando-se nos anos 1960, quando há forte impulso dos EUA, no governo do presidente 

Kennedy, com o discurso de melhoria das condições de vida dos países subdesenvolvidos.  

Almeida (2001) afirma que o contínuo de mudança tido como necessário para o 

desenvolvimento e a necessidade de passar por determinadas fases dariam a entender que a 

transformação dos países subdesenvolvidos começa com o desenvolvimento técnico 

científico, depois desenvolvimento socioeconômico, e por último, o almejado progresso e 

crescimento. Essa concepção está assentada em uma crença na qual existe necessidade de uma 

mudança estrutural que começa de cima, nos padrões de produção e consumo, creditando-se 

às riquezas materiais os principais benefícios sociais que poderiam ser alcançados, sem existir 

o questionamento sobre as condicionalidades para que isso possa ocorrer. Percebe-se, 

portanto, que existe nessa concepção uma estreita relação do desenvolvimento em um sentido 

mais geral com o crescimento econômico. Também verifica-se que há nesse ideário um 

entendimento de que o desenvolvimento, pensado de forma homogênea sempre com as 

mesmas características, pode ser generalizado.  

Um exemplo dessa forma de pensar pode ser verificada no livro As etapas do 

desenvolvimento econômico, de Rostow (1974). O autor decompôs a história do 

desenvolvimento econômico de cada país em cinco etapas, estas foram: 1) sociedade 

tradicional; 2) as precondições para o arranco, 3) o arranco, 4) a marcha para a maturidade 

e a 5) era do consumo de massa. A primeira etapa, da sociedade tradicional, é aquela em que 

o nível per capita é limitado, devido a uma baixa produtividade oriunda da falta de 

tecnologia, tal sociedade se dedica, principalmente, à produção agrícola. A segunda etapa, as 

precondições para o arranco, é quando passa a existir aplicação da ciência moderna na 

produção agrícola e industrial, em um ambiente de expansão internacional. É importante levar 

em consideração que alguns países mais favorecidos são precursores nessa fase de 

desenvolvimento e logo propagam seu novo modo de vida para outras nações, no entanto, 

essas transformações são ainda limitadas pela persistência de métodos antigos de produção. 

A terceira fase, o arranco, representa o rompimento de todas as resistências ao 

desenvolvimento e à difusão do progresso tecnológico por toda a sociedade, há nesse 

momento elevação na taxa real de investimentos e poupança e surgem novas técnicas 

agrícolas e industriais. A quarta fase, a marcha para a maturidade, representa a fase em que o 

crescimento da produção já supera o crescimento demográfico, que a economia experimentou 

o surgimento de novas e inéditas indústrias, que os antigos valores foram suplantados e que o 

país possui condições de produzir tudo aquilo que julgar necessário. A quinta etapa, a da era 

do consumo de massa, é a fase em que a renda per capita garante elevado padrão de consumo 
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para a população e que a população é em sua maioria urbana. Nessa etapa a preocupação com 

o desenvolvimento tecnológico cede seu espaço aos anseios do Estado de bem-estar social.  

Observando esse conjunto de etapas, fica claro que existe nesse modelo uma relação 

causal entre a transformação dos meios de produção com o uso intensivo de tecnologias, a 

expansão e diversificação dessa produção, gerando uma internacionalização da economia, e, 

uma mudança nos padrões de consumo da população. Percebe-se também que se aceita a ideia 

de que essa relação poderia culminar em um Estado de bem-estar social. No entanto, o que se 

questiona na contemporaneidade é: em que medida isso efetivamente ocorre? Quais 

mecanismos podem ser criados para que o crescimento econômico gere melhorias sociais? 

Sabe-se que países que desfrutam de níveis tecnológicos e industriais considerados excelentes 

possuem ainda parte de sua população passando por situações de privações, como a pobreza, 

sendo válida a pergunta: em que medida esses países podem ser considerados desenvolvidos?
6
 

Foi em virtude desses questionamentos, adicionado ao entendimento de que 1) o 

crescimento de forma não planejada e degradadora ao meio ambiente põe em risco a própria 

vida na terra em longo prazo, e 2) o desenvolvimento não pode ser tido como um padrão 

universal, é necessário saber o tipo de desenvolvimento que se almeja alcançar para cada 

localidade, porque as realidades sociais são distintas e não existe um modelo único a ser 

seguido (LIMA, 2013), que propiciou o surgimento de abordagens que melhor qualificaram o 

que seria desenvolvimento, olhando para as especificidades nacionais, regionais e locais 

(desenvolvimento endógeno), para o meio ambiente (desenvolvimento sustentável) e para a 

vida das pessoas (desenvolvimento como liberdade).  

Furtado (1974) argumenta que é impossível que todos os países do mundo cheguem a 

produzir e a consumir nos mesmos moldes das civilizações consideradas ricas, principalmente 

por dois fatores, o primeiro está relacionado as condições específicas que geraram o que é 

considerado desenvolvimento e subdesenvolvimento a partir da segunda fase do sistema 

capitalista industrial, aproximadamente entre 1870 e a I Guerra Mundial, isto é, as 

configurações históricas próprias que geraram altas taxas de crescimento em certos países e 

fizeram com que estes desenvolvessem relações de comando do sistema capitalista mundial, 

mantendo relações de superioridade com os outros países, que não lograram os mesmos 

êxitos. E o segundo fator, mais relacionado ao mundo físico, é a não capacidade de suporte no 

                                                           
6
 Essa questão é ressaltada por Sen (2000) e Green (2009), ao mostrarem países de renda média alta com uma 

forte desigualdade e que possuem uma parte considerável da população sem acesso aos serviços mais básicos, 

como saúde, educação e saneamento; enquanto existem países de renda média baixa que tem conseguido 

oferecer serviços públicos a população, contribuindo de uma forma mais efetiva para uma minimização da 

desigualdade e por propiciar uma melhor qualidade de vida, principalmente à população vivendo em condição de 

vulnerabilidade social. 
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planeta terra para um estilo de vida baseado no consumismo de forma generalizada: “[...] se 

tal acontecesse, a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente 

seriam de tal ordem (ou alternativamente, o custo de controle da poluição seria tão elevado) 

que o sistema econômico mundial entraria necessariamente em colapso” (1974, p. 19). 

Para Furtado (1974), o desenvolvimento econômico tal como entendido atualmente é 

um mito porque a evolução do sistema capitalista caminhou de forma que houve uma forte 

homogeneização e integração dos países considerados centrais, gerando uma alta taxa de 

crescimento econômico, e como consequência, houve um maior distanciamento entre o centro 

e a periferia do sistema. Além disso, o crescimento econômico do centro orientou a 

industrialização dos países da periferia, gerando como consequência que as minorias 

privilegiadas dos países considerados subdesenvolvidos começassem a reproduzir o estilo de 

vida dos países centrais; ao mesmo tempo em que permaneceu uma massa, a maior parte da 

população, que teve pouco ou nenhum acesso aos benefícios desse processo de 

desenvolvimento, ficando à margem, e quando muito, sendo utilizada como mão de obra 

barata de grandes empresas capitalistas multinacionais.  

Quanto a isso, é importante destacar, conforme alerta Furtado (1974), que enquanto 

nos países centrais a acumulação do capital avançou com uma maior estabilidade na 

repartição da renda, a acumulação do capital nos países subdesenvolvidos provocou uma 

crescente concentração, fato que foi consequência da natureza das industrializações entre 

esses grupos de países terem sido qualitativamente diferentes. Por esses motivos, é possível 

afirmar:  

 
[...] a ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito. Graças a ela tem sido 

possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação das necessidades 

fundamentais de uma coletividade e das possibilidades que abre ao homem o avanço 

da ciência, para concentrá-las em objetivos abstratos como são os investimentos, as 

exportações e o crescimento (FURTADO, 1974, p. 75-76, grifo do autor).  

 

Almejar alcançar os mesmos patamares de países considerados desenvolvidos retirou 

dos países considerados subdesenvolvidos a proposição de iniciativas locais mais apropriadas 

ao contexto social em que cada uma dessas sociedades vivem e possibilidades de manutenção 

de relações mais equilibradas, isto é, menos exploradoras, como poderia ter sido o caso, de 

uma maior valorização da mão de obra local e dos recursos naturais, perante a presença das 

grandes empresas multinacionais.  

Bastos (2007) alerta para o perigo do uso de paradigmas concebidos em realidades 

distintas de onde serão utilizados, ocasionando a imposição de hábitos e comportamentos 
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externos à cultura local. Como consequência, verificou-se que a preocupação unicamente com 

o desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos acabou por excluí-los de qualquer 

possibilidade de autodeterminação, fazendo com que se sujeitassem às condições de 

exploração impostas pelos países desenvolvidos, com a justificativa de que chegariam ao 

mesmo lugar destes. 

Foi por esses motivos que emergiram novas noções do que significaria de fato um 

processo de desenvolvimento, principalmente a partir da segunda metade do século XX. 

Dentre as várias concepções que emergiram, sem dúvida, a que teve maior destaque e que 

ganhou o maior número de adeptos foi a do desenvolvimento sustentável, decorrente de vários 

acontecimentos, entre os quais, podemos citar o lançamento do livro pela equipe do clube de 

Roma The limits to growth. Além disso, foi um marco a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo, organizada pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 1972. Posteriormente, destacam-se a 

publicação do World Conservation Strategy da International Union Conservation of Nature 

and Natural Resources (IUCN) na década de 1980 e a publicação em 1987 do relatório our 

common future pela Comissão Brundtland. Para esse relatório, o desenvolvimento sustentável 

vai se constituir em: “[...] aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades” (COMISSÃO 

MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988, p. 46).  

 
[...] a expressão desenvolvimento sustentável foi a que acabou se legitimando para 

negar a incompatibilidade entre o crescimento econômico continuo e a conservação 

do meio ambiente. Ou ainda, para afirmar a possibilidade de uma conciliação desses 

dois objetivos, isto é, de crescer sem destruir. Essa legitimidade foi conquistada em 

oposição à ideia de “ecodesenvolvimento” [...] (VEIGA, 2008, p. 188-189). 

 

No que pese as fragilidades em volta de um consenso do que seria um 

desenvolvimento sustentável e da ausência de ações de cunho mais concreto, seria um erro 

afirmar que não houve avanços políticos em torno da questão, em virtude dos documentos 

produzidos e eventos realizados, a partir da década de 1970. Sen (2010) afirma que a ideia de 

desenvolvimento sustentável tem inspirado vários grandes encontros internacionais – da 

Conferência da Terra no Rio de Janeiro, em 1992, à Conferência sobre Desenvolvimento 

Sustentável em Johannesburgo, dez anos depois: “Esses encontros enfocavam temas 

diferentes, mas com uma preocupação em comum” (2010, p. 65). Sachs (1993) corrobora com 

essa perspectiva, ao afirmar que pesem os problemas e desafios ainda postos ao 

desenvolvimento sustentável, o importante é que avanços foram conseguidos.  
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Para Veiga (2008), a ideia de desenvolvimento sustentável procura vincular o 

crescimento econômico e o meio ambiente. Na compreensão dessa conexão, são necessários 

conhecimentos que permitam relacionar três âmbitos: a) o dos comportamentos humanos, 

econômicos e sociais, que são objeto da teoria econômica e das demais ciências sociais; b) o 

da evolução da natureza, que é objeto das ciências biológicas, físicas e químicas; e c) o da 

configuração social do território, que é objeto da geografia humana, das ciências regionais e 

da organização do espaço. 

Percebe-se nesse viés que a sustentabilidade precisa ser pensada de uma forma multi, 

inter e transdisciplinar, envolvendo várias ciências e as relações entre elas. Nesse contexto, 

outra abordagem que tem emergência com os novos sentidos atribuídos ao desenvolvimento é 

o do desenvolvimento como liberdade do autor indiano Amartya Sen, que ao longo de sua 

carreira tem feitos contribuições relevantes à área. Para Veiga (2008), essa é a abordagem que 

permite encarar o desenvolvimento como um caminho do meio, descartando a miopia que 

reduz o desenvolvimento ao crescimento e o derrotismo que o descarta como inexequível.  

Pensar o desenvolvimento pautado na vida que as pessoas podem ter de fato, a partir 

das diversas escolhas que possam fazer, isto é, na capacidade de escolha de cada um, é a 

principal leitura que a teoria do desenvolvimento como liberdade permite fazer. Nesse sentido, 

a liberdade adquire principalmente dois papéis: um papel constitutivo (fim primordial), que se 

refere à importância intrínseca da liberdade substantiva para a vida humana, considerando-se 

que os diferentes direitos e oportunidades permitem a expansão da liberdade das pessoas; e 

um papel instrumental (meios do desenvolvimento), que significa que as liberdades 

expandidas contribuem muito eficazmente para o progresso econômico e o desenvolvimento.  

Na teoria Senniana (2000, 2011), percebe-se três conceitos centrais na análise do 

desenvolvimento, estes são: 1) Intitulamentos – entitlement – que dizem respeito aos pacotes 

de bens que uma pessoa possui, chamado de dotação, bem como aqueles que ela possa dispor 

mediante canais legítimos; 2) Funcionamentos – com raízes aristotélicas, refletem as várias 

coisas que uma pessoa considera valioso fazer ou ter. Isso significa que o principal não é 

exatamente o que escolhemos e o tipo de vida que levamos, mas as opções disponíveis para 

eleger como viver e o tipo de vida que podemos levar. Essa liberdade de escolha contribui 

significativamente para o bem-estar das pessoas; e 3) Capacidades – que são as reais 

possibilidades de uma pessoa para promover quaisquer objetivos que tenha razão para 

realizar, podendo estar ligados ou não ao bem-estar pessoal, isto é, sua liberdade para ter 

estilos de vida que julgue importantes.  
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A existência desses três elementos em um dado território diminui as privações das 

pessoas, como a pobreza, a tirania, a carência de oportunidades econômicas, a destituição 

social sistemática, a negligência dos serviços públicos, a intolerância ou interferência 

excessiva de Estados repressivos e aumentam as possibilidades de desenvolvimento, pois 

expandem as liberdades das pessoas. É nesse sentido que se adota a liberdade como central 

para o desenvolvimento, considerando-se a razão avaliatória e a razão da eficácia.  

A razão avaliatória indica que a avaliação de progresso tem de ser feita verificando-se 

se houve aumento das liberdades, e a razão da eficácia considera que a realização do 

desenvolvimento depende inteiramente da condição de agente das pessoas. Essa condição de 

agente significa um indivíduo membro ativo, membro de uma sociedade e participante de 

ações econômicas, sociais e políticas. Alguém que age e ocasiona mudança, é, portanto, o 

contrário de paciente. Não se considera as pessoas como beneficiárias passivas das 

disposições disponíveis, ao contrário, são agentes ativos da mudança. Isso significa que as 

pessoas não só podem ser donas de seu próprio destino, como são inteiramente capazes disso, 

desde que as condições necessárias lhes sejam oferecidas, isto é, os intitulamentos disponíveis 

precisam ser suficientes e existir plenas condições para a realização dos funcionamentos, ou 

seja, para a efetivação das capacidades (SEN, 2000, 2011). 

Outros autores também consideram o protagonismo das pessoas como central no 

desenvolvimento e na transformação social, entre esses, pode-se citar Green (2009), que 

utiliza o termo cidadania ativa para referir-se a uma combinação de direitos e obrigações 

vinculativas dos indivíduos ao Estado. Cidadãos ativos almejam uma melhoria constante da 

qualidade de vida, por meio da participação na vida econômica e política, e na realização de 

ações coletivas. O autor argumenta que a cidadania ativa é importante porque as pessoas que 

trabalham juntas para determinar o curso de suas próprias vidas e lutam pelos direitos e pela 

justiça em coletividade responsabilizam mais diretamente os Estados, empresas privadas e 

outros atores por seus atos.  

Para a plena cidadania ativa, é preciso que os cidadãos envolvam-se com o sistema 

político e assumam graus de reponsabilidade pelo domínio público, quebrando a dicotomia 

nós e eles, sendo preciso destacar que para Green (2009), a cidadania ativa inclui o ativismo 

político, mas não se limita a ele, porque abrange qualquer ação individual com consequências 

sociais. Isso lembra a observação de Bordenave (1994) de que há diferentes graus de 

participação e pode-se ter uma participação passiva, quando se está presente, mas não se toma 

parte, ou uma cidadania ativa, quando se tem um nível mais intenso de envolvimento na 

causa, diferenciando-se o que seria um cidadão inerte de um cidadão engajado.  
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Outro autor que colabora nessa discussão da importância das pessoas é Souza (1996, 

1997), que ao discutir sobre o entendimento do que constitui desenvolvimento alerta para o 

fato de que o importante não é estar preocupado com o estabelecimento de um conceito bem 

definido, mas em ter um princípio norteador, que o autor definiu baseado em Castoriadis 

como a autonomia individual e coletiva. O princípio da autonomia referida pelo autor não 

deve ser pensada de forma simplista e ingênua, nem com aplicação trivial. É necessário 

considerar que essa autonomia estará enraizada em um solo cultural específico, o ocidental, 

que nem por isso precisa ser etnocêntrico, mas que tem como consequência que soluções 

“fora de padrão” sejam menores, apesar de não serem impossíveis de serem realizadas. Além 

de que o princípio da autonomia tem que considerar as diversas escalas territoriais.  

Voltando as discussões de Sen (2000) sobre o desenvolvimento de forma ampla, esse 

autor considera cinco tipos de liberdades centrais que contribuem para a expansão das 

capacidades das pessoas e consequentemente para o desenvolvimento, essas são as chamadas 

liberdades instrumentais, consideradas as mais básicas, como ser capaz de evitar a pobreza e o 

comprometimento da vida, bem como aquelas importantes socialmente como saber ler e fazer 

cálculos aritméticos, bem como possibilidades de participação política e liberdade de 

expressão.  

O desenvolvimento deve, pois, envolver a expansão destas, que são: 1) liberdades 

políticas – referem-se àqueles direitos abrangentes em que é possível dispor em uma 

democracia, como a possibilidade de escolher os governantes com base em propostas 

específicas de governo, de fiscalizar e criticar as autoridades públicas, de ter liberdade de 

expressão, uma imprensa livre de censura, oportunidades de diálogo político, entre outras; 2) 

as facilidades econômicas – são as possibilidades dos indivíduos de uma sociedade de utilizar 

recursos econômicos para propósitos de consumo, troca e /ou produção; 3) oportunidades 

sociais – aquelas disposições sociais disponíveis em uma dada sociedade como educação e 

saúde e que influenciam as possibilidades de os indivíduos viverem melhor, essas 

oportunidades são importantes tanto no âmbito da condução da vida privada quanto para uma 

efetiva participação nas atividades econômicas e políticas.  

A quarta e quinta liberdades instrumentais são: 4) garantias de transparência – 

referem-se às necessidades de sinceridade que as pessoas esperam, isto é, lidar com outros 

com clareza e sem segredos, possuindo papel importante no combate à irresponsabilidades e 

transações ilícitas, por exemplo, em uma democracia, a transparência de dados e as operações 

dos governos são uma importante forma de combate à corrupção, através do acompanhamento 

dos cidadãos; e 5) segurança protetora – trata-se da rede de segurança social que objetiva 
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evitar que pessoas de uma dada sociedade venham a morrer pela sua falta, os dispositivos 

utilizados referentes à essa rede podem ser fixos, como benefícios aos desempregados ou ad 

hoc, como a distribuição de alimentos em crises de fomes coletivas.  

Para o autor, esses diferentes tipos de liberdade contribuem para o aumento das 

capacidades das pessoas, além de serem inter-relacionadas, reforçando-se umas às outras e 

contribuindo para a liberdade global de uma pessoa. Dessa forma, as liberdades sendo meios e 

fins do desenvolvimento são fundamentais para a avaliação do desenvolvimento de uma dada 

sociedade, não sendo suficiente avaliar apenas os avanços tecnológicos ou o crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB), mas também verificar em que medida as capacidades e 

liberdades dos sujeitos sociais foram realmente expandidas. 

Sen (2000) destaca que o principal papel das políticas públicas deve ser o aumento das 

capacidades humanas e das liberdades substantivas em geral, e devem funcionar por meio da 

promoção dessas liberdades, pois uma sociedade continuará subdesenvolvida mesmo que 

possuindo altos indicadores econômicos convencionais, se as pessoas tiverem algum tipo de 

privação de sua liberdade, seja de ordem política, social, econômica, entre outras.  

Nesse viés de análise, o melhoramento de indicadores econômicos deve ser avaliado 

condicionalmente como meio para atingir fins maiores (SEN 2000, 2011), isto é, pelo que 

permitem aos membros de uma sociedade de fato alcançar.  

 
Há excelentes razões para não confundir os meios com os fins, e para não considerar 

os rendimentos e a opulência como importantes em si, em vez de valorizá-los 

condicionalmente pelo que ajudam as pessoas a realizar, incluindo uma boa vida e 

que valha a pena (SEN, 2011, p. 260).  

 

A riqueza gerada por uma determinada sociedade é importante pelo impacto que possa 

causar nas vidas e liberdades das pessoas envolvidas. O autor considera que toda sociedade 

tem razão em interessar-se pelo crescimento econômico, sobretudo quando se constata a 

pobreza econômica como limitante de uma vida que valha a pena. O aumento da renda pode 

abrir caminhos para realizações muito importantes, como expandir a receita pública, que pode 

ser utilizada para fins sociais, como escolas, assistência médica e social, entre outras ações: 

“A receita pública cria uma oportunidade que o governo pode aproveitar para fazer com que o 

processo de expansão econômica seja mais equitativamente compartilhado” (SEN, 2011, p. 

381-382).  

Pelas reflexões colocadas, percebe-se que falar de desenvolvimento implica falar em 

pessoas e na vida que essas pessoas são capazes de levar. Portanto, todo processo de 

crescimento econômico deveria ser acompanhado de um processo de melhoria social, para 
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que isso aumentasse as efetivações, isto é, as conquistas das pessoas. Transpondo essas 

reflexões para o âmbito de avaliação de políticas públicas, considera-se que as políticas 

públicas devem atuar expandindo as liberdades e capacidades das pessoas no contexto social 

no qual são implementadas.  

Na análise do processo de mudança social, em uma vertente que permite aliado ao 

desenvolvimento como liberdade uma leitura mais qualificada do que é o desenvolvimento, 

encontra-se a abordagem centrada no território, denominada de desenvolvimento endógeno, 

que considera-se nesse trabalho a sua aplicação tanto ao desenvolvimento local quanto ao 

desenvolvimento regional, tratando-se mais de uma questão de escala do que de conteúdo. 

Sobre isso, quanto a possível diferença presente em escalas diferentes de 

desenvolvimento, como a dicotomia regional versus local, Boisier (2001) realiza três 

observações pertinentes para se conseguir diferenciar essas escalas. A primeira observação é 

que essa é uma questão escalar territorial, sendo o bom senso um aliado que ajuda a decidir 

qual seria o adjetivo atribuído mais adequado, se regional ou local:  

 
[...] embora não haja nenhuma regra matemática que defina o limite, mas, 

obviamente, choca com o senso comum se referir ao desenvolvimento de Corpes / 

Região Oeste da Colômbia (que inclui oito departamentos, cidades como Cali e 

Medellín e representa quase 20% do território e quase 40% da população e quase 

50% do VA industrial no país) como desenvolvimento local. Obviamente, neste 

caso, o adjetivo regional parece, mesmo intuitivamente, como o mais apropriado. 

Por outro lado, ele também parece contradizer o senso comum para se referir ao 

desenvolvimento da cidade de Manizales (que não se limita ao plano urbanístico do 

mesmo) como desenvolvimento regional; ao contrário do caso anterior, aqui o local 

parece "encaixar" melhor com a realidade. Se fosse para discutir o desenvolvimento 

do Departamento de Caldas, parte da região e cuja capital é Manizales, se entra em 

um campo de sobreposições e sobreposições” (BOISIER, 2001, p. 11, grifos do 

autor, tradução nossa).
7
  

 

No caso do Brasil, transpondo a comparação do autor, se houver referência a um 

espaço territorial com um conjunto de municípios, o termo regional parece mais apropriado, 

no entanto, se está se referindo a um único município, o termo local é o mais adequado. A 

segunda observação retrata que se trata de uma escala funcional, também dotada de sensatez, 

isto é, tem aspectos do desenvolvimento que está para além da escala local, dependendo 

                                                           
7
 “[...] aunque no hay ninguna regla matemática que marque el límite, pero obviamente choca al sentido común 

referirse al desarrollo de la Región CORPES/OCCIDENTE de Colombia (que incluye ocho Departamentos, 

ciudades tan importantes como Cali y Medellín y que representa casi el 20% del territorio y casi el 40% de la 

población y casi el 50 % del VA industrial del país) como desarrollo local. Es obvio que en este caso el adjetivo 

regional aparece, incluso intuitivamente, como el apropiado. A la inversa, también parece contradecir el sentido 

común referirse al desarrollo de la ciudad de Manizales (que no queda circunscrito al plano urbano de ella) como 

desarrollo regional; contrariamente al caso anterior, acá local parece “calzar” mejor con la realidad. Si se tratase 

de hablar del desarrollo del Departamento de Caldas, parte de la Región y cuya capital es Manizales, se entra ya 

a un terreno de traslapos y superposiciones” (BOISIER, 2001, p. 11). 
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significativamente de relações de âmbito regional ou até mesmo nacional, mas tem aspectos 

que podem depender mais da própria localidade. O autor cita a promoção do emprego como 

uma função mais apropriada à escala local e a promoção da investigação científica e 

tecnológica como uma escala regional, por ser altamente dependente do funcionamento de um 

sistema de ciência e tecnologia muito mais amplo do que o da própria localidade.  

A terceira observação refere-se à diferença relativa de atores individuais e 

institucionais/corporativos em âmbitos regionais ou locais, no âmbito local as relações 

tendem a ser mais próximas, com determinados tipos de relações interpessoais, que vão 

depender das tradições do lugar; já no âmbito regional as relações passam a ser mediadas por 

atores representantes de instituições/corporações, tendo-se por consequência menor 

proximidade pessoal.  

Por essas observações postas pelo autor, considerou-se no desenvolvimento da 

pesquisa da tese que o conteúdo do desenvolvimento, ou seja, que a substância do que seja 

desenvolvimento, não se altera com a utilização do adjetivo local ou regional, motivo pelo 

qual se optou por não tratar o desenvolvimento local ou regional como coisas diferentes, mas 

ao contrário, como escalas diferentes fazendo parte de um mesmo processo. Assim, quando 

refere-se a desenvolvimento como liberdade ou desenvolvimento endógeno, têm-se como 

entendimento que os princípios colocados em uma e outra abordagem devem ser considerados 

em toda leitura do desenvolvimento, não importando a escala.  

Especificamente sobre o desenvolvimento endógeno, Boisier (2001) afirma que essa 

abordagem nasce como uma reação ao pensamento e a prática dominante em matéria de 

desenvolvimento territorial nas décadas de 1950 e 1960, pensamento e prática enquadrada no 

paradigma industrial fordista e na difusão top-down das inovações e dos impulsos a 

mudanças. A crise do fordismo e a emergência de um novo paradigma, que Harvey (2009) 

denomina de “acumulação flexível” e que Castells (2010) vai esmiuçar como “a era da 

informação”, são também a justificativa que Buarque (2008) coloca como impulsionadora de 

uma nova compreensão de um desenvolvimento mais sustentável, local e endógeno
8
.  

Barquero (2001) afirma que a emergência do paradigma do desenvolvimento 

endógeno surge da convergência de duas linhas de pesquisa, uma de caráter teórico e outra de 

caráter empírico. A primeira linha nasceu da tentativa de encontrar uma concepção de 

                                                           
8 Buarque (2008) discute especificamente o desenvolvimento local como um processo endógeno, pois como bem 

observou Boisier (2001), o desenvolvimento local será sempre um desenvolvimento endógeno, mas este último 

pode encontrar-se em escalas supra locais, como a escala regional, como já foi alertado. A respeito disso, 

considera-se que Buarque (2008) ao falar de desenvolvimento local endógeno relata os aspectos centrais da 

endogenia aplicáveis a escalas mais amplas, como a regional. 
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desenvolvimento que levasse em consideração os efeitos da atuação pública na evolução das 

localidades e regiões atrasadas. A segunda, por sua vez, surgiu como resultado da 

interpretação dos processos de desenvolvimento industrial em localidades e regiões do Sul da 

Europa: 

 
Segundo as palavras de Aydalot (1985), trata-se de uma abordagem voluntarista (e, 

sem dúvida, utópica) do desenvolvimento, qual seja, a da busca de um novo 

paradigma articulado em torno de três grandes questões: o conceito de 

desenvolvimento, os mecanismos que favorecem os processos de desenvolvimento 

e, por último, as formas mais eficazes de atuação dos atores econômicos e sociais. 

(BARQUERO, 2001, p. 39). 

 

Assim, para o autor, corroborando com Boisier (2001) e Buarque (2008), as mudanças 

impostas pelo processo de globalização, pela reestruturação do sistema produtivo, pela 

imposição das novas relações de trabalho, entre outras alterações da segunda metade do 

século XX, impuseram uma dinâmica própria e uma possibilidade de protagonismo de 

municípios e regiões. É nesse momento que se tem início as discussões para pensar o 

desenvolvimento a partir das próprias características encontradas no território e da ação dos 

agentes econômicos e sociais internos. 

Barquero (2001) entende essa abordagem como a que envolve o uso dos potenciais e 

excedentes gerados localmente, com iniciativas e controle dos atores locais e da sociedade 

civil e que contribui para um processo de transformação de municípios e regiões. Assim, 

considera-se que o desenvolvimento é um processo de crescimento econômico efetivamente 

aproveitado e que ocasiona uma mudança estrutural, sendo liderado pela comunidade local, e 

teria como consequência a melhoria da qualidade de vida.  

Deve-se compreender a endogeneidade como um fenômeno que se relaciona em 

quatro pontos: 1) manifesta-se no plano político, no qual se identifica uma crescente 

capacidade regional para tomar decisões relevantes com relação a diferentes opções de 

desenvolvimento, diferentes estilos, e em relação ao uso de instrumentos correspondentes, ou 

seja, a capacidade de desenhar e executar políticas de desenvolvimento, e, principalmente, a 

capacidade de negociar; 2) manifesta-se no plano econômico e se refere à apropriação e 

reinvestimento de parte do excedente a fim de diversificar a economia regional, dando ao 

mesmo tempo uma base permanente de sustentação em longo prazo; 3) é interpretada no 

plano científico e tecnológico, isto é, vemos a capacidade interna de um sistema no território 

organizado, para gerar seus próprios impulsos tecnológicos de mudanças, capazes de provocar 

modificações qualitativas do sistema; e 4) em qualquer lugar, a endogeneidade se planeja no 
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plano da cultura, como uma espécie de matriz geradora de identidade socioterritorial 

(BOISIER, 2001).  

Nesse contexto, considera-se que se deve mobilizar e explorar as potencialidades 

territoriais, a partir de suas próprias características naturais, culturais e sociais (BUARQUE, 

2008; TOMAZZONI, 2009; BARQUERO, 2001). Nesse paradigma, as vantagens 

competitivas deslocam-se da abundância de recursos naturais, da baixa remuneração da mão 

de obra e da ausência de maior controle sobre o meio ambiente, para ressaltar a significância 

do conhecimento e da informação, bem como da qualidade do produto/serviço, mostrando que 

a educação é central na competitividade contemporânea (BUARQUE, 2008).  

Para além de influenciar os fatores produtivos que propiciam aumento da 

produtividade e acumulação de capital, ou seja, o crescimento econômico, o desenvolvimento 

procura influenciar as dimensões sociais e culturais que afetam o bem-estar da sociedade. 

Conforme afirma Barquero (2001, p. 39), “Isto leva a diferentes caminhos de 

desenvolvimento, conforme as características de cada economia e sociedades locais”. 

Para Tomazzoni (2009), os avanços sociais dependem de oportunidades de mobilidade 

social ou ascensão profissional, que implicam em mudanças na mentalidade das próprias 

populações. Nesse contexto, é significativa a difusão de conhecimentos e de inovações, bem 

como a distribuição da riqueza entre os municípios, no caso de se estar trabalhando no 

contexto regional.  

A difusão de conhecimentos e de inovações de maneira geral citada pelo autor pode 

ser melhor compreendida ao retornarmos à Schumpeter (1997), que é um autor fundamental 

para compreender as primeiras discussões nesse campo. O autor ressaltou em sua “Teoria do 

Desenvolvimento Econômico” que a inovação é a grande responsável pelo desenvolvimento 

econômico, pois representa um conjunto de novidades que alteram as relações entre os 

produtores e os consumidores. A mudança introduzida pela inovação é, via de regra, como 

decorrente de modificações introduzidas pelo próprio produtor, e não como consequência das 

necessidades do consumidor, apesar do autor considerar, que os consumidores possuem força 

independente, é o produtor que introduz novidades no sistema econômico: “[...] é o produtor 

que, via de regra, inicia a mudança econômica, e os consumidores são educados por ele [...] 

ensinados a querer coisas novas, ou coisas que diferem em um aspecto ou outro daquelas que 

tinham o hábito de usar.” (SCHUMPETER, 1997, p. 76).  

A inovação engloba cinco situações: 1) Introdução de um novo bem – um bem 

completamente novo ou uma nova qualidade a um já existente; 2) Introdução de um novo 

método de produção – um método que ainda não tenha sido utilizado na produção ou uma 
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nova maneira de comercialização; 3) Abertura de um novo mercado – entrada em um 

mercado novo seja esse preexistente ou não; 4) Conquista de uma nova fonte de oferta de 

matérias-primas – já existente ou criada; e 5) Estabelecimento de novas formas de 

organização das empresas – por exemplo, criação ou fragmentação de uma posição de 

monopólio.  

Schumpeter (1997) diferencia inovação de invenção, pois enquanto a primeira é 

responsável por introduções no sistema econômico que passam a ter relevância econômica e 

contribuem para o desenvolvimento econômico; a invenção não necessariamente. Então, toda 

inovação é uma invenção, mas nem toda invenção transforma-se em inovação.  

As inovações são transferidas para o conjunto da economia, geralmente por imitação, 

pois outros capitalistas observam as novas tecnologias e se interessam em imitá-las, pondo 

fim ao sentido de inovação como algo inédito e fazendo com que a geração de lucros maiores 

que foram adquiridos no início do processo vá aos poucos diminuindo. Mas inovações 

também podem ser difundidas por transferência voluntária ou por novas aplicações para o que 

foi criado. No contexto contemporâneo, da chamada nova economia
9
, a inovação, conforme 

lembra Castells (2010), torna-se uma forte arma competitiva das empresas em rede, isto é, 

aquelas que atuam conforme as características da economia informacional: geram 

conhecimentos e processam informações com eficiência; adaptam-se à geração variável da 

economia global; são flexíveis para transformar os meios tão rapidamente quanto mudam os 

objetivos sob o impacto da transformação cultural, tecnológica e institucional; e, conforme já 

mencionado, inovam. São esses elementos que propiciam a competitividade das empresas 

atuantes na nova economia global.  

Isso implica considerar que desenvolver a inovação e a criatividade é um dos 

principais elementos que contribuem com um entorno econômico-político-social favorável. 

Mas não somente, as parcerias, a cooperação e a implementação de estratégias também se 

constituem como fundante: “O desenvolvimento endógeno, portanto, é uma interpretação útil 

para entender a dinâmica econômica e produtiva e para definir e materializar as respostas das 

organizações e instituições aos desafios da competitividade.” (BARQUERO, 2001, p. 29). A 

cooperação a partir de laços familiares, confiança entre os agentes produtores, parcerias entre 

                                                           
9 A nova economia definida por Castells (2010) surgiu no fim do século XX, caracterizando por ser: 1) 

informacional – pois a produtividade e a competitividade nessa economia dependem da capacidade de gerar, 

processar e aplicar eficiente a informação baseada em conhecimentos; 2) global – porque as principais atividades 

produtivas, o consumo e a circulação, bem como os componentes estão organizados em escala global; e 3) em 

rede – já que a produtividade é gerada e a concorrência é feita em uma rede global de interação entre redes 

empresariais. 
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empresas, além de outras formas de cooperação que possam existir, são importantes nesse 

processo (TOMAZZONI, 2009).  

Segundo Buarque (2008, p. 26), é necessário um movimento de organização e 

mobilização da sociedade local, explorando as suas capacidades e potencialidades próprias 

“[...] de modo a criar raízes efetivas na matriz socioeconômica e cultural da localidade”. Para 

isso, não se pode limitar a um enfoque econômico, mas, em contrapartida, não se pode 

minimizar a importância do dinamismo da economia. Especialmente, em regiões e municípios 

pobres, deve-se perseguir o aumento da renda e das riquezas locais, uma vez que, somente 

com economia suficiente e competitiva, pode-se efetivamente pensar em processos de 

melhorias sociais, e, consequentemente, do desenvolvimento.  

A compreensão do que é o desenvolvimento local/regional é o resultado de uma 

mobilização decorrente de um ambiente político e social favorável, onde diversos atores 

estejam concatenados em ações e orientações coletivas, isto é, a expressão de uma vontade 

conjunta e dominante da sociedade (BUARQUE, 2008). Por isso depende “[...] de os atores e 

as sociedades locais se estruturarem e se mobilizarem, com base nas suas potencialidades e 

na sua matriz cultural, para definir e explorar suas prioridades e especificidades.” (2008, p. 

30, grifo do autor). É considerado um projeto coletivo, precisa assim, para ocorrer, de uma 

enraização e internalização na estrutura social. 

Os autores mencionados anteriormente (BUARQUE, 2008; TOMAZZONI, 2009; 

BARQUERO, 2001) ressaltam a significância da participação da população durante essa 

dinâmica. Para Bordenave (1994), a participação social emerge como consequência de um 

descontentamento da população a partir da sua exclusão dos assuntos que interessam a todos e 

que são decididos por poucos. Segundo o autor (1994, p. 25), uma sociedade participativa 

seria 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 engajadas para tornar isto possível”. 

Para Bordenave (1994), a participação vai ter duas bases. A primeira é a base afetiva, 

que é o próprio prazer de trabalhar em coletividade, e a segunda base é instrumental, já que 

participar é mais eficaz de que demandar individualmente. A base instrumental ressalta que a 

participação é necessária por vários fatores, como a resolução de problemas coletivos, os 

quais individualmente a população não teria como solucionar; a resolução de conflitos de 

maneira pacífica e satisfatória; para a avaliação dos serviços públicos que são oferecidos; para 

a descentralização de decisões que facilitam a angariação de recursos para investimentos 

locais. Já a participação afetiva ressalta que não é apenas nos fins utilitários que se encerra a 
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participação, mas exatamente em aumentar a satisfação do cidadão enquanto membro do 

público, influenciando-o, o que remete à condição de agente de Sen (2000, 2011).  

Os níveis de participação em uma sociedade podem ser medidas mediante dois 

aspectos centrais, o primeiro é sobre o controle que os membros têm sobre as decisões e o 

segundo é qual a importância das decisões que os membros podem participar. Com relação 

ao primeiro aspecto, do menor ou do maior acesso ao controle das decisões, esse teria cinco 

níveis, do mais baixo ao mais alto: o primeiro grau é o da informação, ocorre quando os 

dirigentes informam aos membros da organização sobre decisões já tomadas; o segundo grau 

é a consulta facultativa, quando a administração pode se quiser e quando quiser, consultar os 

membros, solicitando dados, críticas, sugestões, entre outros. Se a consulta for obrigatória, os 

membros devem ser consultados em certos momentos, mas não cabe a eles a resposta final. 

O terceiro grau é a elaboração/recomendação, que ocorre nos casos em que os 

membros elaboram recomendações e propostas para a administração sobre determinados 

problemas a resolver, devendo esta aceitar ou recusar; o quarto grau é a cogestão, quando os 

membros compartilham das decisões com a administração, mediante mecanismos de 

codecisão e colegialidade; um quinto grau seria a delegação, no qual os membros possuem 

autonomia em certos campos ou jurisdições para tomar decisões, sem precisar consultar os 

superiores; o sexto e mais alto grau de participação é a autogestão, na qual os membros 

determinam seus objetivos, os meios e os controles na tomada de decisões, sem obedecer a 

nenhuma lógica externa.  

Por sua vez, com relação à importância das decisões que os membros podem 

participar, existem seis níveis de participação, do mais alto ao mais baixo: o primeiro nível é 

a participação na formulação da doutrina e da política da instituição; o segundo é a 

participação na determinação dos objetivos e no estabelecimento das estratégias; o terceiro 

corresponde à participação na elaboração de planos, programas e projetos; o quarto é 

participação na alocação de recursos e administração de operações; o quinto é participação 

na execução das ações; e o sexto é participação na avaliação dos resultados. 

De acordo com os aspectos centrais mencionados pelo autor e os respectivos níveis, 

percebe-se que quanto mais os membros têm autonomia para tomar decisões e participar do 

planejamento de todo o processo, sem coerção externa (caso da autogestão) e quanto mais 

podem influenciar na própria estratégia da administração (caso da participação na formulação 

da doutrina e da política da instituição), mais a participação é qualificada e profunda. Além 

disso, deveria estar atrelada ao que Bordenave (1994) denomina de macroparticipação, que é a 
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participação social que ocorre quando o indivíduo intervém em lutas sociais, econômicas e 

políticas da sociedade como um todo.  

É importante destacar que a busca por maior participação da população local no 

desenvolvimento e a ênfase nos aspectos endógenos do território não significam isolamento 

da comunidade frente aos processos globais; muito pelo contrário, é necessário um 

permanente aperfeiçoamento, num ambiente de aprendizagem, com condições físicas, 

tecnológicas e intelectuais de responder de forma apropriada à velocidade das mudanças 

globais (BUARQUE, 2008).  

Isso porque seria inadequado para não dizer impossível pensar em desenvolvimento, 

sem refletir sobre as transformações que a sociedade tem experimentado desde fins do século 

XX, quando as redes sociais, que sempre estiveram presentes na história da humanidade, 

tomam uma dimensão global em uma revolução até então inédita: “[...] a nova morfologia 

social das nossas sociedades e a difusão da lógica de redes modifica de forma substancial a 

operação e os resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura.” 

(CASTELLS, 2010, p. 565). 

A nossa sociedade é uma “sociedade em rede” como Castells (2010) afirma, porque a 

inclusão ou exclusão em uma rede ou o conjunto das relações entre as redes, possibilitadas 

pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), configuram os processos e funções 

predominantes em nossas sociedades. Assim, a presença ou ausência na rede, bem como a 

dinâmica entre elas, são fontes de dominação e de transformação social. Considerando que a 

rede é “[...] um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva se 

entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende do tipo de redes concretas de que 

falamos.” (2010, p. 566).  

Quanto a isso é significativo destacar que a globalização e as redes não anularam a 

importância do local e das relações construídas nesse espaço, ao contrário, houve uma 

ressignificação dessa esfera, de fortalecimento de identidades e de valorização do que é 

diferente. O global e o local transformaram-se em faces da mesma moeda, ou seja, da 

complexidade e contradição do sistema capitalista nessa nova fase (BUARQUE, 2008; 

BOISIER, 2001; CASTELLS, 2010).  

No âmbito local, as relações construídas pelos diversos atores sociais a partir dos laços 

de proximidade têm sido destacadas por vários autores como explicativo de resultados obtidos 

no âmbito territorial. A geração de capital social tem sido destacada como fundamental para a 

criação de um ambiente social propício, que envolva a participação, níveis de confiança e 

consequentemente, parcerias estabelecidas. Putnam (2005) discute o capital social e sua 
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contribuição para o desenvolvimento de regiões, o autor considera como elementos centrais 

desse processo a confiança, as normas e cadeias de relações sociais.  

Dentre todos esses fatores, destaca-se a confiança, pois ela possibilita afiliação dos 

cidadãos em associações diversas, que, por sua vez, influenciam no volume do capital social 

que estará presente em uma dada localidade. O autor realizou uma pesquisa na Itália moderna 

que durou 20 anos (1970-1990), a pergunta principal que buscou responder era o que 

diferenciava as regiões do Norte, com bom desempenho, das regiões do Sul, com mau 

desempenho, e, dentro dessas, o que diferenciava as partes mais prósperas das partes menos 

prósperas. Constatou-se que havia diferenças de comunidade cívica entre as regiões Norte e 

Sul da Itália, o que influenciava o desempenho econômico e institucional dessas regiões, 

sendo essa situação consequência da história do país, que possuiu regimes políticos 

contrastantes, uma monarquia no sul e um conjunto de repúblicas comunais no centro e no 

norte.  

O conceito de capital social é adotado por Putnam (2005) para explicar o estoque de 

participação cívica acumulado no Norte, que gerou um bom desempenho econômico e 

institucional. Apesar de o trabalho do autor sofrer muitas críticas, principalmente pelo fato de 

ter fragilidades na forma como trata a história da Itália de uma forma mais rápida do que seria 

de fato necessária, os avanços obtidos no conceito de capital social e a contribuição que vem 

dando aos estudos nessa área não são de modo algum sem importância. 

Para Putnam (2005), o que faz com que uma região seja mais desenvolvida é a 

existência de uma comunidade cívica, representada pelas seguintes características: 1) 

Participação cívica – a busca de um bem comum, vinculado aos interesses públicos gerais, 

contra qualquer interesse baseado apenas na individualidade; 2) Igualdade política – quando 

há homogeneidade quanto a direitos e deveres, representando uma comunidade unida por 

laços de cooperação e reciprocidade horizontais; 3) Solidariedade, Confiança e Tolerância – a 

existência de cidadãos prestativos, que se respeitam e que possuem uma confiança mútua e 4) 

Associações – estruturas sociais que incentivam e viabilizam a cooperação.  

Destacando também o papel do capital social, mas não apenas, Boisier (1999) acredita 

que através de diversos tipos de capitais, especificamente nove
10

, a maior parte deles com 

características intangíveis, é possível compreender melhor o desenvolvimento que os lugares 

podem conseguir, pois são esses diversos tipos de capitais que promovem o capital 

                                                           
10

 Capital econômico, capital cognitivo, capital simbólico, capital cultural, capital institucional, capital 

psicossocial, capital social, capital cívico e capital humano. Para detalhes sobre esses diversos tipos, ver Boisier 

(1999). 
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sinergético, denominado pelo autor como capacidade social ou capacidade societal (como 

expressão totalizante) de promover ações em conjunto dirigidas a fins coletivos e 

democraticamente aceitos. Para o autor, o capital sinergético é um estoque de magnitude 

determinada em qualquer território e tempo, que pode receber fluxos de energia dirigidos 

precisamente a articular várias outras formas de capital.  

Nessa mesma linha de pensamento, Barquero (2001) diz que há no desenvolvimento 

um forte componente atribuído ao elemento sociocultural, isso porque a existência de um 

sistema social e cultural fortemente ligado ao território, com um modelo de sociedade em que 

se valoriza o esforço e a ética do trabalho, na qual se considera a capacidade empresarial, a 

mobilidade social, o funcionamento dos mercados locais de trabalho, e a resposta das 

comunidades ante as mudanças tecnológicas e aos desafios de competitividade dos mercados, 

facilita os processos de alterações estruturais da sociedade.  

Rovere (1999) destaca quais seriam os diferentes níveis que permitem verificar o grau 

de profundidade das relações entre os atores em uma rede específica, conforme o quadro a 

seguir indica:  

 

Quadro 1 – Grau de profundidade de uma rede 

5. Associação 
Compartilhar objetivos e 

projetos 
Confiança 

4. Cooperar 
Compartilhar atividades e/ou 

recursos 
Solidariedade 

3. Colaborar Prestar ajuda esporádica Reciprocidade 

2. Conhecer 
Conhecimento do que o outro é 

ou faz 
Interesse 

1. Reconhecimento 
Destinado a reconhecer que o 

outro existe 
Aceitação 

Fonte: ROVERE (1999, p. 25).  

 

O primeiro nível seria o reconhecimento, que é a aceitação de que o outro existe com 

uma identidade específica, reconhecer que existe, que tem direito a existir exatamente do jeito 

que é. O segundo nível é o conhecimento, que significa conhecer o outro como um 

interlocutor válido, saber quem é, como pensa etc. O terceiro nível ocorre após o 

reconhecimento e o conhecimento, é a colaboração, não considerada uma ajuda sistemática, 

mas que ocorre de forma espontânea, a partir de momentos e circunstâncias, nesse sentido, 

colabora-se e espera-se reciprocidade, isto é, esperar que colaborem quando se precisa. O 

quarto nível é a cooperação, supondo um processo mais completo, pois supõe um problema 

comum, uma problematização conjunta, que vai exigir uma atuação mais sistemática como 

um plano conjunto de atividades. Já o quinto nível é a associação, quando há um 
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aprofundamento da cooperação, e realizam-se espécies de contratos, envolvendo a divisão de 

recursos.  

Como percebe-se, esses são níveis graduais, do mais baixo (1) ao mais alto (5). 

Segundo o autor, existem valores específicos em cada nível, valores cada vez mais fortes com 

relação ao tipo de sentimento gerado, por exemplo, a confiança e a solidariedade são 

sentimentos mais profundos e que precisam de outros sentimentos para serem desenvolvidos, 

como aceitação, interesse e reciprocidade. A profundidade das relações dentro de um 

determinado grupo, conforme colocado por Rovere (1999) como necessário à criação e 

fortalecimento de uma rede, remete ao que os autores (BUARQUE, 2008; BARQUERO, 

2001) vêm discutindo sobre a importância das parcerias e da cooperação entre os diferentes 

atores sociais como algo necessário para que se possa pensar em um desenvolvimento 

endógeno.  

Outro aspecto importante que os autores destacam para o desenvolvimento local e de 

regiões é o papel do Estado, criando oportunidades e formas mais justas de distribuição 

equitativa dos retornos gerados (BARQUERO, 2001; TOMAZZONI, 2009; BUARQUE, 

2008). Buarque (2008, p. 41) destaca que o setor público “[...] tende a aumentar sua 

importância no desenvolvimento local, ao contrário do que manifesta nas teses liberais 

favoráveis à retirada do Estado da promoção e indução econômica”. 

De mesmo modo, Green (2009) desenvolve a noção de Estados efetivos ressaltando 

que historicamente os Estados mostraram-se centrais para o desenvolvimento das sociedades. 

Estados efetivos para o autor são aqueles em que se garante segurança aos cidadãos, estado de 

direito e um crescimento econômico que seja inclusivo, portanto, aqueles que tomam o 

desenvolvimento como forma de diminuir a pobreza e a desigualdade, não apenas econômica. 

“Estados efetivos desempenham um papel crucial na redução da vulnerabilidade a choques e 

na criação de meios pelos quais pessoas e comunidades em situação de pobreza podem se 

beneficiar do mercado [...]” (2009, p. 24).  

Pelo que foi exposto, percebe-se que várias peças montam o tabuleiro do que se 

considera desenvolvimento endógeno, sendo preciso realizar algumas considerações 

pertinentes, conforme mencionadas por Brandão (2012), que alerta para os fatores exógenos 

às localidades, como as hierarquias, os enquadramentos, as relações de poder, que não podem 

ser desconsiderados ao se analisar os processos de desenvolvimentos locais, pois os 

microprocessos e microdecisões estão concatenados a macroprocessos e macrodecisões, 

sendo preciso não desconsiderar esse contexto de relações. Nas palavras do autor, é necessário 

“[...] pesquisar os processos assimétricos em que um agente privilegiado (os centros de 
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decisão) detém o poder de ditar, (re) desenhar, delimitar e negar domínio de ação e raio de 

manobra de outrem.” (2012, p. 50).  

A crítica do autor é no sentido das escalas intermediárias, como as nacionais e 

regionais, terem sido desconsideradas quando se dá ênfase apenas à endogenia, reduzindo as 

análises à dicotomia local versus global. Considera-se a crítica do autor pertinente, referente à 

descontextualização da endógeno do seu contexto mais amplo, ignorando-se as demais 

escalas. É nesse contexto que o autor propõe uma perspectiva do desenvolvimento 

transescalar, como a que permite compreender a multiplicidade de fatores que envolvem o 

processo, considerando a importância das escalas intermediárias.  

Segundo Brandão (2012), ao se falar em desenvolvimento, devem-se considerar 

concomitantemente duas frentes de ação, a primeira refere-se à necessidade dos processos de 

organizar, dar sentido, montar, direcionar as transformações que a sociedade almeja e que 

precisa para isso dispor de determinados instrumentos para os fins almejados; a segunda 

refere-se à necessidade de desmontar, desorganizar, constranger, frustrar expectativas e ações 

que prejudiquem a construção social, sendo preciso desmantelar dinâmicas e estruturas 

representativas do atraso econômico e político. Dessa forma, para que exista 

desenvolvimento, é preciso entender que o próprio processo é tenso, pois estruturas devem ser 

enfrentadas para que possam ser reconstruídas:  

 
Como o desenvolvimento não transborda, não entorna, não derrama (em um certo 

sentido, “não se difunde”), ele precisa ser arrancado, tirado à força, destruindo 

privilégios. Assim, realizar a gestão de projeto desenvolvimentista significa, em 

qualquer escala “mexer com caixas de vespas”, “colocar o dedo nas feridas”, não 

tampar feridas ou “usar analgésicos”, mas tensionar permanentemente. É distorcer a 

correlação de forças, importunar diuturnamente as estruturas e coalizões tradicionais 

de dominação e reprodução do poder. É exercerem todas as esferas de poder uma 

pressão tão potente quanto aquela das forças que perenizam o subdesenvolvimento. 

(BRANDÃO, 2012, p. 200-201).  

 

Pelo exposto, fica claro que o desenvolvimento envolve desconstruir e reconstruir 

dinâmicas e processos sociais, significa considerar as estruturas do atraso, os poderes 

hegemônicos e todas as consequências que um contexto macro tem no nível mais micro. Ao 

mesmo tempo, considerar as diversas escalas é necessário para se compreender melhor o 

local, para não cair em determinismos estanques e ter condições de realizar uma análise 

dialética da realidade. Há nesse contexto, a concordância com Souza (1996, p. 16, grifo do 

autor) ao afirmar que “Cada objeto, cada questão a nortear uma investigação deverá orientar a 

definição dos níveis analíticos e recortes espaciais adequados à análise em tela [...]”.  
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A dimensão espacial é significativa tanto na perspectiva teórica quanto metodológica, 

pois para raciocinar adequadamente sobre determinado fenômeno é necessário definir em 

quais níveis ou escalas de análise ele se insere. Mesmo tendo definido as escalas espaciais que 

trabalhamos especificamente na tese, que é a regional e a local, a leitura de Brandão (2012) 

ajudou-nos a compreender os aspectos macro que conformam dinâmicas locais das regiões 

turísticas do Rio Grande do Norte e permitiu analisar de que forma os municípios têm reagido 

aos direcionamentos do PRT. Assim, a compreensão das políticas nacionais de turismo 

pensadas no âmbito federal e a articulação com as demais escalas (regional, estadual e 

municipal) são aspectos imprescindíveis que consideramos na avaliação desse Programa.  

Com base nas discussões colocadas ao longo desse item, do que se considera como 

desenvolvimento, a figura a seguir expõe quais são as características principais, os elementos-

chave nesse processo, que estamos intitulando como “Componentes do Desenvolvimento 

Endógeno e como Liberdade”, conjugando aspectos das duas abordagens, que auxiliaram na 

avaliação no Rio Grande do Norte, de alguns elementos, que o PRT pode ter mobilizado em 

prol de um desenvolvimento que possa ser desencadeado pelo turismo nas regiões turísticas. 

 

Figura 1 – Componentes do Desenvolvimento Endógeno e como Liberdade 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do referencial teórico problematizado (2016).  

 

A Figura 1 elenca quais são os mecanismos desencadeadores de uma noção de 

desenvolvimento que alia aspectos do desenvolvimento como liberdade e do desenvolvimento 
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endógeno. Um primeiro elemento importante é a Gestão Pública, o principal ator responsável 

em articular as diversas iniciativas no âmbito local e regional. Esta deve ser fortalecida e 

trabalhar com base em princípios de justiça, criando mecanismos para minimizar as 

desigualdades sociais (BARQUERO, 2001; TOMAZZONI, 2009; BUARQUE, 2008). Em 

seguida destacamos o Capital Social, presente nas relações sociais e sendo responsável pela 

criação de um clima favorável às parcerias, à cooperação, à confiança e ao espírito cívico. 

Todos esses aspectos contribuem para o cultivo de culturas mais propensas ao 

desenvolvimento (PUTNAM, 2005; BOISIER, 1999). 

A Participação das Pessoas também se destaca, considera-se que elas devem participar 

ativamente e não serem apenas beneficiárias passivas. É particularmente importante a noção 

de agente de Sen, como uma pessoa membro do público que age e ocasiona mudança (SEN, 

2000, 2011; BARQUERO, 2001; BUARQUE, 2008; GREEN, 2009; BORDENAVE, 1994; 

SOUZA, 1996, 1997). Em todo processo de desenvolvimento deve ser incentivado também o 

Crescimento Econômico (BARQUERO, 2001; BUARQUE, 2008; TOMAZZONI, 2009), 

sendo particularmente importante a participação da iniciativa privada em um sistema de 

mercado, como é o sistema capitalista. A observação pertinente é de que forma o crescimento 

econômico pode gerar melhorias no ambiente social, conforme Sen (2000, 2011) destaca. 

Também deve ser buscada a Difusão do Conhecimento e da Inovação, como algo 

fundamental para a diversificação de atividades, para a busca de soluções e para o aumento da 

competitividade, o que pode ser realizado através de uma rede de aprendizagem 

local/regional, que produzirá inovações (BARQUERO, 2001; BUARQUE, 2008; 

TOMAZZONI, 2009; SCHUMPETER, 1997; CASTELLS, 2010). O Uso do Potencial 

Presente no Território apareceu também como relevante para o desenvolvimento de atividades 

econômicas e sociais adequadas a cada localidade. Essas características possibilitam 

autonomia e identidade a municípios e regiões, não se constituindo, portanto, em 

receptáculos, mas utilizando suas próprias potencialidades (BARQUERO, 2001; BUARQUE, 

2008; TOMAZZONI, 2009).  

As discussões em torno do meio ambiente desencadeadas a partir da década de 1970 

chamaram a atenção para a Preservação do Meio Ambiente como condição sine qua non para 

o desenvolvimento sustentável (SACHS, 1993; VEIGA, 2008; BUARQUE, 2008; 

TOMAZZONI, 2009; ALMEIDA, 2001; SEN, 2010). Também como relevante apareceram as 

Parcerias/Cooperação, dentro de uma noção maior de redes, para que se busque o 

desenvolvimento endógeno, considerando um conjunto de atores que trabalham 

conjuntamente para atingir objetivos (BUARQUE, 2008; BARQUERO, 2001; CASTELLS, 
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2010; ROVERE, 1999). Por fim, destacamos que Melhorar a Qualidade de Vida das Pessoas é 

o principal objetivo dessa perspectiva de desenvolvimento (BUARQUE, 2008; BARQUERO, 

2001), significando expandir as capacidades e liberdades dos indivíduos em escolher o estilo 

de vida que julguem importantes (SEN, 2000, 2011).  

É importante destacar nesse contexto, que através da avaliação do PRT nas regiões 

turísticas do RN, não objetivamos mapear todos esses aspectos mencionados na Figura 1 e 

nem nos propomos a avaliar a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas regiões 

turísticas. No entanto, buscamos, através da análise dos indicadores propostos na matriz de 

avaliação, verificar alguns desses elementos que o PRT poderia desencadear, principalmente, 

de maneira mais direta, os aspectos referentes à gestão pública, ao capital social, a 

participação das pessoas, ao uso do potencial presente no território e parcerias/cooperação.  

O item a seguir discute a relação do desenvolvimento com o turismo, buscando-se 

enquadrar a atividade turística como mais uma das atividades econômicas que podem ser 

fomentadas em determinadas localidades, e como tal, elenca-se quais são as suas 

possibilidades de gerar dinâmicas sociais positivas às comunidades locais. 

 

2.2 O DESENVOLVIMENTO INDUZIDO PELA ATIVIDADE TURÍSTICA: 

POSSIBILIDADES E LIMITES 

 

O turismo é uma das principais atividades econômicas contemporâneas, que ganhou 

força, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial. Um dos motivos de expansão da atividade 

turística foi a fragilidade dos governos após a guerra, emergindo o turismo como um elemento 

viável para a geração de divisas e de empregos. Além disso, ressalta-se que o turismo faz 

parte de um processo muito maior de mudança social, que emergiu com a revolução 

industrial, que desembocou em uma noção até então nova de divisão do tempo social, isto é, 

do tempo de trabalho e de não trabalho, o que fez com que o lazer aparecesse enquanto uma 

das facetas da vida moderna, e que o turismo fosse uma das opções de lazeres criadas.  

O turismo surge então tanto como atividade econômica quanto como fenômeno social 

e reduzi-lo ao primeiro é limitar a compreensão sobre a sua complexidade. Especificamente 

sobre a importância do turismo como atividade econômica, sabe-se que isso está aliado ao 

discurso desenvolvimentista, que prega hegemonicamente o setor como um elemento 

potencial para diminuir as desigualdades regionais. Uma atividade econômica que os lugares 

devem desenvolver para gerar renda, empregos e dinamizar as economias locais. Foi esse 
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fator que propiciou investimentos governamentais ao longo dos anos, tanto 

internacionalmente quanto no Brasil (LIMA, 2013). 

No entanto, discutir sobre as possibilidades e os limites do turismo enquanto atividade 

que possa gerar processos benéficos de dinamização social e melhoria da qualidade de vida 

das pessoas nos territórios não é algo simples, como a primeira vista possa dar a entender. 

Cruz (2006, p. 340) afirma que para o turismo contribuir na construção de uma sociedade 

mais justa, seria necessário:  

 
[...] conduzir o processo de desenvolvimento do turismo segundo a premissa da 

busca por justiça social. Mas essa não tem sido a tônica da ação dos sujeitos 

hegemônicos da política e da economia. Por isso, não é, também, evidentemente, a 

tônica do desenvolvimento do turismo (CRUZ, 2006, p. 340). 

 

Isso porque a quantidade de sujeitos envolvidos na atividade, bem como as ideologias, 

políticas e estratégias são diversificadas e implicam em ações, na maioria das vezes, pontuais. 

De maneira geral tem-se constatado que os diversos atores envolvidos no setor não tem se 

articulado em um projeto conjunto de desenvolvimento, prevalecendo os interesses 

econômicos (FRATUCCI, 2008, 2014; NÓBREGA, 2012; LIMA, 2013; TAVEIRA, 2015; 

CRUZ, 2002, 2006). 

Como observou Coriolano (2006), para alguns grupos sociais, o turismo representa 

uma atividade redentora, enquanto outros a consideram como uma atividade devastadora da 

natureza e comprometedora da sociedade. Alguns a entendem como atividade puramente 

econômica, enquanto outras a percebem como atividade puramente cultural. Por um lado, 

pode ser uma atividade concentradora de renda, por outro, como distribuidora de empregos e 

ganhos. Alguns a observam como produtora de não lugares, outros como valorizadora de 

lugares e patrimônios naturais e culturais. Alguns a veem como atividade globalizada, outros 

como espacialmente localizada. E assim sucessivamente, pois as percepções envoltas do 

fenômeno turístico são muito diversas.  

Para Fratucci (2008, 2014), o turismo é o resultado da ação dos diversos grupos 

sociais, que são os responsáveis pelos processos de turistificação dos espaços. A turistificação 

caracteriza-se pela apropriação do espaço pelos agentes sociais do turismo, que alteram as 

características socioculturais e espaciais, criando territórios e territorialidades diferenciadas e 

sincrônicas. Nesse sentido, para o autor, a complexidade do fenômeno do turismo exige que 

adotemos uma visão mais abrangente de suas diversas dimensões, construídas a partir das 

ações dos seus vários agentes produtores.  
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Essas diversas relações estabelecidas através do turismo mostram que se precisa 

assumir que, as relações, ações e retroações produzidas pelos participantes do fenômeno 

turístico são, ao mesmo tempo, antagônicas e complementares, e mantêm entre si, um jogo 

dialógico e dialético, em caráter permanente (FRATUCCI, 2008, 2014).  

Knafou (1999) argumenta que existem três fontes de turistificação dos lugares, a 

primeira é composta pelos turistas, aqueles que representam a própria razão de ser do turismo 

e que criam territórios propriamente turísticos; a segunda fonte é o mercado, responsável pela 

criação e disponibilização de produtos turísticos a serem consumidos pelos turistas; e a 

terceira fonte são os planejadores e promotores territoriais, que, diferente das fontes 

anteriores, possuem uma localização territorial bem definida, ou seja, tem origem no próprio 

território apropriado pelo turismo.  

Fratucci (2008, 2014) expande os tipos de agentes sociais responsáveis pela 

turistificação dos espaços, que são aqueles que agem e interagem sincronicamente no 

acontecer do turismo e são representados por quatro grupos: a) os turistas, que é o agente 

produtor principal do fenômeno turístico; b) os representantes do capital, conhecidos como 

trade turístico; c) o Estado, em seus diversos níveis de atuação; e d) as populações das áreas 

receptoras compostas por trabalhadores empregados pelo setor e pela população em geral.  

Devemos destacar que a ideia de apropriação de territórios pelo turismo não significa 

em absoluto uma supremacia das potencialidades dessa atividade em mudar o contexto 

econômico, político e social de um lugar, de forma a ignorar os fatores previamente 

existentes. Não significa que essa atividade não realiza interações com as demais atividades 

econômicas do território. Ao contrário, o processo de turistificação de territórios é de natureza 

complexa, envolvendo uma inter-relação constante do turismo com as demais atividades 

econômicas, com os grupos de interesse e com todos os elementos sociais, culturais e 

políticos presentes em determinado lugar.  

Sobre esse processo de turistificação dos espaços, em uma pesquisa de doutorado, 

Lopes (2013) aborda a transformação de Porto de Galinhas em um destino turístico. Ancorada 

na perspectiva da abordagem cognitiva das políticas públicas, na qual a sociedade é entendida 

como uma construção social, percebida por meio de significados compartilhados entre os 

diversos mediadores, e na concepção de ação pública, entendida como resultado de atores 

importantes no jogo de mediações que trabalham para prevalecer seus interesses perante os 

demais, a autora mostrou que Porto de Galinhas só se transformou em um local turístico 

mediante as relações estabelecidas entre os diversos atores com interesse na atividade. O que 

demonstra o já argumentado, isto é, que a turistificação de lugares ocorre mediante resultado 
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das interações de todos os atores envolvidos com o turismo e em contato com o ambiente 

socioeconômico dos territórios, podendo um ou outro ator ter preponderância ao impulsionar 

o processo.  

Nesse mesmo sentido, Taveira (2015) estudou as mudanças socioespaciais, 

ambientais, políticas e culturais decorrentes do processo de turistificação em São Miguel do 

Gostoso, no Rio Grande do Norte. O autor verificou que a turistificação da localidade foi 

orientada nos moldes da mercantilização dos atributos naturais e culturais, na lógica da 

reprodução do capital e da globalização do turismo, com uma marca forte, composta pela 

água e pelo vento. Nessa lógica de turistificação, impulsionada pela iniciativa privada, há a 

reprodução de impactos indesejáveis e exclusão da população local do processo. Em São 

Miguel do Gostoso, constatou-se que a turistificação foi concentrada em certos pontos do 

território, no núcleo central da cidade, onde houve uma aglomeração de equipamentos 

turísticos. Mesmo com a importância crescente da atividade econômica do turismo na 

localidade, não se encontrou benefícios efetivos no que tange a uma melhoria da qualidade de 

vida para as comunidades de praia do município.  

O caso de São Miguel do Gostoso, que se repete em muitas outras localidades do 

mundo e do Brasil, evidencia que as relações estabelecidas entre todos os atores sociais que 

participam do desenvolvimento turístico de um município é que dão o tom e a cor dos 

benefícios e malefícios que a atividade turística ocasiona. Já mostramos em trabalho anterior 

(LIMA, 2013) que o turismo pode contribuir em alguma medida com a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas residentes nos destinos turísticos somente se houver uma maior sintonia e 

cooperação daqueles que fazem a atividade acontecer. Desse modo, a gestão pública, a 

iniciativa privada, a sociedade civil e a população local possuem papéis específicos na 

transformação social, não sendo possível ou tornando o processo desorganizado, se esses 

atores não trabalharem conjuntamente.  

Além do mais, o turismo não pode ser pensado de forma isolada como o único 

potencial a se buscar o almejado desenvolvimento. Esse setor deve ser considerado 

juntamente com as demais atividades econômicas locais e com as demais dinâmicas existentes 

no território. Isso porque considerar o desenvolvimento como um processo amplo, inclui, 

necessariamente, pensar os diversos aspectos que podem fazer parte, podendo ser o turismo 

um deles, já que “Não há notícias de qualquer país que tenha subido ao patamar de país 

desenvolvido exclusivamente pelo turismo” (SILVEIRA; MEDAGLIA; PAIXÃO, 2014, p. 

81).  
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Sobre o turismo como um elemento do desenvolvimento, a figura a seguir indica as 

relações que se podem estabelecer entre o turismo e o desenvolvimento como liberdade, de 

forma que a atividade turística tenha mais repercussões positivas do que negativas:  

 

Figura 2 – O desenvolvimento como liberdade no turismo 

 

Fonte: LIMA (2013, p. 67). 

 

A Figura 2 representa uma situação ideal da relação entre o turismo e o 

desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen. Todos os itens são inter-relacionados, 

considerando-se que as liberdades são, conforme já explicado no item anterior, os fins e os 

meios do desenvolvimento. Para analisar a figura, precisa-se considerar que o 

desenvolvimento deve gerar liberdades, que geram, por sua vez, mais desenvolvimento. Nesse 

modelo, os conceitos Sennianos são extremamente relacionados e devem ser expandidos pela 

atividade turística (funcionamentos – tudo que se considera valioso fazer ou ter; 

intitulamentos – pacotes de bens os quais as pessoas têm condições de adquirir mediante 

canais legítimos; e as capacidades – enquanto liberdade para ter estilos de vida diversos).  

Em todas essas liberdades Sennianas, que podem ser vistas como uma forma de 

desenvolvimento mais sustentável, a atividade turística tem potencialidades e limites. 
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Potencialidades que estão vinculadas à própria capacidade dinamizadora do turismo em todos 

os setores (econômico, ambiental, social, político, entre outros) e limites que estão vinculados 

ao próprio sistema capitalista do qual o turismo faz parte e da lógica inerente a ele, que 

privilegia certos grupos e exclui outros. 

 
Afirmar que o turismo pode promover o desenvolvimento é afirmar que o turismo 

promove mudanças, trazendo consigo riscos e incertezas. E afirmar que o turismo só 

pode promover o desenvolvimento, se ele mesmo for promovido, na medida em que 

ele mesmo for objeto de investimento e trabalho, é afirmar que a condição do círculo 

virtuoso “qualidade de vida – turismo-desenvolvimento-qualidade de vida” é a 

alteração do “que é” em direção ao que “queremos que seja”. Em suma, é afirmar 

que a condição de uma estratégia eficiente e eficaz de promoção turística é o 

planejamento público da ação coletiva. (PAIVA, 2009, p. 11).  

 

Sabe-se que falar de desenvolvimento e turismo significa pensar nos riscos e 

incertezas inerentes à dinâmica social, isso inclui diante da abordagem do Desenvolvimento 

Endógeno e como Liberdade, que teve seus elementos constitutivos definidos no item 

anterior, pensar no processo democrático, pensar na ação coletiva, pensar no protagonismo 

das pessoas, pensar em um processo conjunto. O que se apresenta como um desafio, ao se 

perceber que os diversos grupos sociais que fazem o turismo de uma localidade possuem 

interesses diferentes, para não dizer antagônicos, dificultando as possibilidades existentes. 

Aqui trataremos dos principais aspectos que devem ser observados nessa relação do turismo 

com o desenvolvimento, corroboramos com a colocação de Tomazzoni (2009), que fala do 

desafio de apontar estratégias, elaborar os métodos para tornar efetiva a aplicabilidade do 

conhecimento teórico do turismo em benefício da sociedade. Assim, pensar a 

transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade do turismo se faz necessário nesse exercício 

investigativo e propositivo.  

Tomazzoni (2009) destaca que a redução da pobreza em destinos turísticos pode 

ocorrer por meio da aplicação das estratégicas de desenvolvimento regional com ênfase nas 

teorias de desenvolvimento local. Nesse sentido, é importante ter atenção à participação das 

pessoas e ao capital social, ao crescimento econômico, à preservação do meio ambiente, à 

participação da iniciativa privada e à gestão pública, que deveria planejar e coordenar o 

desenvolvimento da atividade turística.  

Com relação ao fortalecimento da participação das pessoas, o turismo pode contribuir 

para o processo democrático de um local somente se a população estiver incluída na tomada 

de decisões a respeito dos rumos que a atividade turística está tendo, também no momento em 

que a existência da atividade propiciar um clima propício para que a população desenvolva 

organizações sociais, tais como cooperativas e associações. Além da importância da 
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participação em conselhos municipais, com o intuito de proposição e fiscalização das ações 

públicas. Igualmente significativa é a participação da população na cadeia produtiva do 

turismo a partir da produção de artigos locais, como artesanato; entre outras ações que possam 

existir. O importante é o desenvolvimento da capacidade das pessoas de participarem do 

processo de tomada de decisão e da escolha dos rumos que se busca para determinado local.  

Com relação a isso, Beni (2006) destaca a significância do empoderamento como um 

processo de emergência da consciência coletiva da dependência social e da dominação 

política. Essa perspectiva considera as pessoas como centro do processo de desenvolvimento, 

isto é, trata-se de uma ressignificação da localização de pessoas e grupos marginalizados na 

dinâmica do desenvolvimento, o que significa “[...] colocar as instituições econômicas 

(mercados) e políticas a serviço desses grupos” (2006, p. 76). Para o autor, esses seriam os 

principais objetivos que o empoderamento poderia ter para as pessoas de uma comunidade.  

É um exemplo da autonomia que uma comunidade pode assumir no direcionamento da 

atividade turística em uma localidade, o turismo de base comunitária (TBC) ou simplesmente 

turismo comunitário, que é aquele que possui maior destaque. Para Coriolano (2006) entende-

se por turismo comunitário aquele que as comunidades de forma associativa organizam suas 

próprias atividades, possuindo o controle de todo o processo associado à exploração do 

turismo. Tem que existir um pacto interno com todos os residentes com relação à preservação 

das terras e o respeito às decisões coletivas. Beni (2006) afirma que as estratégias, para além 

de serem desenvolvidas com a comunidade ou com a sua participação, devem implicar em 

uma forma de desenvolvimento da própria comunidade.  

O turismo comunitário é uma política alternativa criada por várias comunidades em 

contraposição ao turismo global baseado nos megaempreendimentos, que não oferecem na 

maior parte das vezes as oportunidades e vantagens necessárias às comunidades locais, por 

não incluí-las em seus projetos de desenvolvimento. Couto (2004) mostra para ilustrar esse 

modelo o caso do complexo Costa do Sauípe (Bahia), baseado em um turismo de grandes 

empreendimentos, totalmente desconexo do contexto local, que por mais que tenha feito 

algumas ações para a inserção da população local, estas ainda se mostraram insuficientes e 

não geraram os resultados positivos esperados. Diferente disso, o turismo de base local busca 

a sustentabilidade socioespacial, prioriza os valores culturais e permite a integração 

diferenciada na cadeia produtiva do turismo a partir de valores compartilhados baseados nas 

experiências, nos laços de amizade e na valorização sociocultural.  

Levando isso em consideração, podemos afirmar que a organização social dos 

moradores de determinada localidade em torno de um projeto conjunto sobre um modelo de 
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atividade turística fortaleceria o espírito cívico dessas pessoas, sendo um elemento 

constitutivo e instrumental do desenvolvimento, tal como preconizou Sen (2000). Sobre a 

participação da comunidade, Gastal e Moesch (2007) afirmam que estas precisam ser ouvidas 

mediante metodologias participativas, pois são elas que podem apontar caminhos diante do 

seu saber real.  

É necessário fazer uso de uma metodologia compartilhada, organizando e implantando 

um sistema público de turismo, cuja composição ideal seria formada por um conselho de 

turismo, por fundos de financiamento e agências de fomento. Entre outras atribuições, ter-se-

ia a necessidade de consolidar a imagem do município/localidade como um destino turístico 

qualificado e desencadear um processo de sensibilização da comunidade para o turismo, caso 

seja uma vontade interna e não externa ao território. Outro fator importante é ampliar e 

aprofundar as parcerias entre o setor público, o privado, a sociedade civil e o cidadão, a partir 

dos interesses de todos, por meio do aporte de conhecimentos e tecnologias (GASTAL; 

MOESCH, 2007). 

Complementando isso, as autoras ressaltam que 

 
A participação, entretanto, só se dará se os sujeitos compreenderem e dominarem os 

processos envolvidos e a realidade concreta dos espaços onde elas se dão. No caso 

do Turismo, é necessária a compreensão deste fenômeno e do que a comunidade 

pretende dele. (GASTAL; MOESCH, 2007, p. 57-58).  

 

Contrapondo a esse pensamento, Ramos (2010, p. 31) ressalta que se acredita sem 

questionamentos que as comunidades locais vão se empenhar em contribuir com o incentivo 

ao turismo, o que nem sempre se mostra como verdadeiro: “[...] ignora-se que a vontade, o 

desejo, o impulso, base fundamental no processo é absolutamente exógeno”. Essa fala 

demonstra que nem sempre as comunidades locais estão interessadas em desenvolver a 

atividade turística em seu território, o que é muitas vezes desconsiderado pelas políticas 

púbicas de turismo, quando se supõe, desde a formulação, que todos os lugares querem ser 

turísticos. Deve existir em primeiro lugar a verificação do que é desejado pela sociedade com 

potencial em desenvolver a atividade turística, e se for efetivamente uma vontade coletiva, 

deve-se adotar uma metodologia participativa no processo de planejamento turístico. 

Essa metodologia participativa fortalece o capital social, que para Zapata e Zapata 

(2006) é uma das principais formas de potencializar o turismo para que se transforme em uma 

atividade socialmente inclusiva. No entanto, no Brasil, devido a um passado autoritário ainda 

recente, os sentimentos necessários para a geração de capital social são ainda incipientes, 

como é o caso da confiança, de solidariedade e da associação. Além disso, no turismo em 
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particular, a geração de capital social é influenciada ainda por outros fatores, principalmente 

pela ausência de articulações entre os atores do setor. Para que se rompa esse ciclo e se 

incentive a geração de capital social, deve-se criar um ambiente onde exista confiança e 

colaboração entre todos os participantes da cadeia turística e se estimule a participação das 

comunidades locais no planejamento da atividade (ZAPATA; ZAPATA, 2006).  

Não se pode esquecer que da mesma forma que o turismo pode fortalecer a 

participação social e política, pode também ocasionar impactos negativos nesses aspectos. 

Como ressalta Palhares e Panosso Netto (2012), a atividade turística pode ser utilizada por 

políticos eleitos, associações de classe, bem como indivíduos que se apropriam do discurso 

turístico, para fins particulares e de grupos, sem uma preocupação maior com os benefícios 

que o turismo pode gerar para a população local. Conforme afirma Coriolano (2006), é um 

discurso que está apregoado em todos os meios, um discurso que afirma que todos ganham 

com o turismo, o que é, nesse sentido, bastante superficial, já que na essência do fenômeno, 

verifica-se que há contradições, pois muitos são explorados e uma minoria se apropria da 

riqueza gerada pela atividade. 

Nesse contexto, Molina e Rodriguez (2001) abordam, ao falar do papel do turismo na 

América Latina, que a atividade turística foi fomentada com base em argumentos pouco 

sólidos e não necessariamente comprovados, o que conduziu numerosos países a 

experimentarem erros com um custo muito alto nos âmbitos cultural, econômico e social. Para 

os autores, é fundamental conhecer a essência do turismo, para que depois exista uma 

instrumentalização dessa atividade econômica, mediante o planejamento.  

O modelo de expansão do turismo mencionado pelos autores é baseado na ideia de que 

a atenção ao turista constitui um excelente negócio, tanto pelos serviços procurados quanto 

pelo gasto despendido pelo viajante. O apoio e expansão a esse modelo centrou-se em um 

foco exclusivamente financeiro, incentivado fortemente pelos Estados Unidos, com a 

pretensão da geração de vários benefícios, como a captação de divisas, a geração de emprego 

e a redistribuição de renda. No entanto, a instalação de empresas estrangeiras (alojamento, 

alimentação, transporte, entre outras) em países da América Latina, de forma geral, não gerou 

os resultados esperados com a dinamização da atividade turística. Vários motivos podem ser 

citados, entre os quais: as operações de pagamentos de serviços e vendas de serviços serem 

realizadas no exterior; as empresas estrangeiras serem isentas de impostos, na maior parte das 

vezes, devido às políticas de incentivo; as utilidades e facilidades serem canalizadas para os 

países de origem do capital, e os padrões de qualidade impostos pelos empresários 
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estrangeiros tornarem necessários a contratação de um pessoal qualificado do qual os países 

não dispõem (MOLINA, RODRIGUEZ, 2001).  

Mais do que isso, criar todo um conjunto de equipamentos turísticos que atendem às 

necessidades dos países industrializados, apoiados no consumo exacerbado, gerou incentivos 

para que a população dos países ditos subdesenvolvidos adotassem os padrões de consumo 

turístico de despesa elevada – importado, o que não contribuiu para o fortalecimento do 

sentimento de identidade nacional dentro dos países, nem para o bem-estar das pessoas. Além 

de que, o turismo fomentado na América Latina não foi projetado para atender as demandas 

do mercado interno. Por isso, Molina e Rodriguez (2001, p. 55) alertam que  

 
É necessário desenvolver um sistema turístico com capacidade suficiente para gerar 

novas empresas e produtos que intervenham na nova realidade mundial de maneira 

direta e que capitalizem, para nossas sociedades, a maior parte do volume de 

negócios turísticos que nele é gerado, satisfazendo por sua vez as necessidades 

turísticas fundamentais no exercício e desfrute do ócio.  

 

É fundamental, portanto, sair do discurso que prega de forma hegemônica a atividade 

turística como solução econômica para todo e qualquer tipo de município ou região. É 

também necessário pensar a atividade turística aliada às outras atividades econômicas 

existentes na localidade. Não é aconselhável que o turismo seja a única atividade econômica 

fomentada, em virtude de suas características próprias de sazonalidade e vulnerabilidade a 

acontecimentos diversos. As atividades tradicionais são muito importantes e a atividade 

turística deve ser considerada como sua aliada. 

Gastal e Moesch (2007) destacam que cada localidade deve definir o segmento 

turístico
11

 que deve ser trabalhado, já que o turismo de massa
12

 mostrou-se como impactante e 

ilusório para o desenvolvimento das localidades, no sentido de que as divisas captadas não 

compensaram os problemas gerados. Para as autoras, devem-se diminuir as produções 

turísticas espetacularizadas e artificiais, passando a fomentar as vivências locais: “[...] evita-se 

tratar, tanto visitantes como visitados, como meros espectadores, pois essa postura não 

incentiva o encontro entre visitantes e visitados, nem amplia a hospitalidade local e global.” 

(2007, p. 46). 

Saindo do âmbito social e adentrando no âmbito econômico, podemos afirmar que o 

turismo é uma das atividades mais significativas no contexto contemporâneo, podendo 

                                                           
11

 A segmentação turística representa um instrumento gerencial em que se especializa a partir de características 

existentes, a oferta ou a demanda vinculada ao turismo de determinado lugar. No caso dos segmentos baseados 

na oferta turística, têm-se os tipos de: turismo rural, turismo cultural, turismo de sol e praia, entre outros. 
12

 O turismo de massa é “[...] caracterizado pelo deslocamento e pela permanência nos núcleos receptores de um 

grande número de visitantes.” (RUSCHMANN, 1997, p. 155). 
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contribuir para gerar emprego e renda, bem como colaborar na realização de ações pela gestão 

pública, a partir dos tributos gerados pela atividade. No entanto, é preciso refletir sobre a 

qualidade desse emprego desencadeado pelo turismo e de como os recursos gerados são 

aproveitados.  

Sobre a análise do emprego turístico, Cazes (1999) aborda que o turismo é responsável 

por uma grande quantidade de empregos, que além dos empregos diretos, existem os indiretos 

(artesanato, comércios, construção, diversos serviços, alimentação, entre outros), mas que, por 

outro lado, possui um grande volume de precariedade desses trabalhos (sazonalidade, 

absenteísmo, subqualificação, entre outros). Esse mesmo fator é analisado por Beni (2006), 

que argumenta que muitas vezes a população local não possui os requisitos para ocupar os 

melhores cargos gerados pela atividade econômica do turismo, o que faz com que esta ocupe 

cargos de menor remuneração. Além do mais, o autor destaca que a sazonalidade é um fator 

que atinge principalmente esses cargos menos remunerados, que corresponde a maior parte 

dos empregos gerados pelo turismo.  

Dentro desse principal argumento econômico para o desenvolvimento do turismo, que 

é a geração de emprego, Ramos (2010) critica a visão limitada com que isso é pensado pela 

gestão pública do turismo e pelas políticas públicas do setor, uma vez que a geração de 

emprego e renda é incentivada como uma forma de ampliar o acesso ao mercado de consumo, 

esquecendo-se que a inclusão social não pode ser considerada apenas como inserção no 

mercado de trabalho, é preciso englobar todos os termos de inclusão para além das questões 

econômicas, incluindo as sociais e políticas.  

Nesse contexto, concordamos com Ramos (2010) ao alertar sobre essas demais formas 

de inclusão, mas reiteramos que a inclusão através do trabalho não deixa de ser muito 

importante, pelas possibilidades que os intitulamentos permitem as pessoas realizar. Uma 

forma de propiciar esse tipo de inclusão, possibilitando oportunidades às pessoas, sem 

precarizar o trabalhador e dando chance para que os sujeitos possam competir por melhores 

cargos, é através da educação. Tomazzoni (2009) destaca que a desigualdade social pode ser 

reduzida por meio de programas de educação que formem para o mercado de trabalho. Dessa 

forma, os projetos de turismo deveriam possuir programas de formação, considerando as 

múltiplas possibilidades de inserção profissional.  

Quando avaliamos o Prodetur em Parnamirim (LIMA, 2013), um dos elementos que 

consideramos na avaliação do programa referiu-se às percepções dos participantes nos cursos 

de qualificação profissional ofertados pelo programa, com relação ao impacto que isso teve na 

inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Verificamos que menos da metade dos 
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entrevistados conseguiram efetivamente se inserir profissionalmente. Os que não conseguiram 

a inserção profissional atribuíram isso à não procura por empregos ou à distância de sua 

residência dos empreendimentos turísticos, responsáveis pela maior parte dos empregos no 

município pesquisado, que estavam localizados no litoral do município. Mas, de maneira 

geral, o que mais se destacou na avaliação dos beneficiários do programa foi a valorização 

pelo conhecimento adquirido, independentemente de isso ter gerado inserção profissional.  

Ainda sobre os impactos econômicos do turismo, Benevides (1999) ressalta os que 

podem contribuir para o crescimento econômico de uma localidade e inclui: a) aumento da 

renda do lugar visitado através de uma entrada líquida de divisas; b) o estímulo aos 

investimentos e a geração de empregos e c) a expansão da massa de salários numa economia e 

transferência de riquezas. Mas, lembra de que, ao mesmo tempo, o turismo provoca impactos 

negativos, como a pressão inflacionária e a dependência da economia, pois, se sabe que os 

produtos turísticos têm uma demanda sazonal.  

O relevante é destacar que tudo depende de como os benefícios do crescimento 

econômico são aproveitados em prol da diminuição das desigualdades regionais, ou seja, de 

como o uso dos mercados ocorrem combinados com a expansão de oportunidades sociais. Sen 

(2011) observa que considerando a pobreza econômica, há razões suficientes para se 

interessar pelo crescimento econômico, já que aumentar a renda é importante para muitas 

coisas, como para “[...] expandir o tamanho da receita pública, que pode ser usada para fins 

sociais, como escolas, assistência médica e à saúde e outros serviços que melhoram 

diretamente a vida e as capacidades das pessoas.” (2011, p. 381). 

Outro aspecto da relação do turismo com o desenvolvimento refere-se ao meio 

ambiente, que teve sua problemática expandida com a discussão do desenvolvimento 

sustentável em geral e com o agravante dos impactos negativos ambientais do turismo, dos 

quais Palhares e Panosso Netto (2012) destacam: contaminação das nascentes de água pelas 

atividades relacionadas ao turismo; diminuição dos espaços verdes, que passam a ser 

destinados à construção de infraestrutura turística; uso inadequado do solo propiciado pelos 

empreendimentos turísticos mal planejados; transformação do espaço físico dos destinos, que 

passam a ser orientados apenas para o turismo; verticalização dos centros urbanos 

impulsionados pela pressão imobiliária; erosão em trilhas de turismo e transformação da 

paisagem.  

Sen (2010, 2011) argumenta que o valor do meio ambiente é relacionado à vida das 

pessoas, devendo-se considerar quais perspectivas pode oferecer. A preservação não deveria 

ser focada na passividade, mas na criação ativa. Considerando que os seres humanos destroem 
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o meio ambiente, eles também poderiam intervir para enriquecê-lo e melhorá-lo, através da 

criatividade. Dessa forma, a ideia de desenvolvimento sustentável teria que ser revista, 

incluindo a utilização do meio ambiente e a expansão das liberdades e capacidades da geração 

atual, garantindo as mesmas possibilidades para as futuras gerações.  

No contexto do turismo, Pires (2002) elenca uma série de eventos internacionais que 

ocorreram a partir de 1976 sobre a discussão da sustentabilidade no turismo e que 

desembocaram em uma conferência realizada pela Organização Mundial do Turismo (OMT) 

em 1989, em Tamanrasset, Argélia, sobre turismo alternativo, do qual surgiu a proposta do 

turismo sustentável, que não é um segmento turístico, mas uma forma de compreender que a 

atividade turística deve ser realizada respeitando os limites ambientais, sociais, culturais e 

políticos.  

Para Ruschmann (1997), o turismo sustentável é necessário para a manutenção das 

destinações turísticas, no que tange principalmente a preservação do meio ambiente, podendo 

ser realizado tanto por órgãos públicos quanto por empresas privadas. Permite aumentar o 

ciclo de vida de destinações turísticas e os próprios equipamentos turísticos. Deve ser 

entendido como um dos produtos do turismo sustentável ligado diretamente ao meio 

ambiente, o ecoturismo, definido por Brasil (2010a, p. 17) como um segmento turístico: “[...] 

que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e 

busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações”. 

O meio ambiente é para Sen (2011) um bem público, isto é, aqueles que as pessoas 

não consomem separadamente, mas de forma conjunta, não podendo existir a privatização 

desses bens, o que no turismo ocorre com frequência, quando espaços com paisagens 

valorizadas socialmente são apropriadas pela iniciativa privada, limitando o acesso da 

população local a esses espaços. É exemplo dessa privatização no Nordeste a ocupação da 

orla marítima de muitas praias por empreendimentos hoteleiros nacionais e internacionais, 

limitando ou excluindo as possibilidades da população local de frequentar esses lugares: “[...] 

o que se pode antever, nesses casos, é a confirmação de barreiras imaginárias, decorrentes do 

abismo social que separa comunidades locais do público de alto padrão aquisitivo que deve 

frequentar esses lugares.” (CRUZ, 2002, p. 150). 

Outros fatores componentes da relação do turismo com o desenvolvimento é a gestão 

pública e a iniciativa privada. O papel do Estado no turismo é muito discutido na literatura 

acadêmica como de importância crucial para que o turismo possa de fato acontecer. A gestão 

pública cabe equalizar as dinâmicas sociais para que a balança entre repercussões positivas e 
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negativas do turismo tenha como saldo os pontos positivos. Na abordagem do 

desenvolvimento que consideramos na pesquisa do doutorado, ao Estado cabem muitas 

funções, mas a principal é a de propiciar um desenvolvimento social assentado em bases 

sustentáveis, que tenha atenção às comunidades locais e as inclua no processo, considerando 

as capacidades dessas pessoas em dar contribuição e participar ativamente. O que não se 

percebe que ocorre na maior parte das vezes, nas várias pesquisas que lemos como referencial 

teórico da tese e das quais já citamos algumas.  

Sobre isso, Boullón (2005, p. 106) destaca alguma das responsabilidades que julga 

serem referentes ao planejamento Estatal: 

 
[...] pode-se deduzir que o planejamento dos municípios turísticos depende em boa 

medida da variável política predominante em cada país e do peso que o modelo 

vigente tenha concedido ao planejamento. Em geral, pode-se afirmar que a ação do 

Estado deve estar centrada basicamente em: fomentar o desenvolvimento, controlar 

o crescimento de cada centro turístico, facilitar e controlar a participação da 

iniciativa privada, colaborar para aumentar a eficiência da empresa privada, 

administrar com racionalidade os fundos públicos para evitar o déficit fiscal e 

pesquisar o comportamento das principais variáveis que condicionam o 

funcionamento do setor.  

 

Essa perspectiva do papel do Estado para Boullón (2005) está assentada em uma 

perspectiva gerencialista do processo, de delegar à gestão pública a tarefa de realizar ações 

para que haja investimentos e organização do setor. Tal perspectiva é a que o Brasil vem 

assumindo em termos de políticas públicas de turismo, estas têm sido criadas com a finalidade 

de criar infraestrutura básica e turística, para que isso atraia investimento privado. Nesse 

contexto, é significativa a observação de Ruschmann (1997) ao alertar que o sucesso do 

turismo em uma destinação depende da ação Estatal, mas esse desenvolvimento turístico não 

deve ser focado apenas do ponto de vista econômico, com uma visão puramente comercial, 

mas deve incluir as dimensões sociais, culturais e ambientais da atividade, aspectos que não 

podem ser negligenciados.  

Uma das principais formas que diversos autores do turismo (BOULLÓN, 2005; 

RUSCHMANN, 1997; HALL, 2001; MOLINA, RODRIGUEZ, 2001; BENI, 2006, 2012; 

ACERENZA, 2003, 2002) argumentam como um importante instrumento para diminuir os 

impactos negativos do setor e aumentar os positivos, aumentando as possibilidades de um 

turismo assentado em bases mais sustentáveis, é o planejamento turístico. No entanto, como 

alerta Acerenza (2003), o planejamento formal realizado pelo Estado no início do incentivo à 

atividade turística, a partir dos anos 1940, foi com enfoque urbanístico e econômico, 

centrando-se na preocupação física com o território e na solução de dificuldades econômicas, 
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sem preocupação com os aspectos sociais, culturais e ecológicos das localidades, o que gerou 

uma série de efeitos negativos, decorrentes de um processo de planejamento incompleto.  

Colocação que coaduna-se com a de Hall (2001) ao mencionar os diversos enfoques 

de planejamento turístico já existentes, passando pela abordagem do fomento, pela abordagem 

físico-espacial e destacando-se as motivações da abordagem de cunho econômico, uma das 

principais vertentes que orientou as ações públicas, sendo destaque dessa vertente a utilização 

do turismo como motor de crescimento para determinadas áreas por meio de incentivos 

financeiros, pesquisa, marketing e auxílio na divulgação. No entanto, o autor alerta que a 

partir dos anos 1980 emergiram vários elementos que se integraram em diversos níveis para 

formular abordagens mais sustentáveis de desenvolvimento turístico, estando a atenção nesse 

novo momento: “[...] se voltando para os aspectos sociais e ambientais do desenvolvimento 

turístico e para a criação de formas mais sustentáveis de turismo em geral.” (HALL, 2001, p. 

42).  

Esse pressuposto está assentado na concepção de que é necessário desenvolver uma 

perspectiva de planejamento turístico muito mais ampla. Abordagens parciais do fenômeno 

ocasionam repercussões irreversíveis e diminuem as possibilidades positivas do turismo 

(HALL, 2001; BOULLÓN, 2005). Precisa-se entender o planejamento turístico como um 

processo que analisa determinado espaço geográfico, diagnosticando as potencialidades e 

deficiências e fixando um modelo de atuação mediante o estabelecimento de metas, objetivos, 

estratégias e diretrizes com os quais se pretende impulsionar, coordenar e integrar o turismo 

ao conjunto da localidade, respeitando os limites ambientais, sociais, econômicos e político-

culturais.  

De acordo com Ruschmann (1997), o planejamento busca estabelecer condições 

favoráveis para alcançar objetivos que tenham sido propostos. Esses objetivos indicam a 

mudança da realidade social, expressam onde se quer chegar, geralmente em termos 

qualitativos. Nesse sentido, as informações, ou dados, são fundamentais para se elaborar o 

planejamento e os seus principais instrumentos são os planos, programas e projetos. Sendo o 

plano de desenvolvimento do turismo o principal instrumento na determinação e seleção de 

prioridades para o turismo de uma localidade, a partir do estímulo, regulação ou restrição. É 

importante destacar que nem sempre o planejamento turístico trará os resultados pensados nos 

objetivos, já que o contexto social é dinâmico e não pode ser controlado como se espera. No 

entanto, se realizando um planejamento, é difícil de se garantir que as ações tragam resultados 

mais sustentáveis, sem planejamento, ainda mais.  
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Acerenza (2002) menciona que o planejamento do Estado no turismo busca otimizar o 

crescimento do turismo para maximizar sua contribuição ao desenvolvimento econômico e 

social do país, para isso, atua em dois níveis de coordenação através do organismo nacional de 

turismo. O primeiro nível relaciona-se ao planejamento estratégico, precisando-se, nesse caso, 

que as políticas e estratégias de desenvolvimento próprio do setor turístico sejam incluídas 

nos objetivos e estratégias de desenvolvimento nacional. O segundo nível de coordenação 

refere-se ao planejamento tático e operacional, que é a coordenação requerida para a execução 

imediata de medidas contidas nos planos e programas de desenvolvimento do turismo. Beni 

(2012) complementa, mencionando a necessidade também de que os órgãos locais e regionais, 

com o apoio do governo federal, elaborem a concepção de programas e execução de projetos 

regionais e locais. Bem como é responsabilidade desses níveis melhorar e equipar as áreas de 

interesse turístico para que estejam aptas ao uso público. 

Aliado ao papel do Estado, tem sido destacado por autores o papel da iniciativa 

privada. Nesse âmbito, tem sido destacado o empreendedorismo como uma forma de 

fomentar os negócios nos destinos turísticos. Com relação a isso, Beni (2006) destaca que é 

preciso propiciar oportunidades aos pequenos negócios nas localidades, fazendo com que 

vários empreendimentos turísticos de pequeno e médio porte possam ser abertos e funcionar, 

em virtude das demandas que aparecem decorrentes da atividade turística. Como também 

alerta Cruz (2002, p. 137), referindo-se à internacionalização do setor hoteleiro no Brasil, que 

“[...] pode ser um fator limitante ao desenvolvimento local, considerando-se as remessas de 

capital desses empreendimentos para suas matrizes, localizadas em seus países de origem”.  

Deve-se estar atento, portanto, às contribuições limitantes dos megaempreendimentos 

turísticos, que são exógenos aos territórios. Evidentemente que em muitas localidades, 

principalmente em destinos turísticos consolidados, os pequenos empreendimentos enfrentam 

dificuldades de funcionamento, em virtude de terem que competir com os 

megaempreendimentos. Situação que indica a necessidade de pensar em estratégias de 

fortalecer as pequenas e médias empresas, de forma que consigam se manter, mesmo em 

grandes destinações turísticas. Talvez a própria característica desses empreendimentos, de 

serem menores, pode ser um fator estratégico relevante, ao poderem oferecer produtos 

turísticos com mais identidade territorial.  

Tomazzoni (2009) destaca que os empreendedores privados precisam se integrar com 

a gestão pública. Para o autor, o comprometimento dos atores da localidade é fundamental 

para o desenvolvimento do turismo regional. A integração implica que se devem respeitar as 

especificidades de cada município e a autodeterminação destes no planejamento e na 
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realização das ações. A autonomia de cada município ocorre como incentivo ao turismo, 

buscando uma convergência das ações de interesse regional.  

De acordo com essas considerações realizadas, pode-se afirmar que esse processo de 

fazer com que o turismo potencialize com alguns elementos um processo de desenvolvimento 

em uma localidade não é algo simples, ao contrário, exige uma coordenação entre diversos 

elementos e atores. Como se mostrou, neste item, existem algumas possibilidades de 

contribuição positiva, mas, em contrapartida, existem muitos outros fatores que limitam as 

possibilidades. A gestão do processo é que indiciará qual caminho será seguido e quais os 

resultados serão alcançados. 

 Além de que, como já mencionamos no início desse item, o turismo tem que ser 

pensado como incluso em um contexto muito maior, no qual existem outras atividades, outras 

dinâmicas. O turismo sozinho, sem integração com as demais atividades econômicas, poderia 

fazer pouco em um processo em que se almeja melhorias sociais. É preciso que haja 

integração para além da que envolve internamente o setor, é preciso que haja 

intersetorialidade, é necessário que várias outras dinâmicas trabalhem conjuntamente com fins 

a atingir os objetivos pretendidos. Podendo o turismo fazer parte do processo, a partir dos 

aspectos que foram mencionados ao longo desse item. 

No próximo capítulo, nos deteremos em discutir as políticas públicas e a avaliação de 

políticas públicas no que tange a conceitos e características, focando na avaliação de políticas 

públicas e nas especificidades das pesquisas de avaliação de implementação, em geral, e, no 

turismo, em particular.  
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3 TURISMO, POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO: QUESTÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS  

 

Neste capítulo realizaremos uma discussão sobre as políticas públicas, abordando os 

principais conceitos desse campo e mostrando quais são as principais características que as 

delimitam. Em seguida, apresentaremos um breve histórico do surgimento e utilização da 

avaliação de políticas públicas no setor público e no âmbito acadêmico, conceituando a 

pesquisa avaliativa com base em diversos autores e apresentando os principais aspectos 

metodológicos da área. No segundo item, discutiremos as especificidades da implementação 

das políticas, buscando compreender em que consiste essa etapa específica, elencando quais 

são os fatores intervenientes no processo e o que deve ser observado ao se realizar uma 

avaliação da implementação. No terceiro item, nos deteremos nas políticas públicas de 

turismo, apresentando algumas definições e identificando os fatores que intervêm nessa 

política setorial a partir de alguns estudos de caso.  

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

As políticas públicas enquanto campo de conhecimento acadêmico surge nos EUA, a 

filosofia instrumentalista e pragmática americana permitiu a centralidade de estudos 

diretamente na produção dos governos, iniciada por William James e John Dewey (ROCHA, 

2010). Diferente da Europa, onde existia uma centralidade de estudos no Estado e em suas 

instituições, fazendo com que os estudos de políticas públicas surgissem atrelados a esses 

aspectos. Por sua vez, a utilização das políticas públicas nos governos ocorreu a partir da 

Guerra Fria, quando se começou a utilizar a aplicação de métodos científicos às formulações e 

decisões públicas (SOUZA, 2006).  

No Brasil, Frey (2000) vai destacar que estudos sobre políticas públicas foram 

realizados apenas recentemente. Podendo-se considerar ainda como estudos esporádicos, com 

ênfase na análise das estruturas e das instituições, bem como na caracterização dos processos 

de negociação das políticas setoriais específicas. O autor destaca que tais estudos carecem de 

embasamento teórico para que seus resultados possam ser generalizados, isso porque são, em 

sua maioria, de natureza descritiva com variados graus de complexidade analítica e 

metodológica.  

Souza (2003), em seu texto sobre o estado do campo das pesquisas em políticas 

públicas no Brasil, ressalta que os estudos em torno dessa temática são recentes e têm se 
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proliferado em diversas áreas do conhecimento, destacando-se muitas debilidades como 

consequência de ser um campo de pesquisa recente. Entre as principais dificuldades 

encontram-se a escassa acumulação de conhecimento na área; o escasso debate entre os 

pesquisadores; a abundância de estudos setoriais, que se expandem de forma horizontal, sem 

fortalecimento vertical de produção e a ameaça de que a proximidade com órgãos 

governamentais e organismos multilaterais paute o desenvolvimento de pesquisas, bem como 

que se desenvolvam muitos trabalhos normativos e prescritivos. 

Além disso, tem-se o perigo da proliferação de estudos com temas de interesse 

particular que prejudicam a acumulação de conhecimento; a concentração de estudos 

focalizada nos fracassos das políticas e desvinculada dos processos políticos e a ausência de 

estudos que considerem os modelos ou tipologias de políticas públicas. No entanto, como 

bem ressalta a autora: “Apesar dos problemas e das lacunas na agenda de pesquisa em 

políticas públicas [...], creio que temos nos saído relativamente bem se pensarmos o quanto 

essa área é ainda recente no Brasil.” (SOUZA, 2003, p. 19).  

Segundo Souza (2006), o que possibilitou o estudo analítico das políticas públicas foi 

a percepção de que aquilo que os governos fazem ou deixam de fazer pode ser formulado 

cientificamente e analisado por pesquisadores. Dessa forma, o estudo das políticas públicas 

surge atrelado à Ciência Política com a finalidade maior de entender como e quais motivos 

levam os governos a optarem por determinadas ações. Meny e Thoenig (1992) retratam que o 

estudo das políticas públicas não é outra coisa, senão verificar “O que produzem aqueles que 

nos governam, para chegar a que resultados, através de que meios?” (1992, p. 7, tradução 

nossa)
13

.  

Da mesma forma, Rodrigues (2010) vai destacar que há um interesse crescente do 

público em geral pelas políticas públicas, justificado por vários motivos, entre eles: 1) as 

políticas públicas afetam em diversos aspectos a vida cotidiana da sociedade, através dos 

tributos pagos, regulam os comportamentos e conflitos, organizam as burocracias e mercados, 

distribuem benefícios e serviços à população; além de 2) o estudo das políticas públicas 

ajudarem a compreender melhor a sociedade em que se vive, as causas e consequências das 

decisões políticas, procurando saber os motivos pelas quais determinadas políticas são 

adotadas e o que leva os governos a agirem de determinadas formas. 

Para Souza (2006), a visibilidade do campo de conhecimento das políticas públicas foi 

impulsionada por vários fatores, entre eles, destaca-se a adoção de políticas restritivas de 

                                                           
13

 “¿Qué producen quienes nos gobiernan, para lograr qué resultados, a través de qué medios?” (MENY; 

THOENIG, 1992, p. 7). 
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gasto que passaram a dominar a agenda de grande parte dos países, sobretudo, no que tange às 

políticas econômicas e sociais, o que gerou a substituição das políticas Keynesianas no pós-

guerra e, um outro fator, mais direcionado aos países em desenvolvimento e de democracia 

recente, é que a maioria desses países não conseguiu ainda formar coalizões políticas capazes 

de gerar desenvolvimento, precisando-se de políticas que promovam esse objetivo. 

A área das políticas públicas tem alguns autores fundadores principais, tais como 

destacam Souza (2006), Souza (2009) e Rodrigues (2010). Estes seriam H. Laswell, H. 

Simon, C. Lindblom e D. Easton. O primeiro, em 1936, introduz a expressão análise de 

políticas públicas – policy analisis –, no seu famoso livro Politics: Who Gets, When, How, 

como uma maneira de conciliar o conhecimento científico com o pragmatismo da produção 

dos governos, bem como permitir o diálogo entre diversos grupos, como governo, grupos de 

interesses e cientistas sociais. O segundo foca no estudo dos decisores das políticas públicas 

(policy-makers), através do seu livro publicado em 1957, Administrative Behavior, com a 

ideia de racionalidade limitada, isto é, os decisores políticos possuem conhecimento limitado. 

O terceiro questionou a ênfase dada ao racionalismo pelos outros dois citados anteriormente, 

através do seu livro Science of Mudling Thought, em 1959, e incluiu outros aspectos na 

análise, como a integração das diferentes fases do processo decisório das políticas e as 

relações de poder. O quarto e último definiu as políticas públicas enquanto sistemas, através 

do seu livro A Framework for Political Analysis, em 1965, afirmando que as políticas 

recebem influências do meio onde são realizadas e estabelecendo relação entre a formulação, 

os resultados e o próprio ambiente das políticas públicas.  

Dentro desse universo de entendimentos de como as políticas são concebidas, 

conceituá-las torna-se uma dificuldade em virtude da quantidade e diversidade de concepções. 

Meny e Thoenig (1992) entendem as políticas públicas como programas de ação 

governamental em um dado setor da sociedade. Subirats (1994) conceitua como um conjunto 

de decisões, relacionadas com uma série de circunstâncias, pessoas, grupos e organizações. 

Rua (1998) entende como os outputs, resultantes de atividades políticas (politics). 

Um entendimento de políticas públicas reconhecido é o de Dye (2008), que define 

como tudo aquilo que o governo escolhe ou não fazer. Essa perspectiva está ancorada, 

conforme lembra Rodrigues (2010), na publicação de Bacharach e Morton Baratz (1962) 

intitulada Two Faces of Power, que argumenta o fato de que o investigador das políticas 

públicas deve lançar o olhar, de um lado, nas decisões tomadas, e de outro, no poder que o 

governo tem de prevenir uma tomada de decisão. Trata-se de desvendar qual a conexão entre 

a face descoberta do poder e a face encoberta.  
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É nesse sentido que Dye (2008) vai afirmar que quando o governo escolhe fazer algo 

perante algum problema, a política adquire característica positiva. Do contrário, caso o 

governo decida não agir diante de algum problema público, a política adquire característica 

negativa. Por sua vez, Jobert e Muller (1987) entendem as políticas públicas em uma 

definição clássica como o Estado em ação. 

Das várias definições existentes, Souza (2006) resume política pública como um 

campo de conhecimento que busca como variável independente colocar o governo em ação ou 

analisar essa ação, e quando necessário, como variável dependente, propor mudanças no rumo 

ou curso dessas ações. Para Rua (1998), as políticas públicas (policies), são os outputs 

resultantes das atividades políticas (politics), o que envolve um conjunto de ações e decisões 

relacionadas à alocação imperativa de valores. Por sua vez, Saravia (2006) define como um 

fluxo de decisões públicas, orientados a manter o equilíbrio social ou a introduzir 

desequilíbrios com o objetivo de modificar essa realidade. Essas decisões são condicionadas 

pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações provocadas no tecido social, bem como 

pelos valores, ideias e visões dos que adotam ou influenciam a decisão.  

Roth Deubel (2012), utilizando uma definição própria de 1991, diz que políticas 

públicas são: 

 
[...] um conjunto compreendido por um ou vários objetivos coletivos considerados 

necessários ou desejáveis e por meios e as ações que são tratadas, pelo menos 

parcialmente, por uma instituição ou organização governamental com a finalidade de 

orientar o comportamento de atores individuais ou coletivos para modificar uma 

situação percebida como insatisfatória ou problemática. (ROTH, 1991a, p. 14 apud 

ROTH DEUBEL, 2012, p. 27, tradução nossa).
14

 

 

De acordo com essa definição, percebe-se que as políticas públicas atuam em 

situações insatisfatórias e problemáticas na sociedade e que uma instituição ou organização 

governamental, pelo menos em parte, é responsável por orientar o comportamento de atores 

individuais ou coletivos. Nessa concepção, a definição de objetivos e os meios de concretizá-

los são fundamentais.  

Rocha (2010, p. 39) destaca o fato de que o conceito de políticas públicas está 

tradicionalmente associado ao conceito de Estado: “Políticas Públicas são as acções dos 

órgãos do Estado em ordem a responder a pretensões dos cidadãos, agrupados ou não”. Nesse 

                                                           
14

 “[...] un conjunto conformado por uno o vários objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por 

médios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por uma instituición u organización 

gubernamental con la finalidad de orientar el comportamento de actores individuales o colectivos para modificar 

una situación percebida como insatisfactoria o problemática” (ROTH, 1991a, p. 14 apud ROTH DEUBEL, 2012, 

p. 27). 
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entendimento se considera que não existem políticas públicas sem Estado e que este 

desempenha um papel fundamental, compreensão também demonstrada por Roth Deubel 

(2012).15 

O Estado como instituição que se formou na Europa, entre o fim da idade média e 

início da idade moderna, é a instituição detentora de poder dominador que estende as políticas 

públicas para toda a população que esteja sob sua jurisdição em um dado território. Para 

Rodrigues (2010) o caráter público das políticas está no simples fato de serem mandatórias e 

impositivas e produzirem bens públicos. Rua (1998) argumenta que as políticas são públicas 

por possuírem aspecto imperativo.  

É necessário, portanto, entender o Estado como possuidor do poder legítimo, que 

torna, por sua vez, as políticas em públicas. Rocha (2010, p. 39) apresenta três características 

fundamentais das políticas públicas: 

 
Em primeiro lugar, as políticas consistem em cursos de acção comandadas pelos 

órgãos do Estado, em resposta a pressões de actores exteriores a este, visto como 

uma caixa negra. Em resposta às solicitações exteriores, os governos tomam 

decisões, de forma a resolver as propostas apresentadas. Em segundo lugar, esta 

decisão pode tomar a forma de lei ou de programa a implementar pela 

administração. Finalmente, as Políticas Públicas estão baseadas na lei, devem ter 

enquadramento constitucional, pelo que são vistas como legítimas, podendo ser 

impostas, coactivamente.  

 

Nessas características das políticas verifica-se que apesar de o Estado ter o monopólio 

da força e as políticas terem como característica a coercitividade, decisões sobre os cursos de 

ações que devem ser tomados, sofrem influências de grupos externos. Quanto a isso, é 

importante destacar que a partir dos modelos teóricos e metodológicos adotados nos estudos 

das políticas públicas, considera-se que o Estado tem maior ou menor influência na 

proposição e formulação de políticas públicas.  

Souza (2006) critica o extremo de algumas vertentes teóricas quando mencionam 

existir autonomia completa do governo na definição e implementação das políticas, bem como 

as vertentes que concebem as políticas como inteiramente consequências de escolhas de quem 

está no poder, sobrepujadas a determinadas classes sociais. Ao contrário dessas vertentes, a 

autora defende a “autonomia relativa do Estado”, acreditando que este possui seu próprio 

espaço de atuação, mas que é permeado por influências externas.  

                                                           
15

 Para alguns autores, as políticas não são exclusivamente estatais: Draibe (2001) entende as políticas públicas 

como aquelas que se desenvolvem em esferas públicas da sociedade e não no plano privado e interno de 

instituições. Nesse entendimento, organizações privadas e não governamentais podem desenvolver políticas 

públicas. 
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Ainda sobre as características das políticas públicas, Meny e Thoenig (1992) expõem 

cinco. Em primeiro lugar, as políticas possuem um conteúdo, uma substância, já que os 

recursos são mobilizados para gerar resultados ou produtos. Em segundo lugar, constituem 

um programa, pois não estão circunscritas a um ato isolado, mas ao contrário, fazem parte de 

um conjunto de atividades que formam um todo maior, geralmente inserido em um setor de 

intervenção. Em terceiro lugar, possuem uma orientação normativa, que não é aleatória, mas 

que satisfazem interesses, sendo portadoras de certos valores e objetivos específicos. Em 

quarto lugar, se constituem em fator de coerção, já que, os atos públicos se impõem à 

coletividade, já que o Estado possui o monopólio no uso da força. Em quinto lugar, credita-se 

às políticas uma competência social, pois, uma política pública se define pela competência, 

pelos atos e disposições que afetam a situação, os interesses e os comportamentos da 

coletividade atingida pela atuação pública.  

Com relação a alguns termos bastante utilizados em políticas públicas: polity, politics 

e policy, estes teriam surgido, segundo Frey (2000), na chamada policy science norte-

americana da década de 1950 e significam: polity – ordem do sistema político, delineada pelo 

sistema jurídico, e a estrutura institucional do sistema político-administrativo; politics – o 

processo político, frequentemente conflituoso, no que diz respeito à imposição de objetivos, 

aos conteúdos e às decisões de distribuição; policy – a dimensão material, os conteúdos 

concretos, isto é, à configuração dos programas políticos, os problemas técnicos e o conteúdo 

material das decisões políticas.  

Souza (2009) ressalta, além desses termos destacados anteriormente, aqueles ligados à 

teoria de sistemas desenvolvida por Easton (1968). Esses termos seriam: os inputs – que 

seriam construídos pelas demandas e suporte do meio ambiente para o sistema político; os 

outputs – que se referem à atuação e influência do sistema ou retorno, ao meio ambiente, ou 

ainda, decisões autoritárias e seu instrumental. São alocações autoritárias de valores ou 

também decisões coercitivas do sistema. O terceiro é o withinputs – que são os efeitos que 

ocorreriam dentro do sistema. Um quarto conceito seria, segundo Meny e Thoenig (1992), os 

outcomes, que são os produtos das políticas; e um quinto, de acordo com Rua (1998), são os 

issues, aspectos ou itens de uma decisão que afetaria os interesses dos chamados atores, 

mobilizando suas expectativas e remetendo também as decisões relativas a pontos que levam 

os atores a ganhar ou a perder.  

No campo das políticas públicas, surgiram ao longo do tempo vários modelos 

analíticos para explicar como determinadas políticas são escolhidas pelos governos. Esses 

modelos estão localizados dentro do que se denominou chamar de análise de políticas 
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públicas, que para Arretche (2009, p. 30) é o exame da engenharia institucional e dos traços 

que constituem os programas: “A análise de políticas públicas busca reconstituir estas 

diversas características, de forma a apreendê-las em um todo coerente e compreensível. Ou 

melhor dizendo, de forma a dar sentido e entendimento ao caráter errático da ação pública”. 

Roth Deubel (2012) ressalta que a análise de políticas públicas tem como objeto de 

estudo um conjunto de dispositivos que envolvem a definição e formação dos objetivos 

considerados pelo Estado como desejáveis ou necessários; os meios e ações processados pela 

instituição governamental e as consequências desejadas ou não dos resultados das ações.  

Dye (2008) destaca alguns modelos principais de análise: Institucionalismo (política 

como produto institucional); Processo (política como uma atividade política); Teoria dos 

Grupos (política como resultado de um ponto de equilíbrio entre os grupos); Teoria da Elite 

(política como preferência das elites); Racionalismo (política como máximo de ganho social); 

Incrementalismo (a política criada é incremental com relação à política anterior); Teoria dos 

Jogos (a política é uma escolha racional perante situações competitivas); Teoria da Opção 

Pública (política como uma deliberação coletiva de indivíduos que são sempre movidos pelo 

autointeresse) e a Teoria Sistêmica (política como produto de um sistema).  

Outro modelo é o Tipo da Política Pública, elaborada através de uma máxima: a 

política pública faz a política, de Theodor Lowi. Com essa máxima, compreende-se que cada 

tipo de política pública vai encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e que disputas 

em torno de sua decisão passam por arenas diferenciadas. Nesse modelo, a política pública 

pode assumir quatro formatos: políticas distributivas, políticas regulatórias, políticas 

redistributivas e políticas constitutivas. Outros modelos são: o Ciclo da Política Pública, no 

qual a política pública é vista como um ciclo deliberativo formado por vários estágios em um 

processo dinâmico e de aprendizado, composto de definição de agenda, identificação de 

alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e avaliação e o 

Neoinstitucionalismo, que procura responder como as instituições influenciam os resultados 

das políticas públicas e como as variáveis institucionais explicam os resultados das políticas 

públicas. Esse modelo parte do entendimento de que, as instituições influenciam, através das 

regras formais e informais, as políticas públicas (FREY, 2000; SOUZA 2006).16 

É importante ressaltar a observação colocada por Dye (2008) que chama atenção para 

o fato de que muitos dos modelos atualmente utilizados para a análise de políticas públicas 
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 Outros modelos de análise de políticas públicas são citados por Frey (2000), como a Análise de Estilos 

Políticos, e por Souza (2006) como o “Garbage Can”, Coalizão de Defesa, Arenas sociais, Modelo do “equilíbrio 

interrompido”. 
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não foram de fato desenvolvidos com essa finalidade, mas afirma que cada um oferece uma 

maneira diferente de pensar sobre a política e sugere suas causas e consequências gerais. No 

entanto, apesar de a análise de políticas públicas ajudar a identificar alguns resultados 

alcançados pelas políticas e compará-los com os seus desenhos institucionais, apenas um 

estudo de avaliação pode estabelecer causalidade entre a política e os resultados encontrados. 

Conforme Arretche (2009, p. 31) adverte: “Ainda que a análise de uma dada política pública 

possa atribuir a um determinado desenho institucional alguns resultados prováveis, somente a 

avaliação desta política poderá atribuir uma relação de causalidade entre um programa x e um 

resultado y”.  

Dessa forma, a análise permite desvendar o arranjo institucional presente na 

formulação das políticas e relacionar com alguns resultados, mas, não permite relacionar de 

forma causal os resultados encontrados e suas ações. Apenas uma avaliação de políticas 

públicas pode averiguar os resultados, os efeitos e os impactos de uma ação pública. 

Especificamente sobre a avaliação, discutiremos a partir desse ponto.  

De início é importante destacar as diferenças de meios e fins existentes entre a 

avaliação política de políticas públicas e a avaliação de políticas públicas17 como forma de 

clarificar e não confundir essas duas formas de fazer avaliação, que são complementares, mas 

que possuem objetivos diferentes. A chamada avaliação política das políticas públicas é 

definida por Figueiredo e Figueiredo (1986) como uma etapa preliminar e preparatória da 

avaliação de políticas públicas, tendo a pretensão de análise e elucidação dos critérios que 

embasam uma política, isto é, as razões que fazem com que uma política seja preferível a 

qualquer outra, no sentido de possuir princípios que possibilitem ampliar o bem-estar social.  

A colocação de Figueiredo e Figueiredo (1986) é corroborada com a de Rios (2009) 

quando a autora alerta para a importância da perspectiva política da avaliação, estando 

localizada em uma dimensão de eticidade, de questionamento das ações realizadas e dos 

valores que a fundamentam: “A articulação das dimensões ética e política da ação avaliativa 

se dá no espaço das significações que a sociedade confere às práticas e relações dos sujeitos 

que a constituem.” (p. 112). 

Como alertam Figueiredo e Figueiredo (1986), toda avaliação política deveria ser 

realizada antes de uma avaliação de políticas públicas, mas em virtude do tempo e dos 
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 A avaliação de políticas públicas pode se referir à avaliação das políticas como um todo, a avaliação de 

programas ou a avaliação de projetos, mudando-se em cada caso o recorte da intervenção pública, do maior ao 

menor escopo. 
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recursos, entre outros fatores limitantes, nem sempre isso é possível, ficando os pesquisadores 

restritos à avaliação de políticas públicas, como é o caso desta tese.  

Especificamente sobre a avaliação de políticas públicas, esta tem se tornado uma área 

importante tanto no âmbito acadêmico quanto público, caracterizando-se por ser repleta de 

desafios. Na academia, os desafios envolvem os conceitos e as metodologias avaliativas, 

buscando-se inovar para ultrapassar os limites analíticos que as metodologias tradicionais 

possuem. No âmbito público, os governos, pressionados pela comunidade nacional e 

internacional, pelos cidadãos e sociedade, precisam promover transparência e participação nas 

decisões, bem como garantir eficácia e efetividade do gasto nos serviços ofertados 

(CARVALHO, 2009). Para Arretche (2009), produzir e divulgar avaliações rigorosas, que 

sejam tecnicamente benfeitas, permite o controle das ações do governo, que é um importante 

direito democrático.  

As pesquisas de avaliação se expandiram nos EUA na década de 1960 (PEREZ, 2009), 

no contexto da consolidação de programas de combate à pobreza, assentados tanto na ação do 

poder federal do New Deal quanto na orientação intervencionista das ciências sociais 

aplicadas às consequências da ação governamental. No entanto, como lembra o autor, desde 

os anos 1950 já eram utilizadas enquetes e análises estatísticas nas pesquisas de avaliação 

desenvolvidas nos EUA.  

Guba e Lincoln (2011) dividem os diversos períodos históricos da avaliação de 

políticas públicas em gerações, cada uma possuindo concepções e instrumentos diferentes. A 

primeira geração pode ser definida como a geração da mensuração, assentada nos testes 

escolares das décadas de 1920 e 1930. A função do avaliador era meramente técnica, devendo 

conhecer o arsenal de instrumentos disponíveis para conseguir mensurar qualquer variável 

que quisesse, podendo, inclusive, o avaliador criar instrumentos apropriados para casos 

específicos. A segunda geração é nomeada de descritiva, uma abordagem caracterizada por 

descrever os pontos fortes e fracos com relação a determinados objetivos estabelecidos. 

Surgiu a partir da necessidade de aperfeiçoar os currículos escolares, com o objetivo de saber 

se eles estavam funcionando corretamente, nascendo a partir desse momento a avaliação de 

programas. Por sua vez, a terceira geração da avaliação de políticas públicas é chamada pelos 

autores de juízo de valor, pois, nesse momento, incluiu-se o julgamento no procedimento da 

avaliação, passando o avaliador a ser um julgador, mas mantendo as funções técnicas e 

descritivas das gerações anteriores.  

Na Europa, a avaliação teve maior presença no Norte e em lugares que possuíam 

ligações estreitas com os EUA e Canadá, sendo só a partir dos anos 1970 que se ampliou para 



80 

 

outros países Europeus. Nesse sentido, os Programas dos Fundos Estruturais Europeus foram 

uns dos principais impulsionadores da prática devido à exigência de que os países 

participantes realizassem avaliações periódicas das ações implementadas: “Em cada uma das 

etapas do ciclo de programação (ex-ante, intercalar, ex-post), existem objectivos e 

responsabilidades claros.” (COMISSÃO EUROPEIA, 2013, p. 13).  

Como há essa vinculação entre os Programas dos Fundos Estruturais Europeus e a 

avaliação de políticas públicas na Europa, percebe-se que esta ainda não é uma prática 

generalizada, o que foi perceptível durante a pesquisa do doutorado sanduíche que realizamos 

em Portugal, momento em que tanto trabalhos acadêmicos quanto publicações 

governamentais, que versassem sobre a temática da avaliação de políticas públicas, foram 

pesquisados no país, encontrando-se uma produção limitada, para não dizer quase inexistente. 

O que pode ser visto no trabalho de Carneiro (2007), com relação à evolução da avaliação de 

políticas públicas no discurso da gestão pública portuguesa.  

No contexto mais amplo, o interesse crescente pela área se deu inicialmente nas 

décadas de 1960 e 1970, como uma forma de feedback, estando amplamente vinculada ao que 

Ala-Harja e Healgason (2000) denominou de governos socioliberais, engajados em programas 

e buscando solucionar problemas, com o objetivo de melhorar os programas sociais. No 

momento posterior, década de 1980, a avaliação foi estimulada por governos conservadores, 

com a pretensão de alocar os recursos públicos de forma eficiente, em virtude das limitações 

fiscais. Nessa fase, eram os órgãos de auditoria e Ministérios da Fazenda que se empenhavam 

no desenvolvimento dessas avaliações. A partir desse momento a avaliação tem se tornado 

objeto de preocupação dos governos legislativos (ALA-HARJA; HEALGASON, 2000).  

Faria (2005) e Costa e Castanhar (2003) destacam que a partir da década de 1990 a 

avaliação foi utilizada como um instrumento dentro da reforma do Estado, com base no 

preceito de que os recursos públicos devem ser alocados de forma semelhante ao setor 

privado, evitando-se a ineficiência e aumentando-se a transparência. Faria (2005) destaca que 

a passagem dos anos 1980 para os anos 1990, foi marcada pela expansão da avaliação nos 

países ocidentais, de forma geral, e nos países da América Latina, em particular. Nesse 

contexto, a avaliação é considerada um elemento de accountability na gestão pública, dentro 

do novo contexto do Estado “eficiente”, estando assentada na ideologia neoliberal, que prega 

o Estado mínimo, considerado, nessa perspectiva, mais efetivo e menos burocrático.  

Faria (2005) alerta que dentro das administrações públicas, a avaliação não possui 

apenas um papel instrumental, com viés normativo e priorizando aspectos mais técnicos, mas 

que pode ter outros usos, como servir a disputa eleitoral, controle das interações 
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intergovernamentais e acomodação de forças e interesses que ocorrem no âmbito 

intraburocrático, entre outros usos e papéis que a avaliação pode assumir. O autor destaca que 

esses diversos usos podem e devem ser considerados, bem como outros, que permitem ter 

uma visão mais ampla do que é a avaliação, não a desvinculando das questões amplas e 

políticas.  

No Brasil, Costa e Castanhar (2003) afirmam que não houve tradicionalmente 

preocupação em avaliar programas públicos. Colocação que corrobora-se com a de Lobo 

(2009), ao afirmar que a prática mais comum no país foram controles físico-financeiros, por 

existir essa exigência nas prestações de conta. Para a autora, a concepção de avaliação na 

administração pública brasileira adquiriu ares de instrumento fiscalizatório, nas suas palavras, 

“quase policialesco” (p. 79).  

No país, a produção do conhecimento esteve muito mais vinculada tradicionalmente à 

formulação dos programas do que à implementação e avaliação. É somente nos anos 1980 e 

1990 que ações e serviços sociais que dessem conta das desigualdades sociais, que 

aumentaram com a crise da dívida externa e com a interrupção do crescimento econômico, 

começam a ser exigidos. Outros fatores que aumentaram a tônica da avaliação foram a 

abertura comercial, a integração, a desestatização, a reforma do Estado, entre outros. Segundo 

Costa e Castanhar (2003), o agravamento da crise fiscal ampliou a escassez dos recursos 

públicos ao mesmo tempo em que se precisava intervir na situação da população necessitada, 

fatores que desencadearam a necessidade de obter maior eficiência e maior impacto dos 

investimentos governamentais. Foi assim que a avaliação realizada de forma sistemática 

aparece como uma oportunidade de garantir melhores resultados aos programas públicos.  

No Brasil, a produção e disseminação do conhecimento na área de avaliação de 

políticas públicas foram semelhantes aos EUA, focadas nos aspectos gerencialistas. Segundo 

Saul (2009) isso foi consequência do estímulo que tiveram os profissionais de educação 

brasileiros para realizar seus cursos de pós-graduação nos EUA, bem como decorrentes da 

presença de professores americanos no Brasil, com o intuito de formar docentes brasileiros.  

Do ponto de vista da pesquisa avaliativa propriamente dita, Weiss (1978) destaca as 

principais semelhanças e diferenças entre essa pesquisa e a pesquisa social em geral. Do lado 

das semelhanças, encontra-se o fato de que, como em outras pesquisas, a avaliação trata de 

descrever e de compreender as relações entre as variáveis e estabelecer a sequência causal; 

utiliza do mesmo modo o conjunto de métodos da pesquisa social para arrecadar informações, 

como entrevistas, questionários, observações, análises de conteúdo de documentos, entre 

outros.  
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Do ponto de vista das diferenças, pode-se destacar, entre as principais, que nas 

pesquisas de avaliação há a necessidade de comparação dos dados obtidos com metas 

previamente existentes, isto é, a comparação do “que é” com o que “deveria ser” através de 

critérios bem-definidos; tem-se também a questão da finalidade, que é sempre informar sobre 

a eficácia e efetividade dos programas, a avaliação destina-se ao uso, o que nem sempre 

ocorre com as pesquisas em geral (WEISS, 197818; FARIA, 2009). Por fim, Faria (2009) 

destaca que a avaliação possui papel formativo, que é corrigir ou alterar o caminho escolhido 

através da detecção de falhas e méritos dos programas.  

A avaliação de políticas públicas enquanto pesquisa constituiu-se em um exercício que 

busca estabelecer uma relação de causalidade entre os resultados de uma política e suas ações, 

no sentido de averiguar em que medida a política conseguiu atingir os resultados esperados e 

de que forma isso gerou consequências no contexto social em que ela foi 

implementada/executada. Melo (2009) destaca que a avalição de políticas públicas não se 

constitui em um exercício formal desinteressado, preocupado apenas com um cálculo de 

custo-benefício, ao contrário, a avaliação está ancorada em um conjunto de valores e noções 

sobre a realidade social que permite distinguir uma boa de uma má política. 

Para Weiss (1978), a avaliação contribui para aumentar a racionalidade das decisões, 

tendo como característica principal ser uma fonte de conhecimentos e orientações. Dessa 

forma, a avaliação é um processo de julgamento, pois os méritos da política são 

constantemente colocados em pauta, buscando-se atribuir um sucesso ou fracasso aos 

resultados conseguidos. Pode-se falar em sucesso quando o desenho, a implementação e os 

resultados da política estão em acordo com o esperado e propiciam as mudanças almejadas; 

ou em termos de fracasso, quando não se alcança os resultados buscados.  

Observação pertinente faz Arretche (2009) ao mencionar que na avaliação de políticas 

públicas, se está sempre inserido em uma concepção de justiça, que pode estar implícita ou 

explícita nos critérios de avaliação, “[...] não existe possibilidade de que qualquer modalidade 

de avaliação ou análise de políticas públicas possa ser apenas instrumental, técnica ou neutra.” 

(p. 29).  

Nesse mesmo sentido, Rios (2009) destaca que avaliar é apontar valor, implica ter 

pontos de referência para apreciar a realidade, o valor manifesta-se em relação a algo, 

manifestação que se dá em termos de valores específicos e não em termos de um valor 

qualquer, significa romper com a indiferença. Essa observação corresponde à terceira geração 
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 A autora menciona outras diferenças entre a pesquisa avaliativa das pesquisas em geral: ver Weiss (1978). 
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de políticas públicas, conforme Guba e Lincoln (2011) mencionam, como a geração que inclui 

o juízo de valor dentro da avaliação.  

Não obstante, a avaliação permite um maior controle social por parte da sociedade, 

assegurando que a própria sociedade verifique quais são as políticas públicas que estão sendo 

implementadas e quais são os retornos que estão gerando. Assim, uma avaliação das políticas 

que seja contínua e sistemática, pode, conforme Costa e Castanhar (2003) afirmam, contribuir 

para um domínio dos recursos aplicados, alcançando-se melhores resultados, além de 

proporcionar informações sobre programas mais eficazes aos gestores públicos. 

Toda a discussão em torno da avaliação de políticas públicas incentivou a criação de 

diferentes conceitos e metodologias avaliativas, que são muito mais diversas no quesito 

metodologia do que no quesito conceito. No quesito conceito, Costa e Castanhar (2003) 

definem a avaliação baseando-se no Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), como 

mensurar o desempenho dos programas. Por sua vez, Ala-Harja e Helgason (2000, p. 05) 

afirmam que “[...] pode ser definida como uma análise sistemática de aspectos importantes de 

um programa e seu valor, visando fornecer resultados confiáveis e utilizáveis”.  

Lobo (2009) ressalta que os aspectos teóricos subjacentes ao objeto de avaliação 

devem ser levados em consideração, pois somente a partir desses aspectos é possível ter um 

entendimento aprofundado do que está se avaliando, dos sentidos, ritmos e direções que as 

ações governamentais tomam. É importante levar em consideração, ainda para a autora, o 

ambiente político; as forças políticas envolvidas no apoio ou na sabotagem ao programa; o 

ideário econômico-financeiro que determina a destinação do gasto púbico; as concepções 

sobre a democratização do Estado; a percepção sobre os princípios de eficiência, efetividade e 

eficácia das ações.  

Draibe (2001) argumenta que do mesmo modo que qualquer pesquisa, na avaliação 

deve-se realizar um conjunto de escolhas por parte do avaliador, que definem a “estratégia de 

avaliação”. É todo esse conjunto de escolhas que vão definir os objetivos, a natureza e o tipo 

de avaliação. Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 109) destacam que o mais importante nessa 

discussão é o estabelecimento de conexões lógicas: “[...] entre os objetivos da avaliação, os 

critérios de avaliação e os modelos analíticos capazes de dar conta da pergunta básica de toda 

pesquisa de avaliação: a política ou programa social sob observação foi um sucesso ou um 

fracasso?”. 

De acordo com Draibe (2001), as avaliações respondem a distintos objetivos, como os 

objetivos de conhecimento, pela relação de meios e resultados; objetivos de verificação dos 

retornos dos programas, utilizando-se os critérios de eficácia, eficiência e efetividade; e 
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objetivos pragmáticos, quando se busca que a avaliação seja utilizada para a detecção e 

correção de falhas nos programas.  

Weiss (1978) destaca como objetivos centrais da avaliação a medição de efeitos de um 

programa com relação às metas que se propõe a alcançar, de forma a contribuir para as 

decisões posteriores e o melhoramento da programação. Quanto a isso: 1) a medição de 

efeitos faz referência à metodologia da pesquisa que se emprega; 2) os efeitos se referem à 

ênfase nos resultados do programa; 3) a comparação dos efeitos com as metas salienta o uso 

de critérios explícitos para avaliar até que ponto o programa vai bem; 4) a contribuição para a 

tomada de decisão posterior e o melhoramento da programação futura denotam a função 

social da avaliação. Para a autora, os motivos mais legítimos para a realização de uma 

avaliação é responder ao final se o programa deverá continuar, se deverá ampliar e se deve 

haver mudanças na operação. Percebe-se, portanto, que os principais objetivos para Weiss 

(1978) de uma pesquisa de avaliação estão dentro de uma versão mais pragmática da sua 

finalidade.  

Quanto a isso, podemos discutir como operacionalizar pesquisas avaliativas, já que 

essas possuem perspectivas teóricas e metodológicas diversas, gerando um debate constante 

entre os pesquisadores da área, na tentativa de se descobrir quais os melhores métodos e 

metodologias de avaliação. Tinôco, Souza e Oliveira (2011) falam dos modelos mais comuns, 

citando o tradicional e o pluralista. Esse primeiro, o tradicional, é influenciado pelo 

positivismo, tendo maior rigidez operacional, e geralmente modelos econométricos que 

permitem estabelecer relações causais entre as variáveis em estudo. 

Já a avaliação pluralista utiliza o construtivismo social como forma de entender a 

realidade e gerar conhecimento. Não preocupa-se com o estabelecimento de causalidade entre 

as variáveis do programa, como é típico na avaliação tradicional. Todos os processos da 

investigação são realizados em conjunto com todos os envolvidos no programa, desde a 

seleção do que será avaliado até a avaliação propriamente dita. É particularmente importante a 

observância entre os jogos de poderes existentes entre os atores do programa até os aspectos 

do ambiente social que possam ter interferido nas ações.  

Referente aos modelos, Ala-Harja e Helgason (2000) apresentam quatro: 1) avaliação 

experimental – incorpora ideias positivistas na avaliação ao comparar dois grupos 

aleatoriamente selecionados ao aplicar o programa ou o projeto a um deles, apurando-se ao 

final da implementação, a diferença entre os grupos e verificando se a política alcançou os 

resultados esperados; 2) avaliação pragmática – que tem o foco central nos resultados da 

avaliação, que deve orientar o trabalho dos tomadores de decisões; 3) avaliação econômica – 
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focada na perspectiva puramente econômica, baseada na avaliação custo-benefício e custo-

eficiência; e 4) avaliação naturalista – baseada na ideia de que a avaliação não pode oferecer 

respostas corretas e objetivas, mas meramente agir como elemento facilitador para a produção 

de consenso entre os interessados, utiliza métodos como etnografia, observação participante, 

estudos de caso, dentre outros.  

Sobre o modelo que julga mais pertinente, Carvalho (2009) disserta sobre a avaliação 

participativa, que surgiu no momento em que se proliferavam as chamadas pesquisas-ação. A 

avaliação participativa busca apreender o pluralismo social da intervenção do programa, 

devendo possuir dois objetivos centrais, que, ao mesmo tempo em que incorpora os sujeitos 

afetados pelas ações públicas, deve desencadear um processo de aprendizagem social. Os 

valores, as opiniões, as percepções, os entendimentos etc. dos diversos atores participantes 

devem ser apreendidos. O valor atribuído nesse caso em termos de avaliação não é mais 

decorrente unicamente do pesquisador, mas construído coletivamente. Com essa metodologia 

é possível juntar todas as informações e conhecimentos que ficam fragmentados entre os 

envolvidos, chegando-se mais próximo à totalidade de intervenção do programa: “[...] a 

objetividade pretendida no ato avaliativo é resultado de um processo de debate e triangulação 

entre os gestores, a comunidade mais próxima do programa e os especialistas.” 

(CARVALHO, 2009, p. 91). 

Carvalho (2009) ressalta que na avaliação participativa usam-se os tradicionais 

instrumentos de pesquisa, como os indicadores, questionários, entrevistas, observação 

participante, entre outros. Adicionalmente, as avaliações participativas não dispensam as 

competências específicas de uma investigação avaliativa, mas requer competências a mais do 

avaliador, pois é necessário abarcar os envolvidos no programa, sendo preciso ter habilidades 

de mediação e condução do processo, por meio do compartilhamento de informações, de 

questionamentos e esclarecimentos. No entanto, como bem ressalta a autora, nem sempre a 

avaliação participativa é o tipo mais adequado para avaliar programas, devendo nesses casos 

ser complementada por outras abordagens.  

Também referente aos modelos avaliativos, Guba e Lincoln (2011) apresentam a 

avaliação de quarta geração como uma alternativa às três primeiras gerações. Nesse contexto, 

a avaliação de quarta geração é chamada de construtivista responsiva ou respondente, 

assentada no método responsivo de focalizar e construtivista de conduzir.  

No método responsivo de focalizar, as pessoas ou grupos interessados na avaliação 

identificam reinvindicações, preocupações ou questões em relação ao objeto da avaliação, 

realizando-se uma negociação entre os diversos aspectos que surgem a partir de um mínimo 
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de consenso. Por sua vez, a metodologia construtivista de conduzir é uma proposta para 

substituir o método científico que pautou a maior parte das avaliações realizadas no século 

XX. Essa metodologia nega o dualismo sujeito-objeto e propõe que os resultados de um 

estudo existem em virtude da interação entre o observador e o observado. Nesse contexto, os 

autores acreditam que as realidades são construções sociais mentais e que são tão diversas 

quanto à quantidade de pessoas existentes no mundo e que isso é algo que deve ser levado em 

consideração na avaliação de políticas públicas.  

Aliada a esses modelos, encontra-se a abordagem da avaliação de políticas públicas 

ancorada na perspectiva do desenvolvimento como liberdade (SEN, 2000), que tem sido 

sistematizada e aplicada a diversas pesquisas do Grupo de Pesquisa Poder Local, 

Desenvolvimento e Políticas Públicas, sob a orientação do professor Dr. João Bosco Araújo 

da Costa. Entre esses trabalhos, podemos citar a tese de doutorado de Coelho (2011), que 

apresentou uma proposta metodológica da avaliação de efetividade das políticas públicas pela 

expansão das capacidades e liberdades no sentido Senniano. Nesse mesmo sentido, a tese de 

doutorado de Forbeloni (2014) propôs estudar a efetividade das políticas públicas através das 

liberdades instrumentais de Amartya Sen. Ainda nesse rol de pesquisas, a dissertação de Lima 

(2013) é um exemplo da aplicação empírica dessa abordagem, que tem como pressuposto que 

as liberdades instrumentais de Amartya Sen podem ser traduzidas em indicadores suscetíveis 

de medição da efetividade das políticas públicas. Desse modo, o entrelaçamento da avaliação 

de políticas públicas com o desenvolvimento como liberdade permite verificar em que medida 

a política estudada alterou a realidade que se propôs, a partir da mensuração da expansão das 

capacidades e liberdades das pessoas.
19

  

Levando em consideração esses diversos modelos, o quadro a seguir apresenta uma 

síntese, de acordo como são descritos pelos autores mencionados anteriormente: 
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 Outros trabalhos entre dissertações e teses, vinculados ao Grupo de Pesquisa Poder Local, Desenvolvimento e 

Políticas Públicas, foram desenvolvidos com perspectiva semelhante.  
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Quadro 2 – Modelos de Avaliação de Políticas Públicas 

Modelos Tradicionais* 

Tipos Características Autores que mencionam 

Avaliação Tradicional 
Rigidez operacional e modelos 

econométricos. 
Tinôco, Souza e Oliveira (2011). 

Avaliação Experimental 
Comparação entre grupo participante 

da política e grupo não participante. 

Ala-Harja e Helgason (2000). 

Tinôco, Souza e Oliveira (2011). 

Avaliação Econômica 
Avaliação custo-benefício e custo-

eficiência. 

Ala-Harja e Helgason (2000). Cohen 

e Franco (2011). 

Novos Modelos 

Avaliação Pluralista 
Construtivismo social e sem relações 

de causalidade. 
Tinôco, Souza e Oliveira (2011). 

Avaliação Naturalista 
Promover o consenso entre os 

interessados. 
Ala-Harja e Helgason (2000). 

Avaliação Participativa 

Incorporar os sujeitos afetados pelas 

ações públicas e desencadear um 

processo de aprendizagem social. 

Carvalho (2009). 

Avaliação de Quarta 

Geração 

Método responsivo de focalizar e 

construtivista de conduzir. 
Guba e Lincoln (2011). 

Avaliação baseada no 

Desenvolvimento como 

Liberdade 

Mensuração da expansão das 

capacidades e liberdades dos 

beneficiários das políticas públicas. 

Coelho (2011). Forbeloni (2014). 

Lima (2013). 

*A avaliação pragmática mencionada por Ala-Harja e Helgason (2000) como do tipo tradicional não foi 

mencionada no quadro, pois se considera que essa avaliação refere-se mais aos objetivos da avaliação do que a 

forma de avaliar (metodologia).  

Fonte: Elaborado com base no referencial teórico mencionado.  

 

Como destacam os autores Ala-Harja e Helgason (2000), problemas metodológicos 

existem em todos os modelos e abordagens, sendo aconselhável a combinação de mais de um, 

quando possível. Quanto a isso, é pertinente ressaltar as dificuldades próprias da pesquisa 

avaliativa, das mais simples, como conseguir os dados e informações sobre o programa e a 

população que está sendo avaliada (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986; ARRETCHE, 

2009), como as mais complexas como isolar a interferência das múltiplas variáveis presentes 

no contexto social, estabelecendo relações de causalidade entre os programas e os resultados 

encontrados (CARVALHO, 2009; ARRETCHE, 2009; FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986; 

ALA-HARJA; HELGASON, 2000), a existência de mais de um objetivo, objetivos ocultos e 

até conflitantes (CARVALHO, 2009; ARRETCHE, 2009; ALA-HARJA; HELGASON, 

2000), dificuldades de obter recursos financeiros necessários à realização de pesquisas de 

campo (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986; ARRETCHE, 2009; ALA-HARJA; 

HELGASON, 2000), existência de impactos não esperados e não somente daqueles que 

faziam parte das metas (CARVALHO, 2009; ALA-HARJA; HELGASON, 2000), e saber se 
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os resultados da avaliação podem ser generalizados para outras situações, locais ou sujeitos 

(ALA-HARJA; HELGASON, 2000). 

Por isso, Cotta (1998) vai ressaltar que é preciso antes de se decidir por avaliar uma 

política, identificar suas condições de “avaliabilidade”. Um primeiro passo é identificar os 

principais atores envolvidos, seus interesses e os cursos potenciais de ação. Os atores 

considerados, nesse caso, são três: as agências de fomento, ou os órgãos governamentais, ou 

ainda, a cúpula da instituição responsável pelo programa; a equipe propriamente dita, formada 

pelos gestores, pelo pessoal técnico e administrativo; e os clientes ou beneficiários, indivíduos 

ou grupos que podem ou não ser chamados a participar das decisões referentes à intervenção. 

Outros aspectos devem ser considerados na avaliabilidade da política, como os objetivos – 

pois se estes forem definidos de maneira vaga e imprecisa podem dificultar e até inviabilizar a 

pesquisa. Além dos objetivos claros, para ser passível de avaliação, a política deve especificar 

a clientela visada, o grau de cobertura estabelecido como meta, e, deve ter informações 

relevantes e confiáveis disponíveis.  

Ainda segundo Cotta (1998), na fase inicial de um estudo de avaliação, deve-se 

delimitar o objeto de investigação, definindo quais são os aspectos do programa ou do projeto 

que serão avaliados. Isso é importante porque influencia a escolha do modelo de avaliação 

que será utilizado. Após a seleção do modelo, devem-se definir as estratégias metodológicas, 

que abrangem o desenho da pesquisa, os critérios de avaliação, os procedimentos de 

amostragem, a coleta dos dados, a seleção das técnicas e a apresentação dos resultados. 

Dentro disso, os critérios de avaliação devem: a) refletir os objetivos da intervenção; b) ser 

mensuráveis; e c) incorporar a visão dos atores sociais relevantes, principalmente os 

beneficiários do programa ou projeto. 

Dessa forma, a figura a seguir apresenta as principais perguntas a serem elaboradas 

durante uma pesquisa de avaliação:  
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Figura 3 – Perguntas principais da pesquisa avaliativa 

 

 

Fonte: Elaborado com base em Cotta (1998).  

 

A Figura 3 elenca as diversas perguntas que devem ser respondidas durante uma 

pesquisa de avaliação. Em primeiro lugar, há as perguntas diretamente vinculadas ao 

programa. É preciso identificar bem quais os objetivos da intervenção, esses devem ser claros 

para o avaliador, é necessário verificar também qual o público-alvo que será pesquisado, qual 

o grau de cobertura, qual a disponibilidade de informações e dados confiáveis que existam 

sobre o programa, e quais são os principais atores envolvidos, buscando desvendar os 

interesses, os cursos de ação, as hierarquias, os graus de compromisso, entre outros. Em 

segundo lugar, é possível definir quais serão os objetivos específicos da avaliação, quais serão 

os aspectos do programa que serão avaliados, qual será o modelo de avaliação utilizado e 

quais as estratégias metodológicas que serão usadas. Todos esses elementos mencionados 

tornam uma pesquisa de avaliação mais completa. Outras características referentes à pesquisa 

de avaliação são: timing, natureza, tipos de resultados, posição do avaliador em relação ao 

objeto avaliado e critérios de avaliação.  

O timing refere-se ao momento em que uma avaliação é realizada, podendo ser 

considerada de dois tipos, a ex ante e a ex post (DRAIBE, 2001; COHEN, FRANCO, 2011). 

A ex ante é a que pode ser realizada antes mesmo do início da implementação do programa e 

tem como objetivo verificar se de acordo com o desenho do programa será possível atingir os 

objetivos pretendidos, ou seja, tem como finalidade melhorar as chances de o programa ter 

sucesso. Além de que, contribui para a obtenção de um ponto de partida que ajuda em futuras 

comparações. Segundo Cohen e Franco (2011), esse tipo de avaliação é importante porque 

Programa 

Pesquisa de  

Avaliação 

 

•Quais os principais objetivos? 

•Qual o público-alvo? 

•Qual o grau de cobertura como meta? 

•Qual a disponibilidade de informações e dados 
confiáveis? 

•Quais os principais atores envolvidos?  
 

•Quais o objetivo da avaliação? 

•Quais são os aspectos do programa ou projeto que serão 
avaliados? 

•Qual o modelo de avaliação? 

•Quais as estratégias metodológicas, no que tange aos 
critérios, as fontes de pesquisa, as técnicas de coleta e 
de análise de dados?  
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acrescenta um caráter qualitativo crucial, que é verificar se o programa deve ser 

implementado. Por sua vez, a avaliação ex post possui de acordo com Draibe (2001) dois 

objetivos: 1) verificar os graus de eficiência e eficácia com que o programa atende aos 

objetivos, e 2) verificar a efetividade do programa. Pode ser realizada tanto durante a 

implementação quanto após o término de suas ações.  

Levando em consideração o que foi dito anteriormente, o timing da avaliação 

influencia na caracterização de sua natureza, que pode ser: de resultados ou de 

processo/implementação. Segundo Cohen e Franco (2011), essas avaliações se diferenciam 

principalmente pelos problemas que respondem, a de resultados questiona se o programa em 

questão cumpriu com seus objetivos e quais os produtos, os efeitos e os impactos de suas 

ações. Lembrando que as intervenções governamentais geram também resultados não 

esperados, que são aqueles que não estavam incluídos nos objetivos do programa, mas que 

foram decorrentes de suas ações, podendo ser positivos ou negativos. Levando isso em 

consideração, é importante planejar o escopo da avaliação para que se possam captar também 

os resultados não esperados. 

Já a avaliação de processos é realizada durante a implementação do programa, com o 

objetivo de verificar se as ações que estão sendo implementadas estão de acordo com os fins 

perseguidos. Refere-se nos termos de Cohen e Franco (2011) a uma avaliação periódica. Para 

Draibe (2001) esse tipo de avaliação tem a pretensão de detectar os problemas que dificultam 

ou podem dificultar a implementação da política e está mais diretamente ligada ao desenho do 

programa.  

A natureza da avaliação também pode ser pensada conforme Scriven (1967) 

denominou como avaliação formativa e somativa ao refletir sobre a avaliação dos currículos 

educacionais. A avaliação formativa produz informação que se retroalimenta durante o 

desenvolvimento de um currículo para ajudar a melhorá-lo, presta serviço às necessidades de 

quem o está desenvolvendo, com o objetivo de verificar o seu potencial e redefinir partes ou o 

seu conjunto. Por sua vez, a avaliação somativa realiza-se uma vez concluído o currículo, 

proporcionando informação sobre a sua eficácia para as autoridades escolares encarregadas de 

tomar decisões. Busca então mensurar o desempenho do currículo, a partir da verificação do 

alcance dos objetivos, caracterizando-se por ser uma avaliação de resultados.  

Outro aspecto importante nas avaliações refere-se a como os seus resultados são 

definidos. Nesse sentido, identificam-se três categorias principais: os resultados estritos, os 

efeitos e os impactos. Para Draibe (2001), os resultados propriamente ditos (estritos) 

compreendem os produtos imediatos de um programa, que são aqueles presentes em suas 
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metas. Para os diversos autores não há dúvida quanto a isso. No entanto, existe uma falta de 

consenso no que se consideraria como efeitos e impactos das políticas públicas. Para alguns 

autores, os efeitos seriam um conjunto de impactos, e para outros, os impactos seriam um 

conjunto de efeitos. Draibe (2001) concorda com a primeira preposição, enquanto que Dye 

(2008) concorda com a segunda. Como já dissemos em outro momento (LIMA, 2013), sem 

pretensão de entrar nessa discussão, vale observar que a ideia de impacto como um conjunto 

de efeitos parece mais pertinente. Nesse caso, os efeitos seriam decorrentes dos resultados 

estritos de um programa, já os impactos seriam decorrentes dos efeitos, quando as mudanças 

na realidade social ultrapassam os objetivos inicialmente previstos com a implementação de 

uma política.  

Costa e Castanhar (2003) definem esses critérios de uma forma diferente. Para eles a 

missão do programa/projeto refere-se ao impacto; os objetivos são considerados efeitos; as 

metas seriam, por sua vez, os resultados e as atividades seriam os produtos. O impacto nessa 

situação não seria para além do que o programa pretendeu, mas sim a realização máxima do 

programa, que seria sua missão, diferente do que considerou-se anteriormente, os impactos 

como transbordamento dos efeitos.  

É relevante ressaltar que a depender da posição do avaliador em relação ao que está se 

avaliando, as avalições podem ser internas ou externas (WEISS, 1978; COHEN; FRANCO, 

2011). As avaliações internas são realizadas pela organização responsável pelo projeto e as 

externas são realizadas por avaliadores externos à organização. Podem ainda ser mistas, 

quando a equipe avaliativa contém tanto pessoal interno quanto pessoal externo.  

Quanto a isso é importante destacar que avaliações internas e externas têm vantagens e 

desvantagens. No caso da avaliação interna, a principal vantagem é que quem é responsável 

pelo programa conhece melhor suas ações, tendo maiores condições de estabelecer os critérios 

analíticos corretos. No entanto, tendem a ter uma visão muito positiva a respeito do programa, 

o que pode interferir na forma com que os resultados são avaliados. Já os avaliadores externos 

possuem uma postura mais neutra com relação ao programa, já que não possuem nenhuma 

relação direta com a política. Em contrapartida, não conhecem a política avaliada tão bem 

como quem participou efetivamente de sua elaboração/implementação. Nesse sentido, parece 

que avaliações mistas tendem a equilibrar essas vantagens e desvantagens, mesmo sabendo-se 

que podem existir diversos conflitos entre avaliadores externos e internos ao programa, no 

momento da avaliação.  

Avançando na discussão, após essa caracterização das pesquisas avaliativas, é 

relevante destacar que a avaliação só pode ser operacionalizada mediante critérios que podem 
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ser bastante diversos, a depender dos objetivos que se busca alcançar. Costa e Castanhar 

(2003) identificam com base no manual da Unicef (1990) os de: eficácia, eficiência, 

efetividade, sustentabilidade, análise custo-benefício, análise custo-efetividade, satisfação do 

beneficiário e equidade. Vamos definir os mais comuns com base em Arretche (2009), que 

são os de eficácia, eficiência e efetividade.  

Arretche (2009) define, baseada em Figueiredo e Figueiredo (1986), esses critérios 

como: 1) a eficácia é a relação entre o previsto e implementado, podendo ser entre objetivos 

propostos e conseguidos, e entre instrumentos previstos e alcançados; 2) a eficiência é a 

relação entre os recursos empregados e os resultados conseguidos, na proposição do menor 

custo para o maior benefício; e 3) a efetividade é a dimensão que permite verificar se os 

resultados mais amplos do programa na realidade social foco da intervenção foram 

alcançados.  

No critério efetividade, Figueiredo e Figueiredo (1986) destacam três dimensões. Em 

primeiro lugar, definem a efetividade objetiva, que refere-se aos impactos que geram 

mudanças quantitativas nas condições de vida do público-alvo do programa comparando-se o 

antes e o depois da execução do programa. Em segundo lugar há a efetividade subjetiva, que 

são os impactos que alteram nas palavras dos autores o “estado de espírito” (p. 116) da 

população, são as mudanças psicológicas, nos sistemas de crenças e valores, essa aferição 

verifica a percepção da população sobre os objetivos dos programas e a adequação as suas 

expectativas. E em terceiro e último lugar, tem-se a efetividade substantiva, que são os 

impactos que mudam qualitativamente as condições de vida da população.  

Para os autores, a análise de impactos substantivos precisa lançar mão de parâmetros 

externos ao programa, que são principalmente os princípios de justiça social, para que se 

avalie os propósitos e os resultados alcançados: “Isto é, não basta aferir se o estado futuro ‘Y’ 

desejado ocorreu. É necessário avaliar se esta nova situação, à luz de alguns princípios de 

justiça social minimamente aceitos, é positiva.” (p. 118). Nesse sentido, um exame de 

efetividade substantiva não prescinde de uma avaliação política da política.  

Já para Draibe (2001), a efetividade se divide em social e institucional, a primeira 

refere-se à capacidade do programa em alterar o capital social do meio em que se realiza, 

principalmente a rede de articulações e parcerias que facilitam sua execução. Estão dentro 

desse conceito os níveis de adesão e satisfação dos agentes implementadores e do público-

alvo. Por sua vez, a efetividade institucional refere-se às mudanças provocadas pelo programa 

sobre as organizações e instituições envolvidas na implementação. Dentre os conceitos e 

dimensões mais apropriados para essa avaliação destacam-se aqueles da análise 
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neoinstitucional, como capacidade e aprendizagem institucional, ou os ligados aos hábitos e 

comportamentos culturais das organizações, todos eles remetendo ao fim, às condições 

institucionais de sustentação e multiplicação dos programas.  

Com relação a essas diversas perspectivas de efetividade, é importante ressaltar que 

independentemente de qual dimensão dessas esteja se buscando aferir, vale a observação de 

Arretche (2009), de que a efetividade é o critério de avaliação de mais difícil mensuração, em 

virtude da necessidade de demonstração de que os resultados encontrados são decorrentes da 

implementação do programa, ou seja, é necessário que os produtos encontrados estejam 

diretamente relacionados aos resultados mais amplos do programa em estudo. Como já foi 

mencionado anteriormente, essa é uma das maiores dificuldades da pesquisa avaliativa, não 

sendo possível estabelecer, com frequência, essa relação de causalidade.  

O que permite operacionalizar esses critérios de avaliação expostos anteriormente é a 

escolha de indicadores, que possuem um uso muito diversificado no campo das políticas 

públicas. Conforme Januzzi (2005) menciona, os indicadores permitem: operacionalizar um 

conceito abstrato ou uma demanda de interesse pragmático; aproximar em termos mais 

operacionais dimensões de interesse definidas ao se fazer escolhas teóricas ou políticas; 

subsidiar atividades de planejamento público e de formulação de políticas públicas; monitorar 

as condições de vida e bem-estar da população e aprofundar a investigação científica sobre a 

transformação social e sobre influenciadores de diversos fenômenos que ocorrem no contexto 

social.  

A definição de indicador social, segundo Januzzi (2009, p. 15), é: 

 
[...] uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, 

usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de 

interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou pragmático (para formulação de 

políticas). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo 

sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando 

na mesma. 

 

O indicador é então o que permite mensurar os resultados das políticas públicas, 

estabelecendo a relação entre o que foi proposto e o que realmente ocorreu. É o elo entre 

teoria e a empiria dos fenômenos, subsidiando as atividades de planejamento e sendo um 

instrumento de monitoramento da realidade social. A diferença entre o indicador social e as 

estatísticas públicas está justamente no fato de que as estatísticas correspondem ao dado em 

sua forma bruta, sem estarem contextualizadas em uma teoria social e em uma finalidade 

prática. Isto é, as estatísticas estão preparadas apenas parcialmente para a interpretação 
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empírica da realidade. Nesse contexto, as estatísticas são a base, a matéria-prima, para a 

construção de indicadores sociais (JANUZZI, 2009).  

Nesse contexto, Januzzi (2005, 2009) expõe as propriedades desejáveis dos 

indicadores para que sejam utilizados no processo de formulação e avaliação de políticas 

públicas, estas seriam: 1) serem relevantes para a agenda político-social; 2) serem válidos 

para a representação de um conceito; 3) representarem confiabilidade na medida; 4) 

representarem uma adequada cobertura populacional; 5) serem sensíveis às ações previstas e 

específicos ao programa em estudo; 6) terem transparência metodológica na sua construção; 

7) serem facilmente compreendidos pelo público; 8) terem factibilidade operacional para sua 

execução e serem periodicamente atualizados; 9) representarem desagregabilidade 

populacional e territorial e 10) fazerem parte de uma série histórica. O autor destaca que é 

muito difícil os indicadores possuírem todas essas características, no entanto, o que importa é 

que as escolhas dos indicadores estejam o mais próximo possível dessas propriedades.  

Januzzi (2005, 2009) ressalta as diversas classificações que os indicadores podem 

adquirir, de acordo com critérios variados, como com relação à área temática em que ele se 

insere (indicadores de saúde, demográfico etc.), com relação a classificações temáticas 

agregadas (indicadores socioeconômicos, condições de vida etc.), indicadores qualitativos ou 

quantitativos, indicadores descritivos ou normativos, indicadores simples ou composto, entre 

muitas outras classificações.  

Os indicadores mais relacionados à avaliação de programas podem ser definidos de 

acordo com os critérios mais relevantes da avaliação de políticas, conforme já mencionados: 

eficácia (medem se o programa atingiu as metas), eficiência (analisam a racionalidade no uso 

dos recursos) e efetividade (mensuram a contribuição do programa para o bem-estar da 

sociedade) (JANUZZI, 2009).  

Os indicadores permitem, portanto, operacionalizar conceitos abstratos, sendo de 

importância significativa na avaliação de políticas públicas, na qual precisaremos através da 

especificação das dimensões dos programas em estudo propor indicadores que traduzam os 

dados e informações almejadas.  

O próximo item apresentará as especificidades da avaliação de implementação de 

políticas públicas, com a finalidade de definirmos as características das pesquisas avaliativas 

do tipo da que foi realizada sobre o PRT.  
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3.2 ESPECIFICIDADES DA AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Como foi visto no item anterior, as avaliações podem ser realizadas antes, durante ou 

após a implementação dos programas. É especificamente sobre as que ocorrem durante a 

execução das políticas, conhecidas como avaliações de processo (DRAIBE, 2001), formativas 

(SCRIVEN, 1967) ou ainda intercalares (COMISSÃO EUROPEIA, 2013), que iremos 

discutir. No entanto, antes de nos determos nas avaliações que possuem essa natureza, vamos 

contextualizar de forma breve o que se entende por implementação.  

A implementação de políticas ganhou maior notoriedade no âmbito acadêmico com o 

estudo de caso clássico de Pressman e Wildavski (1998), que investigaram um programa da 

Administração do Desenvolvimento Econômico (ADE), do Departamento de Comércio dos 

EUA, que buscou resolver problemas de desemprego nas áreas marginais da cidade de 

Oakland, Califórnia. O livro com edição original de 1973, resultado da pesquisa realizada, 

tem como subtítulo a pergunta motivacional que fez os autores se debruçarem nesse caso 

específico: “Como grandes expectativas concebidas em Washington se frustram em 

Oakland?”. 

O estudo dos autores se destaca por vários motivos, mas principalmente por mostrar 

que a implementação de uma política apresenta vários obstáculos no nível local. Reconhecem 

que as circunstâncias comuns apresentam sérios obstáculos a implementação e não apenas 

aquelas consideradas incomuns e drásticas. Além do mais, valores burocráticos e políticos 

diferenciados entre grupos de atores propiciam um desacordo dos meios que se utilizam para 

alcançar o objetivo principal de um programa. No caso estudado, existia um desencontro entre 

as autoridades locais de Oakland e as autoridades de Washington com respeito à forma de 

realizar as atividades do programa.  

Pressman e Wildavski (1998) ressaltam que a implementação só tem início quando há 

a transformação da política em programa. Esse último só existirá quando as condições 

essenciais estiverem satisfeitas, aquelas que se não forem cumpridas não permitirão o início 

das ações. Portanto, a implementação não se refere às condições essenciais, pois estas já 

deveriam existir, mas “[...] seria a capacidade de alcançar as consequências previstas, depois 

de ter-se satisfeito as condições essenciais” (PRESSMAN; WILDAVSKI, 1998, p. 55, 

tradução nossa)
20

. A implementação é o processo de interação entre a fixação de metas e as 

ações realizadas para que essas sejam alcançadas. 

                                                           
20

 “[...] constituiría la capacidad de alcanzar las consecuencias previstas, después de haberse satisfecho las 

condiciones esenciales” (PRESSMAN; WILDAVSKI, 1998, p. 55). 
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No entanto, os autores também ressaltam que durante a implementação as 

circunstâncias mudam, as metas se alteram e as condições iniciais podem sofrer também 

mudanças, o que gera um desaparecimento da distinção inicial entre condições essenciais e a 

cadeia de causalidades do programa. Isso faz com que os implementadores se sintam 

responsáveis, durante a implementação, tanto pelas condições essenciais quanto pelos 

objetivos finais.  

Arretche (2001) define implementação como mais uma fase da vida de um programa, 

na qual se busca alcançar os objetivos desejáveis com o desenvolvimento de um conjunto de 

atividades. Para Meny e Thoenig (1992), a implementação é a fase da política durante a qual a 

partir de marcos normativos de intenções, de textos e de discursos, se geram atos e efeitos. 

Vale nesse aspecto a observação colocada por Subirats (1994), de que implementar não se 

trata apenas de executar um programa, já que o termo execução possibilita a conotação de um 

processo automático, o que não corresponde à realidade. A pesquisa de implementação é para 

o autor o estudo sistemático da atividade de “pôr a política em prática” com o objetivo de 

identificar os fatores que explicam o processo de transformação dos programas em resultados.  

Lester et al. (1987) (apud PEREZ, 2009) traçam as principais características de três 

gerações de estudos de implementação nos EUA. A primeira geração compreendeu o período 

de 1970 a 1975, caracterizando-se pelos estudos de caso preocupados com a identificação de 

obstáculos à implementação e focada nos acontecimentos empreendidos por uma única 

instância de autoridade decisória. A segunda geração compreendeu o período de 1975 a 1980, 

marcada pelo desenvolvimento de modelos analíticos que demonstraram um conjunto de 

fatores contribuintes ao sucesso ou fracasso dos objetivos da política, dividida em dois 

enfoques principais, os quais serão a seguir detalhados, o top-down e o bottom-up. A terceira 

geração compreendeu o período de 1980 a 1985, composta por diversos estudos empíricos 

que utilizaram os modelos já formulados nas gerações anteriores, além da realização de uma 

reflexão crítica dos trabalhos já empreendidos e a proposição de novos modelos que 

combinassem e sintetizassem as abordagens top-down e bottom-up. Ademais, nesse período, 

se estabeleceram a inter-relação de diferentes níveis de governo e se propuseram enfoques 

multicausais, em virtude da crítica à explicação unicausual.  

Elmore (1993) pontua detalhadamente as diferenças entre as abordagens top-down e 

bottom-up, que são os dois principais enfoques utilizados na análise de políticas públicas. O 

primeiro, o forward mapping, tem como característica o início no topo do processo, a partir 

das prescrições de quem decide a política, depois, se desenvolve através de passos para definir 

o que se espera de cada um dos responsáveis pela implementação em cada nível, para, 
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finalmente, estabelecer com muita precisão qual é o resultado satisfatório a partir do 

estabelecido originalmente. Esse é o desenho que concorda com o marco tradicional de 

análise de políticas públicas e com as técnicas mais convencionais da ciência administrativa e 

da análise de decisões. Para o autor, esse desenho é problemático porque supõe que existe o 

controle, por parte dos elaboradores das políticas, dos processos organizativos, políticos e 

tecnológicos que condicionam a implementação.  

O que não existe, de fato, já que a maior parte dos acontecimentos que ocorrem 

durante esse processo não podem ser explicados a partir das intenções e das diretrizes dos 

formuladores de políticas. Elmore (1993) critica então a ideia de que os elaboradores das 

políticas exercem – ou deveriam exercer – algum tipo de controle direto e determinante sobre 

a implementação. Para o autor, essa pode ser denominada como a “ilustre mentira” da 

administração pública e da análise de política convencionais. Além de que, o modelo top-

down fornece poucas explicações a respeito dos possíveis fracassos dos programas.  

O segundo modelo, o bacward mapping, em contraposição, não parte do topo do 

processo de implementação, mas das últimas etapas possíveis. Não começa com a declaração 

de intenção, mas com uma definição do comportamento específico, que em um nível baixo do 

processo de implementação gera a necessidade da política. Somente após a descrição do 

comportamento é que se estabelece o objetivo, em primeiro lugar como um conjunto de 

operações e depois como o conjunto dos efeitos e resultados que serão resultantes das 

operações. Em cada nível de responsabilidade pela implementação, deve-se questionar qual é 

a capacidade que se tem para afetar a política, bem como os efeitos que se requer para obter 

êxito. Na última etapa da análise, busca-se que a formulação da política aloque os recursos 

para as unidades organizativas que tenham a maior capacidade de alcançar resultados 

(ELMORE, 1993).  

Esse modelo, portanto, difere em vários aspectos do top-down, destacando-se a 

negação de que a explicitação das diretrizes políticas, da determinação de responsabilidades 

administrativas e da definição exata de resultados aumentam as chances das políticas de terem 

êxito. Do mesmo modo em que se acredita que quanto mais perto se estiver do problema, 

maior será a capacidade de influenciá-lo e que a capacidade que tem os sistemas complexos 

para resolver problemas depende da maximização da capacidade de decisão onde o problema 

se manifesta. Destaca-se então, que a diferença entre a abordagem top-down e bottom-up é 

que uma considera a implementação como um processo ordenado hierarquicamente e a outra 

como um processo disperso e descentralizado.  
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Metodologicamente, Lider e Peters (1987 apud PEREZ, 2009) afirmam que as 

diferenças dos estudos bottom-up e top-down representam as concepções diferentes de duas 

escolas dos estudos de implementação, a bottom-up é europeia e fenomenológica e a top-

down positivista e americana. A primeira concebe a política como relativa, dependendo de 

vários fatores e a segunda como objetiva, produto de processos exógenos. Os autores afirmam 

que a adoção desses dois modelos de forma irrestrita pelos acadêmicos limitaram o campo de 

possibilidades que deveriam ser considerados no campo da intervenção pública.  

Mais de um desenho de pesquisa pode possibilitar um entendimento mais amplo de 

sucesso e fracasso de programas, o que pode ser importante para a compreensão sobre as 

políticas públicas, tanto no âmbito acadêmico quanto público. Quanto a isso, Subirats (1994) 

fala sobre o modelo da policy network como uma alternativa analítica aos modelos top-down e 

bottom-up na implementação de políticas públicas. Nessa construção analítica todos os 

sujeitos públicos e privados que decidem sobre o uso dos recursos comuns com respeito a 

determinado problema, que mantêm limitações e/ou compromissos comuns e que partem de 

uma comunicação e informação mútua e suficiente são incluídos. Isso porque a estrutura e 

relações dos atores institucionais políticos e sociais que participam, direta ou indiretamente, 

de um programa em específico influencia a qualidade da política implementada.  

As vantagens da utilização do entendimento do policy network envolvem a inclusão da 

grande variedade de relações existentes no processo de elaboração e implementação de 

políticas públicas. Nesse quadro, a implementação é vista como o desenvolvimento de uma 

estratégia que contenha negociação e acordo (SUBIRATS, 1994).  

Para Perez (2009), as pesquisas de implementação realizadas nas últimas décadas 

demonstram resultados em pelo menos dois aspectos, o primeiro é o melhor entendimento do 

significado da implementação e a sua variabilidade no tempo, nas políticas e nas unidades de 

governo, e o segundo são os avanços no estabelecimento dos vínculos entre o desempenho da 

implementação e o planejamento da política.  

Além disso, destaca que no primeiro momento, os estudos de avaliação de processo 

eram estáticos, se restringindo a um único momento de avaliação. Já atualmente persiste a 

ideia de que os estudos de implementação devem ocorrer ao longo de todo o tempo de 

execução dos programas, implicando um acompanhamento constante. Os estudos realizados 

também têm demonstrado o quanto a implementação varia de acordo com a política e seus 

diversos formatos, se há centralização ou descentralização, com a natureza dos órgãos 

implementadores, bem como indicam a necessidade de estabelecer inter-relação entre 

diferentes níveis de governo e entre diferentes políticas.  
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Podemos tal como Draibe (2001) questionar qual seria o objetivo de se avaliar a 

implementação, resposta que a autora também fornece:  

 
As avaliações de processo, de natureza qualitativa, buscam identificar os fatores 

facilitadores e os obstáculos que operam ao longo da implementação e que 

condicionam, positiva ou negativamente, o cumprimento das metas e objetivos. Tais 

fatores podem ser entendidos como condições institucionais e sociais dos 

resultados. (2001, p. 30, grifo do autor).  

 

As avaliações de processo preocupam-se, portanto, com os condicionamentos, 

positivos ou negativos, que influenciam diretamente na capacidade do programa em obter 

êxito. Além do mais, Draibe (2001) destaca que identificar alternativas de processos que 

gerem melhores resultados ou identificar se os mesmos resultados poderiam ser alcançados 

com alternativas mais ágeis e menos custosas também seriam objetivos dessas avaliações. 

Para atender as suas finalidades, a autora afirma que as avaliações dessa natureza focam no 

desenho, nas características organizacionais e nas características de desenvolvimento das 

políticas implementadas.  

Figueiredo e Figueiredo (1986) destacam que a avaliação de implementação é 

importante por conseguir prever os entraves, problemas e conflitos que atuam interferindo na 

execução dos programas, sendo responsável, quando feita de forma periódica, por possibilitar 

um maior controle sobre o impacto esperado pelo programa.  

Perez (2009) ressalta que em uma avaliação de processo deve-se apreender as relações 

complexas entre as variáveis dependentes, os graus e as formas de implementação, as 

variáveis intervenientes, o comportamento dos atores envolvidos e as variáveis independentes, 

a estrutura de operação da rede, que envolve dimensões organizacionais, jurídicas, financeiras 

e de apoio logístico.  

Quanto a isso, é importante nesse nível considerar a dinâmica dos atores, o 

conhecimento sobre as ações, o sistema de incentivo e punição, além de interesses, opiniões, 

entre outros. Esses elementos conseguem captar entraves e aspectos facilitadores da 

implementação, bem como a adesão e resistência dos implementadores. Especificamente 

sobre os atores, as características sociais, culturais e econômicas influenciam seu 

comportamento, o que pode rebater, aliado a outros fatores, no alcance dos resultados pelo 

programa.  

Segundo Arretche (2001), é quase impossível que um programa público seja 

implementado de acordo com o desenho e os meios previstos. A suposição de que isso possa 

ocorrer implicará sempre em uma conclusão negativa do seu desempenho. Isso ocorre porque 
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existe uma distância entre os objetivos, desenhos e intervenções públicas. Essa distância é 

explicada por uma contingência na implementação, isto é, por decisões que a cadeia de 

implementadores tomam ao longo do processo.  

Portanto, essa distância não vai dizer respeito, necessariamente, a falhas de moral ou 

ética dos formuladores e implementadores. Por isso, em uma metodologia de avaliação da 

implementação, deve-se considerar os pontos de estrangulamento, que ocasionam que as 

metas e os objetivos estabelecidos não sejam conseguidos, o que pode estar alheio ou fazer 

parte da vontade dos implementadores.  

Como o contexto da implementação é o contexto da vida real, dinâmica e mutável, 

Arretche (2001) ressalta que a mutação, do planejamento até a implementação, ocorre em 

virtude de: 1) mudanças nos recursos, nas prioridades e na influência dos implementadores e 

2) mudanças nos interesses e influência dos stakeholdes, o que pode alterar a colaboração que 

possam estar dispostos a oferecer.  

Meny e Thoenig (1992) ressaltam que a implementação de um programa possui uma 

dinâmica própria, pois de um lado encontram-se as autoridades/decisores que planejaram o 

programa, as prescrições de execução, os objetivos e o conteúdo; e de outro, encontram-se os 

executores de fato, os cidadãos e outros participantes, que representam o sistema de ação real: 

“Há, de fato, uma diferença significativa, às vezes relevante, entre os dois lados da 

implementação: as disposições estabelecidas por aqueles que conceberam e os processos 

específicos que ocorrem na prática” (MENY; THOENIG, 1992, p. 181, tradução nossa).
21

  

Para os autores, a implementação é função de três fatores principais: 1) as 

características do programa; 2) os comportamentos dos executores reconhecidos e 3) as 

reações dos grupos-alvo. Dessa forma, os autores entendem que os implementadores jamais 

atuam sozinhos, mas em cooperação com vários atores sociais.  

Arretche (2001) destaca que é preciso considerar que a implementação efetiva, isto é, 

aquela que se apresenta para os beneficiários, é realizada com base nas referências que os 

implementadores utilizam para desempenhar as funções, já que estes tem uma margem de 

autonomia que lhes permitem realizar seu trabalho, mesmo que dentro de certos padrões. O 

que é corroborado por Draibe (2001), ao afirmar que o processo de implementação é 

composto por orientações e preferências dos agentes que implementam ou que se beneficiam 

do programa.  

                                                           
21

 “Hay, en efecto, una diferencia significativa, a veces espectacular, entre las dos caras de la ejecución: la de las 

disposiciones dictadas por quienes la concibieron y la de los procesos concretos que se dan sobre el terreno” 

(MENY; THOENIG, 1992, p. 181). 
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Do mesmo modo que Pressman e Widalvski (1998), Arretche (2001) ressalta que 

quanto mais complexo é um programa, maior é a variedade de interesses e concepções 

emaranhados no jogo político de fazer as ações andarem e consequentemente de se obter o 

resultado almejado. Dessa forma, a autora cita o caso dos programas federais, com escalas 

intermediárias, que para serem implementados precisam da cooperação dos três níveis de 

governo, o que é difícil de ocorrer, já que os governantes desses níveis podem ser de partidos 

distintos, que competem entre si, não querendo compartilhar responsabilidades.  

Essas políticas descentralizadas e que precisam de significativo grau de cooperação 

entre os três níveis de governo é uma característica do desenho institucional do PRT, o que 

implica em uma maior complexidade na implementação do programa, pois de início já 

envolve as divergências político-ideológicas de partidos diferentes, logo, com cursos de ação 

que partem de referenciais díspares. Esse pode ser de início um dos motivos que podem 

dificultar que os resultados sejam alcançados.  

Quanto a isso, Arretche (2001) alerta que o grau de adesão e de cumprimento aos 

objetivos será maior se a autoridade central desenvolver alguma estratégia de incentivos, que 

faça com que os envolvidos estejam de alguma forma motivados a participar. E acrescenta 

que a ausência de incentivos explica a maior parte das dificuldades de sucesso que a 

autoridade central possui na implementação de programas, mesmo que tenham sido 

cumpridas todas as demais condições. Além da cooperação dos implementadores, é preciso 

contar com o apoio dos beneficiários e provedores. Todas essas relações precisam ser 

coordenadas para que a implementação tenha maiores possibilidades de ocorrer de acordo 

com os propósitos iniciais.  

Além disso, é preciso considerar que os formuladores de políticas dispõem de pouca 

informação efetivamente adequada sobre a realidade em que um programa irá atuar. Por isso, 

diversos contextos de implementação ocasionam que o mesmo programa (desenho e 

intervenções estabelecidas) tenha resultados totalmente diferentes em realidades sociais 

diversas, quando não, resultados totalmente contrários aos estabelecidos (ARRETCHE, 

2001). 

No estudo de caso realizado por Pressman e Wildavski (1998), em Oakland, 

constatou-se através do programa da ADE vários problemas que apareceram ao longo da 

implementação. Tais como normas legislativas contraditórias com excesso de trâmites 

burocráticos; antagonismos administrativos entre agências federais e incertitude de ação local 

por parte de numerosas empresas; multiplicidade de participantes e perspectivas; insuficiência 

e falhas técnicas na entrega de recursos, entre outros problemas.  
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Especificamente sobre a multiplicidade de participantes e perspectivas, verifica-se que 

são vários os stakeholders que estão envolvidos com um programa, possuindo papéis 

diferentes e interesses divergentes. Nesse sentido, destaca-se que quando as expectativas são 

distintas, também são as valorações de êxito, isto é, o que é sucesso para um, pode não ser 

para o outro.  

Pressman e Wildavski (1998, p. 176, tradução nossa) destacam que os conflitos 

durante a implementação vão surgindo aos poucos e vão ganhando magnitude com o passar 

do tempo: “Inicialmente não haveria antagonismos óbvios, e muito menos surgiriam de 

repente. Em vez disso, os conflitos se esconderiam e apareceriam apenas depois de passado 

um tempo”.
22

 Os autores destacam que isso pode tomar uma magnitude maior principalmente 

se não forem surgindo decisões rápidas e diretas de como esses conflitos podem ser 

solucinados. Além disso, os participantes podem estar de acordo com os resultados esperados 

pelo programa, mas opor-se ou não facilitar os meios para realizá-los, isto é, nem sempre 

estão dispostos a tomar decisões, fazer esclarecimentos e realizar os acordos necessários para 

que o programa tenha continuidade.  

Os motivos para isso podem ser vários, Pressman e Wildavski (1998) destacam: 1) a 

incompatibilidade direta com outras metas da organização que participam; 2) a preferência 

por outros programas, que julguem serem mais interessantes; 3) o compromisso simultâneo 

com outros programas, exigindo tempo e atenção; 4) a subordinação a entidades que não 

veem urgência nas ações; 5) diferenças de opinião sobre as pessoas ou unidades 

organizacionais que devem dirigir o programa; 6) diferenças com relação aos aspectos legais e 

de procedimento nas ações propostas, e 7) não ter poder de influência no contexto do 

programa e recursos suficientes para apoiar as opiniões.  

Para os autores, a probabilidade de acordo entre os participantes, em cada decisão, 

deve ser excessivamente grande para que exista possibilidades de que o programa seja 

concluído. Alertam ainda para o fato de que não somente a direção das decisões, se favoráveis 

ou desfavoráveis, mas as orientações dos participantes quanto ao ritmo, se lento, urgente ou 

apático – influenciam nas perspectivas do programa.  

Nesse sentido, Arretche (2001) ressalta que durante uma avaliação de implementação, 

dever-se questionar se os implementadores conhecem o programa efetivamente, pois se não 

conhecerem, agirão de acordo com seus próprios objetivos ou do seu grupo; também deverá 

se questionar se aceitam os objetivos e as regras estabelecidas para o programa, ou se agem de 

                                                           
22

 “En un principio no habría antagonismos obvios, y tampoco surgirían bruscamente. Más bien, los conflictos se 

encubrirían y aparecerían sólo después de pasado un tiempo” (PRESSMAN; WILDAVSKI, 1998, p. 176). 
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acordo com outras prioridades. Um outro questionamento a ser feito é sobre as condições 

institucionais de implementação, isto é, se há impeditivos de qualquer ordem que atrapalhem 

a realização dos objetivos (ARRETCHE, 2001).  

Lobo (2009) também discorre sobre os vários fatores que podem afetar a 

implementação dos programas públicos, um desses é o atraso ou inexistência de um sistema 

de monitoramento que atue desde o início do programa, o que afeta de forma irreversível 

avaliações posteriores que venham a ser realizadas, além de não ser possível realizar as 

correções de curso necessárias enquanto o programa é implementado. Um outro fator é o 

descaso com a capacidade institucional dos agentes implementadores, o que afeta diretamente 

os resultados de qualquer política pública. Além disso, especificamente no Brasil, um dos 

principais fatores que afetam a implementação dos programas é a descontinuidade político-

administrativa: 

 
Como garantir que um programa que começou em determinada administração possa 

ter uma avaliação consequente, que não seja “contaminada” pela opinião, boa ou má, 

sobre os antecessores? De que forma a própria transição de uma administração para 

outra afetou a implementação do programa de maneira que influenciasse os seus 

resultados? Questões como essas e várias outras não devem ser negligenciadas. 

(LOBO, 2009, p. 82). 

 

No Brasil, essa descontinuidade político-administrativa ocasiona que ações sejam 

vistas como negativas por corresponderem a partidos políticos diferentes, ou que 

simplesmente sejam abandonadas, em uma tentativa de apagar uma lembrança de uma gestão 

anterior, buscando-se imprimir uma nova “cara” ao governo atual, o que corresponde na 

maioria das vezes a políticas inéditas. Nessa tentativa que ocorre em muitas gestões pelo país, 

muitos projetos bons se perdem e muitos recursos públicos ficam desperdiçados.  

Ainda destacando os aspectos que devem ser levados em consideração durante as 

avaliações de processo, Lobo (2009) destaca, a exemplo de Draibe (2001), Arretche (2001) e 

Pressman e Wildavski (1998), que a definição dos atores envolvidos nos programas assume 

um caráter metodológico bastante relevante. Serão encontradas percepções diferenciadas a 

depender dos papéis desempenhados, da hierarquia das funções, do grau de compromisso 

assumido com processos e objetivos do programa.  

A pesquisa de avaliação da implementação deverá inserir as diferentes perspectivas, 

como as dos responsáveis pelo gerencialmente, pela execução das atividades, e a dos 

beneficiários do programa. Sobre esses últimos, Lobo (2009) destaca que não deve-se apenas 

consultá-los para apreender suas percepções, é necessário ter mecanismos de devolução das 

informações que lhe são retiradas e que sejam coletadas sugestões de aprimoramento dos 
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programas para serem encaminhadas aos responsáveis pelo planejamento e/ou 

implementação. Além do mais, 

 
Um outro ponto a considerar trata das inevitáveis variações em circunstâncias 

específicas, dentro de um mesmo programa, principalmente de abrangência 

nacional. A localização espacial, o tamanho das localidades, a capacidade 

institucional de resposta dos agentes executores, o ambiente político no qual se 

desenrolam as atividades previstas, são fatores importantes a levar-se em conta 

quando do desenho das estratégias de avaliação. Estimar-se simetricamente os 

possíveis resultados e processos de um programa social é reproduzir os erros de 

planejamento, comuns neste país, que assumem um grau de homogeneidade de 

situações existentes na realidade. (LOBO, 2009, p. 81).  

 

A observação da autora chama a atenção para o contexto econômico, político e social 

em que são implementados os programas, que influenciam diretamente nos resultados que 

estes podem ter, principalmente em programas concebidos nacionalmente, que devem ser 

implementados em diversos territórios, cujas características específicas não foram 

consideradas no seu desenho institucional. Cabe ao avaliador conseguir mapear esse contexto 

maior de forma a não fazer uma avaliação simplista ou ingênua dos processos.  

É nesse sentido que é importante observar outra colocação de Lobo (2009) ao alertar 

que toda metodologia de avaliação de programas deve ter um caráter aberto, no sentido em 

que se pode contar com mais de um desenho de avaliação e de técnica de coleta dos dados, 

mesclando-se a coleta de dados qualitativos e quantitativos.  

Com relação a alguns desses elementos intervenientes na implementação de políticas 

públicas mencionados anteriormente, o Quadro 3 apresenta uma síntese:  

 

Quadro 3 – Elementos intervenientes na implementação de Políticas Públicas 

Fatores 

Características do programa  

Orientações e preferências dos implementadores  

Interesses e influência dos stakeholders 

Interações entre todos os participantes que geram apoio ou resistência ao programa 

Pouca informação efetivamente adequada sobre a realidade em que o programa irá atuar 

Ausência de incentivos para os atores envolvidos no programa participar 

Insuficiência, alteração ou falhas técnicas nos repasses de recursos financeiros 

Atraso ou inexistência de um sistema de monitoramento que atue desde o início do programa 

Ausência de capacidade dos implementadores 

Descontinuidade político-administrativa 

Contexto econômico, político e social onde são implementados os programas 

Fonte: Elaborado a partir de Meny e Thoenig (1992), Arrecthe (2001), Draibe (2001), Pressman e Wildavski 

(1998) e Lobo (2009).  
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Podem existir outros elementos intervenientes na implementação de políticas públicas, 

esses são apenas alguns dos mencionados pela literatura da área, devendo uma pesquisa 

avaliativa de processo buscar captar se um desses fatores ou vários deles, ou ainda outros não 

mencionados, estão limitando a capacidade de um programa em atingir os propósitos que 

almeja.  

Sobre os tipos de avaliações de processo passíveis de serem realizados, Figueiredo e 

Figueiredo (1986) destacam três. O primeiro tipo é a avaliação de metas ou de resultados, na 

qual se busca verificar o alcance das metas propostas de acordo com parâmetros 

estabelecidos. É o que os autores chamam de eficácia objetiva. O segundo tipo é a avaliação 

de meios-metodologia de implantação, realizada principalmente em pesquisas de avaliação e 

monitoramento, estando assentada em um cunho moral ou instrumental e contam com os 

critérios de eficácia funcional, administrativa e contábil.23 O terceiro tipo é a que estabelece a 

relação custo/benefício e/ou custo/resultado, focada nos aspectos econômicos da política e 

vinculada à noção de eficiência, traduzida na aplicação do mínimo de recursos para o alcance 

do máximo de resultados, ou seja, na relação custo-benefício.  

Para Draibe (2001), as avaliações de implementação são naturalmente de eficácia, isto 

é, busca-se saber se o programa está sendo implementado conforme as diretrizes definidas e 

se atingiu, está atingindo ou atingirá os resultados. Sobre os aspectos importantes de serem 

observados durante as pesquisas desse tipo, a autora menciona a necessidade de se estar atento 

aos subprocessos e estágios em que se desenvolvem a implementação – divididos em seis, 

conforme o quadro a seguir. 

 

Quadro 4 – Subprocessos de implementação 

Sistema Gerencial e Decisório 

Corresponde à direção da implementação, aos graus de centralização ou 

à descentralização, autonomia ou dependência entre as partes, gestão do 

tempo, capacidade de implementar decisões, natureza e atributos dos 

gerentes, pertencimento ou não aos quadros do programa, condições de 

liderança e legitimidade.  

Processos de divulgação e 

informação 

Relativo à divulgação e circulação de informações, busca-se saber se os 

agentes implementadores e beneficiários receberam as informações 

necessárias, como objetivos, componentes etc. na quantidade, com a 

qualidade e no tempo correto para que a implementação possa se 

desenvolver a contento.  

Processo de seleção (de agentes 

implementadores e ou de 

beneficiários) 

Corresponde à seleção dos participantes do programa, analisa os 

sistemas e critérios de seleção realizados, no que tange a amplitude da 

divulgação, as competências e exames de mérito, adequação entre os 

                                                           
23

 A eficácia funcional possui objetivo mais instrumental, focado na verificação de resultados e na geração de 

informações que permitam monitorar a política, através da construção de modelos que mensurem os meios e 

metodologia do programa a partir do que foi inicialmente estipulado. E a eficácia administrativa e contábil, parte 

de uma preocupação com a probidade dos gestores e também de usuários na gestão e apropriação dos benefícios 

da política, portanto, tem o foco na moralidade executória e utiliza modelos de análise do tipo auditoria.  
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processos seletivos e objetivos do programa etc.  

Processos de capacitação (de 

agentes e ou beneficiários) 

Avaliação quanto às capacitações que tenham sido realizadas com os 

agentes implementadores, a qualidade e quantidade dos sistemas e 

conteúdos da capacitação, sua adequabilidade às atividades a serem 

desenvolvidas etc.  

Processos de monitoramento e 

avaliação internos 

Busca saber se os processos de monitoramento e avaliação realizados 

pelo programa são regulares, se são utilizados para corrigir processos e 

procedimentos, se contribuem para a continuidade e melhores 

resultados, se há a socialização dos achados para os participantes, entre 

outras questões.  

Sistemas logísticos e operacionais 

(atividade-fim) 

Busca identificar a suficiência de recursos e de tempo para a 

implementação, isto é, se os recursos financeiros e materiais foram 

suficientes ou se podem ser maximizados, em benefício dos próprios 

objetivos e metas, e se foram utilizados nos locais e prazos corretos.  

Fonte: Elaborado a partir de Draibe (2001).  

 

O conteúdo do que é importante saber em cada uma dessas dimensões altera-se de 

programa para programa, de acordo com a pertinência do que está se avaliando. O importante 

é que exista em cada um desses subprocessos indicadores capazes de traduzir o alcance dos 

resultados, a partir da comparação entre o que era estabelecido pela política pública e o que de 

fato ocorreu na prática.  

Sobre os indicadores apropriados à implementação, Januzzi (2005) afirma que o 

acompanhamento dos programas requer que se estruture um sistema de indicadores que 

devem ter como propriedades a especificidade, a sensibilidade e a periodicidade. Esses 

indicadores devem permitir monitorar a implementação processual do programa na lógica dos 

insumos, processos, resultados e impactos. Os indicadores devem ser capazes de acompanhar: 

“[...] o dispêndio realizado por algum tipo de unidade operacional prestadora de serviços ou 

subprojeto; o uso operacional dos recursos humanos, financeiros e físicos; a geração de 

produtos e a percepção dos efeitos sociais mais amplos dos programas.” (2005, p. 154-155).  

Sobre as avaliações de processo de forma geral, Arretche (2001) alerta que é preciso 

superar uma concepção ingênua de avaliação de políticas públicas, é necessário considerar 

que a implementação modifica (destaque da autora) as políticas públicas, já que de fato as 

políticas são feitas por quem as implementam. Saber em que medida modificações que 

ocorreram alteraram completamente o programa em estudo ou apenas o tornou mais 

executável, podendo-se apurar em uma balança os prós e os contras dessa dinâmica, é um 

exercício interessante, por mais difícil que seja.  

Pelo exposto sobre as avaliações de processo fica claro que essas são complexas e 

envolvem muitos aspectos diferenciados, nem sempre conseguindo-se mapear exatamente 

toda a rede da qual faz parte, mas sempre buscando-se chegar o mais próximo possível desse 

emaranhado de pessoas, recursos, vontades, resistências, interações, entre outros. Vale a 
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colocação de Subirats (1994) de que a tendência atual é aprender com os fatos, aprender com 

os fracassos e principalmente com os êxitos. Observar as políticas que têm atingido com 

algum grau de satisfação os objetivos. Considerando-se que o estudo da análise de políticas 

públicas e dos problemas de implementação é de fato um processo de aprendizagem.  

Por fim, afirmamos que estamos em concordância com Draibe (2001) ao ressaltar que 

uma avaliação de desempenho realizada de forma isolada, desconectada dos resultados, é 

limitada e não consegue avaliar adequadamente os programas, sendo indicado realizar a 

avaliação de processo juntamente com a avaliação de resultados, colocando-se lado a lado os 

processos e os resultados alcançados. Por esse motivo, na avaliação do PRT mapeamos a 

implementação (processos) com medidas centradas na eficácia, buscando-se ao mesmo tempo 

coletar os resultados que esses processos possam ter produzido nas realidades que tiveram a 

intervenção. O próximo item aborda sobre as políticas públicas de turismo.  

 

3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO: CONCEITOS, IMPLEMENTAÇÃO E 

AVALIAÇÃO 

 

O Planejamento formal do turismo pelo Estado tem início a partir da primeira metade 

do século XX, mas se intensifica a partir da segunda metade desse mesmo século. Segundo 

Cruz (2002, 2006), Fonseca (2005) e Fratucci (2008), a consagração das políticas neoliberais, 

com a passagem de um Estado interventor para um considerado mais parceiro do mercado 

propiciará a expansão da atividade turística em uma lógica de produção e reprodução do 

capital que os governos passarão a incentivar. Solha (2006) ressalta que a importância 

econômica do turismo aumentará, principalmente, após a Segunda Guerra Mundial, e que, 

aliado aos impactos negativos que a expansão da atividade turística acarretou em muitos 

lugares do mundo, se iniciará uma intervenção pública mais significativa através da 

formulação e implementação de políticas públicas.  

Acerenza (2003) relata que a França se destaca por elaborar, no período de 1948 a 

1952, o primeiro Plano Quinquenal do Equipamento Turístico, caracterizando-se por ser o 

primeiro plano nacional de desenvolvimento do turismo de um país. O segundo país a 

elaborar foi a Espanha, em 1952, com o anteprojeto do plano nacional de turismo. Mas como 

afirma o autor, o planejamento formal do turismo por parte do Estado começa a se proliferar 

somente na década de 1960.  
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No continente americano, o planejamento nacional do turismo se deu inicialmente no 

México, em 1961, quando foi solicitado ao então Departamento de Turismo a elaboração de 

um Plano Nacional de Desenvolvimento Turístico, sendo publicado efetivamente somente em 

1968. Nesse mesmo ano começaram os trabalhos para a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Turístico da Argentina, através de um trabalho conjunto entre a Secretaria 

de Difusão e Turismo, das Nações Unidas e do Centro de Pesquisa da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Buenos Aires (ACERENZA, 2003).  

Além dessas iniciativas, Acerenza (2003) relata que houve experiências de 

planejamento turístico multinacional, isto é, planejamentos que envolveram mais de um país, 

como foi o caso das negociações para o desenvolvimento turístico da Zona Maia, abrangendo 

os países do México, da Guatemala, de Honduras e de El Salvador em 1967; bem como a 

realização de um estudo para identificar os polos de desenvolvimento turístico na região 

centro-americana em 1972, entre muitas outras ações. No entanto, o autor alerta que não 

houve nenhuma ação efetivamente implementada, já que os países preferiram trabalhar 

isoladamente no desenvolvimento turístico dos seus territórios.  

Do início dessas ações mencionadas por Acerenza (2003) aos dias atuais, governos de 

países desenvolvidos e aqueles considerados subdesenvolvidos e em desenvolvimento 

passaram a mudar a tônica das suas ações em matéria de turismo, decorrente tanto de fatores 

macro quanto de fatores circunscritos aos territórios nacionais. Especificamente em países 

desenvolvidos, Hall (2001) destaca os principais períodos históricos que orientaram a ação do 

Estado e apresenta qual tem sido o foco das ações a partir da segunda metade do século XX: 

 

Quadro 5 – Políticas internacionais de turismo de 1945 até o presente 

Fase Características 

1945-1955 
A desagregação e a racionalização da política, da alfândega, da moeda e de 

regulamentações referentes à saúde que haviam sido adotados após a Segunda Guerra 

Mundial.  

1955-1970 
Maior envolvimento do governo no marketing turístico a fim de aumentar o potencial de 

ganhos do setor.  

1970-1985 
Envolvimento do governo no fornecimento de infraestrutura turística e no uso do turismo 

como instrumento de desenvolvimento regional.  

A partir de 1985 

O uso continuado do turismo como instrumento de desenvolvimento regional, maior foco 

em questões ambientais, menor envolvimento do governo no fornecimento de 

infraestrutura turística, maior ênfase no desenvolvimento de parcerias públicas e 

autorregulamentação do setor.  

Fonte: OCDE (1974); Hall (1994); Hall e Jenkins (1995) apud Hall (2001, p. 37). 

 

De acordo com o Quadro 5, verifica-se um maior envolvimento dos governos em 

ações de marketing, seguido de uma maior atenção no fornecimento de uma infraestrutura 
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básica e de utilização da atividade turística como instrumento de desenvolvimento regional no 

período 1955 a 1985. No entanto, a partir da segunda metade da década de 1980, presenciou-

se com a influência do ideário neoliberal uma mudança de papel também na gestão do 

turismo, com uma menor ênfase no fornecimento de infraestrutura turística e um maior foco 

em parcerias público-privadas e autorregulamentações do setor.  

É nesse momento que aumenta-se a atenção às questões ambientais, em virtude das 

pressões relativas a essa problemática desde a década de 1970. Não podendo-se esquecer que 

na maioria das vezes a preocupação ambiental que aparece no discurso do Estado na 

formulação e implementação de políticas públicas de turismo não tem se reverberado em 

ações práticas.  

Essas fases verificadas em países desenvolvidos são semelhantes às dos países 

considerados em desenvolvimento, com algumas diferenças. No caso do Brasil, por exemplo, 

percebe-se que o governo tem atuado em mais de uma fase de forma concomitante, como é o 

caso da atenção direcionada à infraestrutura básica, que propicia investimentos turísticos, ao 

mesmo tempo em que se realiza ações de marketing e a utilização do discurso do turismo 

como instrumento de desenvolvimento regional. Isso pode ser decorrente do fato de que no 

caso brasileiro “[...] a evolução do setor turístico vem ocorrendo de forma mais lenta e menos 

contínua se comparada com a de outras áreas turísticas do mundo.” (FRATUCCI, 2008, p. 

142).  

Solha (2006) afirma que analisando a literatura acadêmica, nota-se que os autores da 

área atribuem à política de turismo dois papéis principais. Por um lado, encontra-se uma visão 

comercial em que acredita-se que ela contribui para obter resultados mais eficazes do ponto 

de vista econômico, e por outro, a política funcionaria como uma estratégia para o 

desenvolvimento, através do estabelecimento de limites e da garantia de atendimento às 

necessidades e expectativas da população local. A perspectiva da autora é de que a política de 

turismo deve propiciar tanto estímulo e controle direto ao desenvolvimento turístico quanto 

centrar-se na proteção dos interesses da população.  

O discurso do turismo como contributo para o desenvolvimento em quaisquer escalas 

em que ele possa se manifestar, seja nacional, regional ou local, incentivou a criação de 

políticas públicas de turismo ao longo das últimas décadas. Para Beni (2012) a política de 

turismo é a espinha dorsal para formular, pensar, fazer, executar, reprogramar e fomentar o 

desenvolvimento turístico de um país ou de uma região e seus produtos finais. Deve ser 

entendida como o conjunto de fatores condicionantes e de diretrizes básicas que indicam 

como atingir os objetivos gerais para o turismo de um determinado lugar. É a política de 
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turismo que determina as prioridades de ação executiva, supletiva e assistencial do Estado e 

que facilita o planejamento das empresas ligadas ao setor quanto a empreendimentos e 

atividades que possam receber apoio estatal. Para o autor, esta deve nortear-se pelos 

condicionantes culturais, sociais e econômicos.  

O primeiro condicionante, o cultural, significa que a política de turismo deve incluir a 

política de preservação do patrimônio cultural, artístico, histórico, documental e paisagístico 

do país, para que contribua no alcance da conservação de recursos naturais renováveis e dos 

valores culturais nacionais. O segundo condicionante é a dimensão social da política, no qual 

se acredita que a política terá resultados mais significativos quanto maior for a abrangência de 

valores que possam ser difundidos e a democratização do seu acesso. O terceiro condicionante 

é o econômico, dentro do qual credita-se aos programas e projetos a responsabilidade de 

dinamização dos empreendimentos que atuam no setor, envolvendo recursos para a promoção 

interna e externa, além de investimentos em infraestrutura nos âmbitos municipais, estaduais e 

federais.  

Ainda para Beni (2012), a política de turismo é um curso de ação calculado para 

alcançar objetivos. Esses objetivos orientam o planejamento e a gestão do turismo a partir da 

identificação de restrições de mercado e de recursos. Devem conter orientações sobre os 

aspectos operacionais da atividade, devendo maximizar benefícios e minimizar impactos 

negativos; sendo parte constitutiva do planejamento das localidades em que se busca 

desenvolver a atividade. Nesse contexto, a política de turismo deve ser integrada ao contexto 

mais amplo da política nacional de desenvolvimento, orientando as ações a serem executadas, 

que são geralmente traduzidas em planos e programas de desenvolvimento setorial.  

Cruz (2002, p. 40) também aborda sobre as intervenções sociais, econômicas e 

políticas realizadas pelo Estado através do turismo, definindo a política pública do setor 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”. 

De acordo com a definição de Cruz (2002), as políticas públicas de turismo são criadas 

para propiciar que a atividade turística possa se desenvolver em uma dada localidade. É 

importante ressaltar que as intervenções realizadas pelo Estado no turismo podem ser em 

diversas dimensões do setor ou em apenas uma, a depender dos objetivos pretendidos com a 

ação implementada. No entanto, não importa o escopo e as escalas da política, essa vai 

precisar, para ser plenamente implementada, em virtude das características próprias de 

fragmentação do setor turístico, estar articulada com outras políticas públicas setoriais e 
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contar com o apoio e cooperação de outros setores da administração pública, como também 

menciona Cruz (2002, p. 62): “[...] a política de turismo somente pode ser bem-sucedida se 

articulada com outras políticas setoriais e se entendida como uma pequena parte de um 

imenso jogo de relações”.  

Goldner, Ricthie e McIntosh (2002) definem as políticas de turismo como um 

conjunto de regulamentações, regras, diretrizes, objetivos e estratégias que buscam 

desenvolver e promover uma estrutura em que seja possível tomar decisões, sejam essas 

coletivas ou individuais, que influenciam no desenvolvimento e nas atividades turísticas de 

uma destinação. Os autores consideram que as políticas de turismo devem atuar no nível 

macro e de longo prazo; envolver uma natureza intelectual no processo de formulação; 

estimular a criatividade organizada; permitir e facilitar um processo social dinâmico e 

contínuo; romper as barreiras tradicionais entre segmentos do setor turístico; relacionar-se 

com políticas do sistema socioeconômico e reconhecer os papéis que a concorrência e a 

cooperação cumprem na destinação.  

Solha (2006, p. 98) também aborda sobre as políticas públicas de turismo, afirmando 

que para se garantir maior eficácia no desenvolvimento turístico, a política deveria se 

caracterizar 

 
Pelo dinamismo – refere-se à necessidade dessa política estar atenta às mudanças 

externas e internas; 

Pela flexibilidade – como faz parte de um processo, o monitoramento contínuo e 

apurado do desenvolvimento oferece informações que podem e devem influenciar e 

justificar modificações na política e nas estratégias; 

Pela participação – oferecendo possibilidades de envolvimento efetivo de todos os 

segmentos, tanto nas decisões como na sua própria implementação; 

Pela integração – tanto entre os diferentes órgãos públicos de turismo como entre as 

outras políticas setoriais;  

Pela harmonia – refere-se ao equilíbrio nas intervenções do poder público.  

 

As características mencionadas por Solha (2006) fazem parte das prerrogativas que se 

esperam das políticas públicas em um contexto de globalização em que a maior dinamicidade 

das ações são necessárias, por isso a relevância de se estar atento às mudanças e ter 

flexibilidade durante o processo de implementação. Além disso, faz-se presente a necessidade 

de participação, prerrogativa das políticas públicas brasileiras após a Constituição de 1988, e 

da integração e harmonia, que no setor turístico apresenta-se como de importância central em 

virtude das próprias características da atividade turística, que envolve atores e setores 

diversos.  
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A gestão pública, além de responsável pela coordenação e orientação do setor 

turístico, a partir da definição da política e da estratégia setorial, deve garantir a 

implementação das ações planejadas. Nesse sentido, Goldner, Ricthie e McIntosh (2002) 

afirmam que após a formulação das políticas, deve-se implementá-las a partir de uma série de 

ações que possibilitem o alcance dos objetivos buscados. Dessa forma, apresenta-se uma 

responsabilidade central por parte do Estado no turismo, que é colocar em prática as ações 

propostas de forma que a atividade turística seja uma alternativa ao desenvolvimento 

socioeconômico dos lugares.  

No entanto, a implementação das políticas de turismo, como ocorre com as demais 

políticas setoriais, é influenciada por diversos elementos que são inerentes ao processo, tal 

como foi mencionado no item anterior. Segundo Wang e Ap (2013), existem tanto aspectos 

localizados no modelo top-down quanto bottom-up, que influenciam a implementação das 

políticas de turismo. Os autores dividiram esses fatores em quatro: o primeiro é o macro 

ambiente socioeconômico, no qual se considera que a macroeconomia e os ambientes 

políticos determinam os papéis e o grau de envolvimento de um governo no setor do turismo, 

isso inclui considerar a contribuição da atividade turística para o desenvolvimento econômico 

ou recuperação econômica, e a ideologia do governo no poder.  

O segundo fator refere-se aos arranjos institucionais, os quais se localizam no sistema 

de administração pública, que delimita o papel e a posição dos órgãos nacionais de turismo e 

as suas relações legítimas com outras organizações governamentais. Além disso, localiza-se 

nesse fator a compreensão e os valores pessoais dos funcionários do governo, que podem 

influenciar o entendimento do papel e das funções da administração do turismo. O terceiro 

fator são as relações e coordenação interorganizacionais, no qual se considera as relações 

entre órgãos governamentais de turismo e outras organizações governamentais, e, os 

mecanismos de coordenação interorganizacional durante a implementação. Por fim, o quarto 

fator são os interesses dos grupos envolvidos com a política, que vem sendo mencionado por 

vários autores como um aspecto importante durante a implementação.  

Considerando esses fatores, pode-se perceber que muitos são os aspectos que 

influenciam a implementação das políticas de turismo, podendo torná-las ineficazes: “A 

questão da implementação de políticas é de vital importância para a indústria do turismo, uma 

vez que muitos planos e regulamentos turísticos não são aplicados ou são apenas parcialmente 

aplicados” (KRUTWAYSHO; BRAMWELL, 2010, p. 297, tradução nossa).
24

 Por isso, 

                                                           
24

 “The issue of policy implementation is vitally important for the tourism industry as many tourism plans and 

regulations are not applied or are only partially applied” (KRUTWAYSHO; BRAMWELL, 2010, p. 297). 
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estudar a implementação de políticas públicas é relevante no turismo, podendo-se conhecer 

através da análise ou avaliação os objetivos e as intenções de um governo, as possibilidades 

de converter os planejamentos em ação, bem como os elementos intervenientes no processo. 

Os resultados dos estudos podem ajudar a eliminar ou atenuar os mecanismos condicionantes 

que têm atrapalhado o processo de tornar as ações planejadas em realidade prática.  

Mesmo considerando a relevância desse campo de pesquisa, Dodds e Butler (2010) 

afirmam que este não tem recebido atenção de significativo número de pesquisadores, 

caracterizando-se por ser um campo de pesquisa “fraco” de maneira geral. Sobre isso, 

Krutwaysho e Bramwell (2010) destacam a diversidade e fragmentação da literatura 

acadêmica da área, ressaltando que poucos estudos se preocupam em desenvolver marcos 

teóricos amplos e lições sobre as políticas, já que estão focados apenas em mostrar os 

problemas encontrados durante o processo.  

Tanto Dan Wang e John Ap (2013) quanto Krutwaysho e Bramwell (2010) afirmam 

que os modelos top-down ou bottom-up mostraram-se inadequados para explicar as falhas de 

implementação das políticas públicas de turismo, sendo necessário considerar aspectos dos 

dois modelos e avançar nas abordagens e teorias, com a finalidade de fornecer uma base para 

o desenvolvimento e a compreensão da formulação e implementação.  

Sobre as dificuldades da gestão pública para efetivar o que foi planejado, Acerenza 

(2003) observa a partir da análise das experiências em diversas localidades da Europa e do 

continente Americano os problemas referentes à implementação dos documentos oficiais 

criados pelos órgãos públicos nacionais de turismo. Afirma que o planejamento turístico 

realizado converteu-se em muitos casos, em um fim em si mesmo, circunscrito à instituição 

criadora, sem relação com demais setores e entidades necessárias, e, alheio a processos e 

procedimentos administrativos do setor público a que pertencia. A divergência era tão 

significativa a ponto de o próprio plano nacional de turismo não passar: “[...] de um ‘simples 

exercício técnico’, realizado pelos especialistas das unidades de planejamento dos organismos 

nacionais de turismo.” (2003, p. 80).  

Especificamente sobre a América Latina, Boullón (2005) menciona algumas 

debilidades estruturais da gestão pública que impactaram a capacidade de implementar os 

planos nacionais de turismo elaborados, principalmente através dos programas de assistência 

técnica, envolvendo instituições como a Organização dos Estados Americanos (OEA), o 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a OMT. O autor destaca 

como problemas significativos: a ausência de crença na importância do planejamento por 

parte dos gestores públicos; a mudança constante de funcionários nas secretarias de turismo; o 
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fato de grande parte do espaço turístico das localidades ser administrado por instituições 

independentes da administração do turismo, e a ausência de coordenação entre os três níveis 

de governo (nacional, estadual e municipal).  

Essa ausência de coordenação ocasiona que, em um mesmo estado, cada município 

atue de forma individual, como ocorre no caso das campanhas de marketing, que além de 

terem poucos resultados por serem ações isoladas, são ainda desconexas, superpostas ou 

contraditórias ao que os níveis superiores – estadual e nacional – implementam. Esse exemplo 

pode se reverberar para as demais áreas do planejamento estatal. Além disso, para o autor, é 

um impeditivo a ausência de parceria com a iniciativa privada. 

Boullón (2005) apresenta ainda outros problemas técnicos, tais como: 1) a ausência de 

informação/dados basilares para se planejar o turismo, como os referentes às características 

espaciais, ao fluxo turístico, ao gasto turístico, entre outros; 2) a dotação orçamentária, que é 

limitada na maioria das vezes, sendo usada apenas para o pagamento de salários dos próprios 

servidores e para ações de promoção turística, o que dificulta que os objetivos propostos pelo 

Estado, por melhores que possam ser, sejam alcançados; 3) as ações pontuais realizadas, que 

geralmente não fazem parte de um todo maior, como de um plano de desenvolvimento 

turístico integral; e 4) a rigidez operacional que envolve o planejamento turístico na maior 

parte dos países. Nesse caso, seria preciso considerar a flexibilidade, sendo preciso que as 

ações definidas se adaptem “[...] imediatamente a qualquer mudança das variáveis que serão 

consideradas quando forem formuladas, sem que por isso mudem os objetivos fundamentais.” 

(BOULLÓN, 2005, p. 28).  

As dificuldades mencionadas por Boullón (2005) na América Latina repetem-se em 

outras partes do mundo, como mostrou Baum (1994), que realizou uma pesquisa com 49 

órgãos responsáveis pelo planejamento e gestão do turismo de diversos países, constatando 

que, apesar de os países considerarem a atividade turística como muito importante para o 

desenvolvimento econômico, pouco se tem feito em termo de ações efetivas.  

Os documentos oficiais criados pelos países pesquisados – planos nacionais de turismo 

– servem apenas como uma ampla orientação no desenvolvimento do setor e não são 

efetivados. Além disso, verificou-se que a preocupação com os recursos humanos na gestão 

pública do setor é uma questão periférica no âmbito da formulação, estratégia e 

implementação global da política de turismo. Por fim, constatou-se que a contribuição dos 

órgãos oficiais de turismo para alcançar os objetivos políticos gerais ou contribuir para 

responder às preocupações identificadas na gestão turística é limitada (BAUM, 1994). 
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Outra pesquisa nesse sentido é a de Wang e Ap (2013), que realizaram um estudo de 

caso nos âmbitos nacional e local na China. No âmbito local, as cidades abordadas foram as 

de Kunming e Lijiang (Província de Yunnan), localizadas no sodoeste do país. Como 

resultados da pesquisa, no âmbito nacional, foram identificadas dificuldades no que tange a 

coordenação interorganizacional do setor turístico e ausência de um sistema de 

monitoramento dos mecanismos de implementação da política nacional de turismo.  

Já no âmbito local, foram identificados alguns fatores que facilitam e obstruem as 

políticas. Como fatores que se apresentaram como restrições, encontraram-se a divisão pouco 

clara de autoridade e responsabilidade referente ao turismo em organizações governamentais 

diversas que precisariam cooperar com os órgãos locais de turismo, bem como ausência de 

incentivos e mecanismos para que isso pudesse acontecer. Constatou-se ainda a falta de 

compreensão sobre a própria administração do turismo como um todo e o fato de que na 

China organizações governamentais são envolvidas na operação de negócios turísticos, o que 

gerou abuso de autoridade administrativa, violação de regras econômicas e conflitos de 

interesses.  

Krutwaysho e Bramwell (2010) também realizaram pesquisas sobre a implementação 

de políticas públicas de turismo em Phuket, na Tailândia. Os autores verificaram que as 

reações das pessoas às políticas são influenciadas pela forma como essas políticas afetam o 

desempenho da economia local e das empresas. Isto é, políticas que tendem a atingir 

negativamente os ganhos imediatos das empresas e a economia não são vistas como 

adequadas; notou-se também que houve relutância do governo local em aplicar políticas 

nacionais quando isso prejudicou sua legitimidade e apoio eleitoral. Por fim, o estudo indicou 

que os sistemas de valores e crenças da sociedade tailandesa impactaram o comportamento 

administrativo e as reações das pessoas a políticas e regulamentações, já que os entrevistados 

na pesquisa afirmaram que alguns funcionários do governo poderiam agir ou evitar ações de 

modo a beneficiar certos atores. 

Além disso, outros fatores foram encontrados a partir da fala dos entrevistados na 

pesquisa em Phuket, como a avaliação negativa que eles fizeram da elaboração de políticas 

top-down por parte do governo nacional, sem consultar a população; a ausência de um 

entendimento completo das políticas nacionais ou de como aplicá-las por parte do governo 

local e o fato de alguns funcionários do governo serem insuficientemente comprometidos com 

as ações necessárias para a implementação das políticas estudadas.  

Ainda sobre experiências de estudos sobre implementação de políticas públicas, 

Dodds e Butler (2010) realizaram várias observações a partir de dois estudos de caso 
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realizados no Mediterrâneo Espanhol, em Malta e Calviá. Os autores se preocuparam em 

examinar a implementação da política de turismo, mapeando as barreiras para o alcance dos 

objetivos, e mostraram como isso se relaciona com a realização de um turismo mais 

sustentável. A primeira barreira encontrada foi a prioridade econômica sobre as preocupações 

sociais e ambientais. Essa barreira está relacionada com a visão de curto prazo e muitas outras 

barreiras surgem a partir desta. Outra dificuldade encontrada é que existe maior investimento 

para o marketing das destinações do que para a promoção da sustentabilidade, já que, 

geralmente, a medição de sucesso de uma localidade turística é o número de turistas que ela 

atrai ao invés de uma preocupação com os benefícios qualitativos que o turismo poderia 

trazer.  

Percebeu-se também com base nos estudos de Dodds e Butler (2010) que a política e 

os programas de diferentes níveis de governo não são efetivamente coordenados, e ações e 

políticas de um nível podem contradizer políticas em outro nível, com pouca consulta entre 

níveis ou departamentos. Constatou-se ainda uma ausência de integração inter-setorial, que 

pode ser decorrente de a atividade não ser considerada como um setor importante para o 

governo. Além de que, se verificou que não há prioridade para a sustentabilidade dentro das 

políticas públicas de turismo de Malta e Calviá. Para os autores, no caso desses destinos, as 

dificuldades em implementar com sucesso a política não seria técnica, mas é muito mais 

ampla e envolve variáveis políticas, culturais, econômicas, sociais e psicológicas. 

Essas experiências mostradas evidenciam a complexidade da implementação das 

políticas públicas de turismo, em virtude de existir um número de elementos intervenientes 

significativos, que influem na efetividade das ações. Pode-se observar que algumas das 

dificuldades apresentadas têm relação com problemas estruturais dos órgãos públicos de 

turismo, outras com a temática da gestão de forma ampla e ainda encontram-se aquelas 

referentes ao macroambiente socioeconômico. Não podendo-se deixar de mencionar que 

vários dos fatores intervenientes mencionados, relativos às políticas de turismo são os 

mesmos referentes à implementação de políticas públicas de forma geral, tal como discutimos 

no item anterior.  

Destaca-se nesse contexto que se um país, região ou município não tiver uma estrutura 

administrativa específica para o turismo ou se essa estrutura administrativa for insuficiente 

devido à limitação de recursos de qualquer ordem, sejam financeiros, humanos, tecnológicos, 

entre outros, esse órgão de turismo terá uma atuação limitada e formulará políticas de turismo 

que mesmo sendo consistentes, probabilidade difícil de ocorrer, não seriam totalmente 

implementadas, não se alcançando, portanto, eficácia, eficiência e efetividade.  
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A capacidade de desempenho da gestão pública do turismo para a elaboração e 

implementação de políticas públicas efetivas irá depender da estrutura dos órgãos oficiais, da 

suficiência e dos níveis de aptidão dos funcionários, da disponibilidade de informações e 

dados necessários ao planejamento e dotação orçamentária suficiente para o cumprimento dos 

objetivos, o que será diretamente influenciado pela localização da gestão pública do turismo 

na estrutura administrativa do Estado, isto é, pela posição hierárquica ocupada pelo setor. 

Como Beni (2012) e Acerenza (2002) afirmam, o lugar do turismo é decorrente da orientação 

que o governo de cada país dá à atividade. Consideramos também que ações em torno da 

formulação, implementação e avaliação de políticas públicas de turismo traduz parte da 

posição ocupada pelo setor em determinado território.  

Não se pode esquecer que esse lugar ocupado pelo turismo dentro da estrutura 

administrativa do Estado é influenciado pela contribuição econômica da atividade turística no 

PIB do país. O que nem sempre tem se reverberado em ações práticas, como revelou Baum 

(1994), ao mostrar que muitos países, apesar de reconhecerem a importância econômica do 

turismo, permanecem com suas intenções circunscritas a documentos oficiais.  

A coordenação e cooperação com outros setores públicos, outras entidades 

governamentais e outras escalas de governo também devem ser levados em consideração 

durante a implementação das políticas de turismo. Quando há ausência dessa comunicação 

como um todo, verifica-se que a gestão do turismo fica limitada, pois esse é um setor 

dependente das demais esferas estatais. Ademais, o planejamento realizado por esses órgãos 

não deve ser repleto de ações pontuais, pois, se assim for, não se conseguirá atingir os 

objetivos, que geralmente são estabelecidos com horizontes mais amplos, vinculados a 

resultados globais. É indispensável ainda que os atores envolvidos na implementação estejam 

comprometidos e que tenham um entendimento sobre a política e sobre os caminhos para 

implementá-la. 

Por fim, mas não menos importante, os grupos de interesse aparecem na 

implementação das políticas públicas de turismo como responsáveis por exercerem influência, 

pois não é incomum existirem conflitos entre as intenções do governo e as 

tensões/negociações entre os atores sociais em torno dessas ações. Diferentes políticas são 

vistas a partir de perspectivas diferentes, algumas vezes divergentes, por parte de grupos e 

indivíduos. Krutwaysho e Bramwell (2010) lembram que pode ser comum que mesmo 

agências governamentais, diferentes níveis de governo e atores governamentais vejam as 

políticas de pontos de vista díspares.  
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Nesse sentido, podemos afirmar que as diferentes perspectivas e percepções por parte 

dos atores envolvidos nos programas públicos, que constituem-se em um obstáculo para todas 

as políticas e não somente para as de turismo, ganham uma nova dimensão quando pensamos 

que a atividade turística tem a necessidade de contar com segmentos muito diversos para que 

possa existir, o que se reverbera nas políticas públicas do setor. Além do mais, tanto o poder 

público quanto a iniciativa privada têm interesses econômicos referentes à expansão da 

atividade turística, o que pode ocasionar o foco na visão de curto prazo, em detrimento da 

perspectiva de longo prazo, gerando um desvirtuamento das ações previstas nas políticas das 

que são realizadas na prática.  

Todos esses aspectos mencionados devem fazer parte dos critérios utilizados nos 

estudos sobre a implementação das políticas públicas de turismo, sendo esses auxiliares na 

verificação de quais são os principais entraves, sejam no nível macro ou micro, que têm 

interferido na gestão pública do turismo como um todo e na sua capacidade de implementar as 

ações propostas. Não deve-se estar atento apenas em apontar dificuldades e fragilidades, mas 

principalmente descobrir quais mecanismos e caminhos poderiam influenciar para que as 

políticas de turismo sejam mais eficazes, eficientes e efetivas.  

Por esse motivo, queremos avançar na discussão e ressaltar que uma forma de 

contribuir com a formulação e implementação de políticas de turismo que tragam melhores 

retornos econômicos e sociais é através da avaliação dessas políticas, que podem ser 

avaliações de implementação e/ou de resultados: “A avaliação das políticas públicas deve 

merecer, por parte das entidades envolvidas, uma maior atenção no que se refere à gestão, 

planeamento e desenvolvimento do turismo.” (COSTA; COSTA, 2014, p. 136). 

Sabe-se que propriamente no âmbito público, as políticas de turismo criadas não 

contam na maioria das vezes com sistemas de monitoramento e avaliação bem estabelecidos, 

que desde o início da formulação sejam capazes de antever as repercussões, com base em uma 

avaliação ex-ante, e posteriormente, controlar os resultados com base em uma avaliação ex-

post. Nos estudos apresentados anteriormente, Wang e Ap (2013) ressaltaram a ausência na 

China de um um sistema desse tipo que mensurasse os mecanismos de implementação da 

política de turismo, o que gerou repercussões negativas no âmbito local.  

Do mesmo modo, em estudo anterior (LIMA, 2014), ressaltamos a diferença no 

desenho institucional no Prodetur – NE entre a primeira e segunda fase ao inserir na segunda 

etapa um sistema de monitoramento e avaliação, como uma “licão aprendida” da primeira 

fase, que teve muitas repercussões negativas, em virtude da ausência de um sistema desse 

tipo. 
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Se no âmbito público constata-se uma ausência na realização de ações sistemáticas 

para avaliar as políticas criadas, também não é uma prática constante os estudos relacionados 

à avaliação de políticas públicas de turismo no âmbito acadêmico: 

 
A avaliação da política de turismo é rara e as recomendações para mudar ou 

aumentar os sistemas para que as políticas realmente funcionem e sejam mais 

responsáveis são ainda mais raras. A maioria dos estudos de política no âmbito do 

turismo tem sido estudos normativos prescritivos do que os governos devem fazer ao 

invés de exames detalhados do que aconteceu e por que (DODDS; BUTLER, 2010, 

p. 36, tradução nossa). 
25

 

 

Avaliar as ações públicas de turismo com o objetivo de descobrir o que de fato 

aconteceu, quais os resultados foram produzidos e quais os mecanismos desencadeadores 

desses resultados, fazem parte dos objetivos das pesquisas avaliativas desse setor. Como já foi 

mencionado, esse é um campo de pesquisa que ainda não tem tido uma maior atenção do 

âmbito acadêmico. Mesmo esses estudos discutidos anteriormente como os de Baum (1994), 

Wang e Ap (2013), Krutwaysho e Bramwell (2010) e Dodds e Butler (2010), que mostraram 

problemas referentes à implementação das políticas, não eram estudos de avaliação, que 

usassem literatura acadêmica específica, mas se referiam a análises diversas das políticas 

estudadas.  

No caso do Brasil, a avaliação de políticas públicas de turismo não é um campo de 

pesquisa que vem tendo destaque. Lopes; Tinôco e Souza (2011) realizaram uma pesquisa em 

periódicos de turismo classificados até B4 pelo Qualis Capes com o objetivo de mapear 

aqueles que abordassem especificamente o tema da avaliação de políticas públicas, 

considerando o recorte temporal 2003-2010. A pesquisa verificou a pequena produção 

científica sobre a temática no Brasil, e identificou que na maioria dos estudos existiam 

fragilidades e inconsistências metodológicas quanto aos métodos e categorias usados. Além 

de que esses trabalhos não utilizavam a literatura acadêmica consagrada sobre avaliação, o 

que dificultou a definição adequada do tipo de pesquisa avaliativa que se buscava fazer, dos 

critérios para mensurar os resultados, dos efeitos e impactos.  

Sobre isso, em pesquisa do doutorado sanduíche que realizamos em Portugal, 

verificamos que a produção acadêmica referente a essa temática também é ínfima no ambiente 

acadêmico português. Descobrimos esse fato ao realizarmos uma pesquisa bibliométrica nos 

repositórios das Universidades que possuíam Programas de Doutorado em Turismo, nos 

                                                           
25

 “The evaluation of tourism policy is rare and recommendations to change or augment systems to make policies 

actually work and be more accountable are even rarer. Most studies of policy within the frame of tourism have 

been normative prescriptive studies of what governments should do rather than detailed examinations of what 

has happened and why” (DODDS; BUTLER, 2010, p. 36). 
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Institutos Politécnicos, e nos principais periódicos portugueses,26 a partir da busca por 

palavras-chave que envolviam os termos “avaliação”, “políticas públicas”, “política”, 

“turismo”, além de se considerar algumas outras palavras durante a busca, como “território”, 

“desenvolvimento” e “governança”.27  

De todos os trabalhos pesquisados, apenas três pesquisas entre dissertações e teses 

estavam preocupadas com a avaliação de programas públicos. Sendo que apenas uma dessas 

utilizou referencial teórico da avaliação de políticas públicas. Encontraram-se vários trabalhos 

focados em avaliar o desempenho da gestão pública, mas não de verificar os processos ou 

resultados das políticas, o que foi confirmado através de entrevista realizada com professor 

pesquisador e especialista desse campo em Portugal: 

 
O tema de avaliação de políticas públicas eu não diria que seja um tema impossível, 

mas é um tema que vem sendo abordado ao longo dos anos a nível de outras áreas. 

A nível do setor do turismo em Portugal, é um tema que não é muito trabalhado. O 

conhecimento que tenho é que em Portugal não existe muitas pessoas a trabalhar 

nesta área de avaliação de políticas públicas, nem muito menos a trabalhar na área 

das políticas públicas em turismo. Não há um estudo, trabalhos, pesquisas 

concentradas... Ao longo da minha pesquisa me concentrei mais naqueles que eram 

autores estrangeiros e até mesmo a respeito da comunidade do país, naqueles que 

trabalham nessa linha.
28

 

 

A observação sobre a incipiente produção acadêmica desse campo ratifica a 

importância de pesquisas que venham a minimizar essa lacuna existente. Nesse sentido, a 

natureza dos trabalhos de avaliação que venham a ser desenvolvidos no turismo, da mesma 

forma que nas demais políticas setoriais, será de implementação ou de resultados. Em todos 

os casos, deve-se levar em consideração o papel dos atores envolvidos na implementação e 

estar atento ao macroambiente socioeconômico do qual o programa faz parte, para que se 

possa desenhar o escopo da avaliação de forma adequada.  

Essa pesquisa de doutorado, ao realizar uma avaliação da implementação de um 

programa público, preocupando-se com os processos e com questões de eficácia, tal como 

                                                           
26

 Participantes da triagem: 1) Universidades: Universidade do Algarve; Universidade de Coimbra; Universidade 

de Lisboa e Universidade de Aveiro. 2) Institutos Politécnicos: Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Estoril 

(ESHTE); Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Leiria (ESTM) e Escola Superior de Desporto e 

Lazer de Viana do Castelo (ESDL). 3) Periódicos: Revista Turismo & Desenvolvimento; Tourism & 

Management Studies; Cogitur – Journal of Tourism Studies; European Journal of Tourism, Hospitality and 

Recreation; Dos Algarves: a Multidisciplinary e-Journal. 
27

 Em uma primeira triagem, foram escolhidos 50 trabalhos, dos quais foram selecionados, após a leitura dos 

resumos, um total de 30 trabalhos, entre dissertações (10), teses (duas) e artigos científicos (17), para uma leitura 

completa e verificar quais eram os objetivos desses trabalhos, se utilizavam referencial teórico específico da 

avaliação de políticas públicas, quais eram as metodologias e os principais resultados encontrados.  
28

 Entrevista concedida à autora em 21 jan. 2016. 
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posto por Draibe (2001), contribui com esse campo e pode tornar-se um parâmetro para o 

desenvolvimento de pesquisas posteriores.  

Continuando com a exposição, o próximo capítulo apresentará um histórico das 

políticas públicas de turismo no Brasil, a partir de ações nacionais, regionais e referentes ao 

RN, e mostrará de que forma a temática da regionalização aparece no país como um modelo 

de desenvolvimento e enquadramento das políticas públicas de turismo. 
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL 

 

Neste capítulo, apresentaremos um histórico das políticas públicas de turismo no 

Brasil, desde o início do século XX até os dias atuais, desvelando as concepções inerentes a 

cada momento histórico e as principais ações desenvolvidas pelo poder público. Veremos que 

de um olhar parcial para a atividade turística, realizando ações pontuais, o Estado brasileiro 

começará a agir de forma mais substancial e integradora de diversos setores e atores no 

planejamento do setor, culminando com a criação do MTur em 2003, que representou um 

momento ímpar para o turismo brasileiro, mesmo que tenham persistido vários problemas de 

gestão. Em seguida, do mesmo modo que no âmbito nacional, iremos percorrer o histórico das 

políticas públicas de turismo no Nordeste e no Rio Grande do Norte, momento no qual 

privilegiaremos as principais políticas implementadas: a Política de Megaprojetos Turísticos e 

o Prodetur-NE. No último item do capítulo, nos deteremos em discutir a regionalização nas 

políticas públicas de turismo brasileiras, a partir de um resgate dos conceitos de região, 

utilizando-se, para tanto, da perspectiva de vários autores. Também realizaremos um resgate 

das primeiras ações desenvolvidas pelo Estado brasileiro em matéria de turismo, nas quais a 

região foi tomada como base para o planejamento, até chegarmos às perspectivas regionais do 

PRT.  

 

4.1 HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL 

 

O histórico das políticas públicas de turismo no Brasil tem início na década de 1930, 

encontrando-se ao longo desse processo alguns avanços no que tange ao vínculo institucional 

do setor e as políticas públicas criadas com a finalidade de expandir a atividade turística em 

território nacional. No entanto, várias debilidades referentes à gestão púbica do turismo no 

país que eram encontradas ainda na década de 30 do século XX permaneceram constantes 

nesse primeiro quarto do século XXI, nos três níveis de governo.  

Para que possamos mapear os aspectos que poderemos considerar como avanços e 

aqueles que permanecem como fragilidades, iremos seguir a periodização sugerida por Cruz 

(2002), Araújo e César (2012) e Araújo e Taschner (2012) e dividiremos esse percurso em 

três fases, constituídas pelos seguintes anos: primeira fase, de 1938 a 1966; segunda fase, de 

1966 a 1991; e a terceira fase de 1991 aos dias atuais.  

A primeira fase vai compreender o período de 1938 a 1966, marcada por um 

planejamento que considerava os “[...] aspectos parciais da atividade, em detrimento de uma 
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abordagem estrutural e totalizante” (CRUZ, 2002, p. 42). O que se quer dizer com isso é que a 

atividade turística enquanto objeto de planejamento da ação Estatal deveria considerar todos 

os elementos que compõem esse setor, sejam aqueles relacionados diretamente ao mercado 

turístico (agências de viagens, hotéis, entre outros), sejam aqueles que não se restringem ao 

turismo, mas que são basilares para que este possa acontecer, como os meios de transporte, a 

estrutura urbana e os serviços públicos. O período da fragmentação tem como pano de fundo, 

como lembra Araújo e César (2012), uma forte centralização política-administrativa do 

Estado brasileiro, com viés autoritário.  

Nesse período, destaca-se a criação dos primeiros decretos legais, preocupados em 

legislar aspectos parciais da atividade turística. Podemos destacar nesse contexto o Decreto-

lei nº 406 de 4 de maio de 1938, que legislou sobre a venda de passagens aéreas, marítimas e 

terrestres. O Decreto-lei nº 3.010 de 20 de agosto de 1938, que regulamentou o anterior e 

dispôs sobre o funcionamento das agências de vendas de passagens e das agências de turismo, 

e de vistos consulares para grupos de até 20 turistas. E o Decreto-lei nº 2.240 de 23 de julho 

de 1940, o primeiro diploma legal que trata, exclusivamente, da atividade turística (os 

anteriores trataram também sobre outros temas), que dispôs sobre o funcionamento e atuação 

de empresas e agências de viagens e turismo (CRUZ, 2002).  

É também nesse período que se deu a criação dos primeiros organismos nacionais de 

turismo: o primeiro deles, a Divisão de Turismo fundada em 1939, durante o Governo Getulio 

Vargas, esteve vinculada ao Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) da Presidência da 

República. Segundo Araújo e César (2012), esse órgão de turismo obedeceu à lógica varguista 

de centralizar a provisão de informações, nascendo com a função de superintender e fiscalizar 

os serviços de turismo internos e de promover no exterior os atrativos turísticos brasileiros, 

além de controlar o incentivo à construção de hotéis.  

Em 1946, com a queda do Estado novo e o início do governo de Eurico Gaspar Dutra, 

a Divisão de Turismo é extinta, e será responsabilidade do Departamento Nacional de 

Imigração e Colonização do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, a 

responsabilidade dos assuntos referentes ao turismo no período 1946-1952. Nesse período, o 

turismo não foi alvo de discussões no âmbito governamental, mas foi afetado, pela Lei de 

Contravenções Penais, Decreto-lei nº 9.215, que proibiu os jogos de azar em território 

nacional, ocasionando repercussões negativas nas cidades que tinham um turismo vinculado 

aos jogos (ARAÚJO; TASCHNER, 2012).  

Em 1958, surge um segundo órgão de turismo no cenário brasileiro, a Comissão 

Brasileira de Turismo (Combratur), subordinada à Presidência da República. Segundo o art. 2º 
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do Decreto-lei nº 44. 863, de 21 de novembro de 1958, que regulamentou a Comissão, era 

competência desta: a) coordenar as atividades destinadas ao desenvolvimento do turismo 

interno e fluxo do estrangeiro; b) estudar e supervisionar medidas relacionadas com a 

movimentação de turistas; e c) simplificar e padronizar as exigências e métodos de 

informação, registro e inspeção relativos aos viajantes e aos seus bens, recursos pessoais, 

meios de transporte e hospedagem. No entanto, em virtude de dificuldades de gestão e 

financeiras, a Combratur foi extinta em 1962.  

Antes da extinção da Combratur, tinha sido criado em 1961 outro órgão público 

relacionado ao turismo, a Divisão de Turismo e Certames, através da Lei nº 4.048 de 29 de 

dezembro, fazendo parte da estrutura administrativa do Ministério da Indústria e do 

Comércio, com responsabilidade de dar execução a todas as diretrizes da política nacional de 

turismo. No entanto, com a extinção da Combratur, responsável pela formulação da política 

em 1962, a Divisão de Turismo e Certames não teve diretrizes de uma politica para executar 

(CRUZ, 2002).  

Segundo Araújo e César (2012), esse órgão iniciou um processo de cadastramento e 

fiscalização das agências de viagens; organizou um calendário nacional de exposição, e por 

não possuir nenhuma política formal para implementar, concentrou-se em promover e 

divulgar o país, e em realizar negociações com grupos internacionais de hotéis e instalações 

de empreendimentos turísticos. A Divisão de Turismo e Certames ficou ativa até 1966, 

quando foi extinta pelo Decreto-lei nº. 55 de 18 de novembro de 1966, que teve uma 

importância significativa no contexto das políticas públicas de turismo brasileiras. Conforme 

menciona Cruz (2002, p. 48), “[...] apesar de o poder público esboçar, ainda na década de 

1950, uma clara preocupação com a determinação de uma política para o setor, a primeira 

política nacional de turismo surge apenas em 1966, com a promulgação do decreto 55/66”.  

A publicação desse decreto dará início à segunda fase das políticas públicas de turismo 

no Brasil, que durou até 1991. O mesmo decreto que extinguiu a Divisão de Turismo e 

Certames criou a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e o Conselho Nacional de 

Turismo (CNTUR), subordinados ao Ministério da Indústria e do Comércio. É nesse período 

que se publica a Resolução 71 de 10 de abril do CNTUR, que apresenta as indicações para a 

elaboração do Plano Nacional de Turismo da época, um instrumento de implementação da 

política nacional de turismo, que na prática jamais foi executado.  

Os objetivos estabelecidos para cada um desses órgãos públicos foram diferentes. Ao 

CNTUR, de caráter normativo, cabia formular e coordenar a política nacional de turismo. Por 

sua vez, à Embratur (empresa pública) cabia várias outras responsabilidades, principalmente 
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executar as decisões do órgão normativo (CNTUR), sendo responsável por implementar a 

política nacional do setor. No entanto, com o tempo, a Embratur ganhará maior força política 

que o CNTUR, esvaziando a função do conselho e provocando sua extinção em 1991.  

Não se pode esquecer o contexto maior em que a criação desses dois órgãos ocorreu – 

ditatura militar – com forte presença autoritária do Estado em todos os âmbitos da vida 

pública e privada. De acordo com Silveira, Medaglia e Paixão (2014), cabia ao turismo nesse 

período a contribuição para o desenvolvimento econômico, devendo atrair investidores e 

moeda estrangeira através do turismo internacional, além de que havia contornos claramente 

publicitários, promovendo-se a sensualidade, os recursos naturais e culturais brasileiros 

enquanto atrativos turísticos.  

Araújo e Taschner (2012) mencionam que tanto o CNTUR quando a Embratur 

enfrentaram muitos obstáculos, tanto para executar algumas das ações que deveriam dar 

suporte às políticas do setor quanto para instituir um planejamento a partir de uma visão 

ampla da atividade turística, prevalecendo nesse período ações pontuais e isoladas. O que 

indica que a gestão pública fragmentada permaneceu durante a segunda fase das políticas 

públicas de turismo no Brasil.  

Pode-se afirmar, portanto, que na prática não houve uma política nacional de turismo 

nesse período e nenhum plano nacional do setor foi implementado. Muitas das ações vão 

restringir-se a incentivos financeiros e fiscais. Por isso, a década de 1970 vai presenciar a 

criação de muitos fundos para o financiamento turístico, segundo Beni (2006). O primeiro foi 

o Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR), através do Decreto-lei nº 1.376, de 27 de outubro 

de 1971, com foco em estimular o setor hoteleiro. Posteriormente, pelo Decreto-lei nº 1.376 

de 1971, são criados outros fundos, como o Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR); o 

Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM) e o Fundo de Investimentos Setoriais 

(FISET). Esses fundos só poderiam ser disponibilizados para empresários que fizessem parte 

de programas para o desenvolvimento do turismo no âmbito estadual e municipal, e ao 

mesmo tempo estivessem cadastrados na Embratur.  

Já a década de 1980 é marcada pela redução da intervenção Estatal no setor turístico, 

constata-se a ausência de políticas e informação confiáveis em um momento de transição 

democrática. Vários fatores ocasionaram essa realidade: 

 
Durante esse período de transição, registra-se uma queda significativa no turismo no 

país, seja por falta de políticas ou de informação confiável, seja em âmbito mais 

amplo, pela instabilidade econômica. Nem a ONT [Organização Nacional de 

Turismo] nem a sociedade tinham sido preparados para essa liberdade de atuação e, 

em decorrência da falta de fiscalização e controle, e de não haver necessidade de 
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registro, a proliferação da oferta foi bastante irregular, e ainda que tenham existido 

esforços das próprias associações profissionais e de classe, não havia nenhum tipo 

de política de expansão respeitada (SILVEIRA; MEDAGLIA; PAIXÃO, 2014, p. 

71). 

 

A crise econômica interna e a desobrigação do registro e classificação de 

empreendimentos turísticos (exigido no período ditatorial) ocasionaram algumas 

consequências ao turismo nacional, como o enfraquecimento político e financeiro da 

Embratur, que recebia as taxas pagas decorrentes do processo de certificação. Fratucci (2008) 

menciona que, no primeiro momento, a desregulamentação do mercado turístico foi recebida 

com entusiasmo pelos empresários. No entanto, passado algum tempo, estes tiveram que 

voltar atrás e solicitar que o Estado voltasse a intervir no setor, em virtude de um crescimento 

descontrolado de empresas e negócios turísticos.  

Na década seguinte, um novo fôlego ao planejamento estatal no turismo será dado no 

país, que constituirá a terceira fase no histórico das políticas públicas de turismo, que 

decorrerá entre 1991 aos dias atuais. Esse período será marcado por novas concepções de 

gestão da coisa pública, com a reforma do Estado, preconizando-se que este seja mais 

eficiente, bem como será marcante as prerrogativas de gestão de políticas públicas conforme 

preconizadas na Carta Magna de 1988. Temas como descentralização e controle social 

aparecerão como importantes em todas as políticas públicas brasileiras, não sendo diferente 

no turismo. Nesse momento, a participação da sociedade e a criação de instituições 

participativas, a exemplo dos conselhos gestores, começam a ser considerados como 

importantes na gestão pública do setor.  

Em 1991 ocorre a publicação da Lei nº 8.181 de 28 de março, no governo Collor de 

Mello, trazendo em seu texto a necessidade de promover a valorização e preservação do 

patrimônio natural e cultural do país e valorizar o ser humano como destinatário final do 

desenvolvimento turístico. Essa lei extingue o CNTUR e reestrutura a Embratur, 

transformando a empresa pública em Instituto Brasileiro de Turismo e a considerando uma 

autarquia especial, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da 

República. 

A partir desse momento, passou a ser responsabilidade desse órgão a formulação, a 

implementação e a coordenação da política nacional do setor. Nesse período, em 1992, é 

proposto um novo Plano Nacional de Turismo, no entanto, com um erro operacional, surgindo 

antes de a política estar formalmente implementada e, portanto, não podendo ser instrumento 
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de algo que não existia. Por esse motivo, esse plano, como os anteriores, não chegou a ser 

implementado (CRUZ, 2002).  

A década de 1990 é marcada também pela proposição do PNMT, idealizada pela 

Secretaria Nacional de Turismo e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, 

durante o governo de Itamar Franco. O programa baseou-se na utilização das técnicas 

Metaplan e Método ZOPP, desenvolvidas pela Agência Alemã GTZ. Esse programa 

representou uma mudança no planejamento turístico no país, com a difusão de uma gestão 

mais descentralizada, participativa e levando em consideração as características individuais 

dos municípios brasileiros. Segundo Araújo e César (2012, p. 269), esse programa 

 
[...] é talvez o mais importante representante da mudança de modelo, no âmbito do 

setor turístico, em direção ao um cenário de descentralização de produção de 

políticas públicas e ampliação da autonomia das entidades federativas, notadamente 

estados-membros e municípios.  

 

O objetivo foi de conscientizar os municípios brasileiros sobre os benefícios do 

turismo bem como realizar a descentralização da atividade. O PNMT iniciou suas atividades 

oficialmente em 1995 e persistiu até o final da gestão do governo de Fernando Henrique 

Cardoso. O programa se desenvolveu através de oficinas de sensibilização, capacitação e 

planejamento, nas três esferas de gestão. O processo de implementação levava em 

consideração vários aspectos, como o preenchimento do Relatório de Informações Turísticas 

(Rintur), treinamento dos multiplicadores, criação do Conselho e do Fundo Municipal de 

Turismo, entre outras ações. Ao final, de acordo com a Embratur, o PNMT treinou 27.483 

pessoas (BRUSADIN, 2005).  

Essa política foi pensada através de um modelo da OMT, recomendada para os países 

membros. Mas como Beni (2006) destaca, houve uma falha estratégica inicial, que deveria ter 

sido o conhecimento e identificação prévia do espaço turístico nacional, o que efetivamente 

não ocorreu, desconhecendo-se quando da implementação da política, as potencialidades e a 

situação das regiões turísticas do país. Também nesse sentido, Brusadin (2005) identificou 

outros elementos que se apresentaram como barreiras à implementação do PNMT, como a 

ausência de uma definição clara dos critérios adotados para determinar as potencialidades 

turísticas das localidades; a adoção da metodologia do Rintur ao invés da metodologia do 

inventário da oferta turística
29

; a intervenção política na elaboração de planos e projetos, 

                                                           
29

 O inventário da oferta turística consiste em um levantamento que mapeia os atrativos turísticos, equipamentos 

turísticos, serviços turísticos e infraestrutura de apoio ao turismo nos municípios. 
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minando a participação da sociedade civil; e a ausência de recursos para implementar as ações 

necessárias.  

A partir do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), foi criada a 

política nacional de turismo do período 1996-1999, vinculada ao Ministério do Esporte e 

Turismo. Essa política incluiu o PNMT da gestão anterior nas suas ações e inseriu Prodetur-

NE, criado em 1991, bem como o Prodetur – Amazônia Legal/Centro-Oeste e o Prodetur-Sul 

ao seu escopo de atuação (CRUZ, 2002). A partir dessa política, o turismo brasileiro 

experimenta um novo momento, no qual as propostas em torno de uma política nacional do 

setor começam a ser de fato implementadas, o que não significa que terão maior efetividade 

do que as anteriores, ou que mudarão substancialmente o cenário do turismo nacional, mas o 

fato de se encontrar uma maior organicidade nas propostas e essas transformarem-se em ações 

práticas, pelo menos parcialmente, já é algo que pode-se considerar como avanço.  

A política do período 1996-1999 teve como objetivo promover e incrementar o 

turismo para propiciar o desenvolvimento socioeconômico do país, considerando a 

descentralização das ações e a valorização das potencialidades de cada região. As 

macroestratégias dessa política envolviam a articulação do governo e da iniciativa privada, a 

qualificação dos recursos humanos que trabalham no setor, a gestão descentralizada do 

turismo e a implementação de infraestrutura básica e turística (ARAÚJO; TASCHNER, 

2012).  

No entanto, existiram muitas dificuldades operacionais na implementação da política, 

principalmente as decorrentes da proliferação de partidos políticos com a abertura política, o 

que implicava em divergência de posicionamentos entre os três níveis de governo, gerando 

interrupções em uma estrutura em que a esfera federal estabelecia as diretrizes políticas para 

os estados e estes deveriam repassar para os municípios (SILVEIRA; MEDAGLIA; 

PAIXÃO, 2014).  

Com a finalização do governo de Fernando Henrique Cardoso e início de um novo 

mandato presidencial com Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), uma nova 

institucionalidade na gestão pública do turismo no Brasil ocorreu com a criação do MTur, 

através da medida provisória nº 103, de 1 de janeiro de 2003, posteriormente transformada em 

lei. As competências do MTur foram definidas como: formular e implementar a política 

nacional de desenvolvimento do turismo; promover e divulgar o turismo nacional, no país e 

no exterior; estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas, e 

planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os planos e programas de incentivo ao setor.  
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O primeiro mandato do governo Lula foi marcado por uma reestruturação do CNTUR; 

destinação da Embratur para a promoção e marketing do produto turístico brasileiro; 

transformação do PNMT em programa de Regionalização do Turismo, que teremos 

oportunidade de discutir no próximo capítulo, e a publicação do Plano Nacional de Turismo 

(PNT) do período 2003-2007, o primeiro que será colocado em prática no Brasil. 

As metas do PNT (2003-2007) eram: criar condições para gerar 1.200.000 novos 

empregos e ocupações; aumentar para nove milhões o número de turistas estrangeiros no 

Brasil; gerar oito bilhões de dólares em divisas; aumentar para 65 milhões a chegada de 

passageiros nos voos domésticos e ampliar a oferta turística brasileira, desenvolvendo no 

mínimo três produtos de qualidade em cada estado da federação e Distrito Federal (BRASIL, 

2003). É importante destacar que é nesse governo que uma série de publicações contendo os 

marcos teóricos e aspectos conceituais sobre o turismo, da forma como são entendidos e 

incorporados pela gestão pública no país, começam a ser desenvolvidos e disponibilizadas 

através do site institucional do MTur.  

No segundo mandato do governo Lula, destaca-se o lançamento do PNT do período 

(2007-2010), intitulado: “Uma Viagem de Inclusão”. Com uma conotação social muito forte. 

As metas desse plano foram: promover a realização de 217 milhões de viagens no mercado 

interno; criar 1,7 milhões de novos empregos e ocupações; estruturar 65 destinos turísticos 

com padrão de qualidade internacional e gerar 7,7 bilhões de dólares em divisas (BRASIL, 

2007a). Foi nesse governo que se adota a estratégia de destinos indutores do turismo nacional, 

acoplado como uma forma de dinamizar a implementação do PRT. É também publicada a Lei 

Geral do Turismo, nº 11.771 de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a política nacional 

do setor e define as atribuições do Governo Federal.  

O governo seguinte é uma continuação do governo anterior, do Partido dos 

Trabalhadores, com a presidenta eleita Dilma Vana Rousseff (2011-2016). Nos primeiros 

anos desse mandato não há a publicação de um novo PNT referente ao período, publicando-se 

em contrapartida um documento referencial do turismo no Brasil para o período (2011-2014), 

que apresentava um diagnóstico, cenários e projeções e proposições referentes ao 

planejamento do setor (BRASIL, 2011).  

Somente em 2013 é lançado um novo PNT (2013-2016) com o título “O Turismo 

fazendo muito mais pelo Brasil” focado nos megaeventos esportivos “Copa do Mundo” e 

“Olímpiadas”. As metas desse plano giravam em torno de: aumentar para 7,9 milhões a 

chegada de turistas estrangeiros ao país; aumentar para US$ 10,8 bilhões a receita com o 

turismo internacional até 2016; aumentar para 250 milhões o número de viagens domésticas 
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realizadas até 2016; elevar para 70 pontos o índice médio de competitividade turística 

nacional até 2016 e aumentar para 3,6 milhões as ocupações formais no setor até 2016 

(BRASIL, 2013a).  

Como se pode notar, ao observar as metas dos três planos elaborados no recorte de dez 

anos (2003 o primeiro e 2013 o terceiro), elas são muito ambiciosas para o tempo de 

implementação deles (quatro anos) e desconsideram as fragilidades estruturais existentes no 

turismo brasileiro, que impediriam a consecução das metas de forma plena. Podemos 

considerar que isso ocasiona debilidade a esses instrumentos responsáveis pela 

operacionalização da política nacional de turismo. 

Podemos tomar como exemplo as metas referentes ao número de turistas 

internacionais, tendo o primeiro (PNT 2003-2007) estabelecido alcançar a marca de 9 milhões 

e o último (PNT 2013-2016) 7,9 milhões, percebendo-se, desde já, uma diminuição da meta 

proposta nesse último PNT. Provavelmente pela constatação de sua inviabilidade. Mas 

mesmo com essa diminuição, verifica-se que o Brasil não atingiu o proposto, nem com a 

realização do Megaevento Esportivo Copa do Mundo em 2014, como o gráfico a seguir 

mostra:  

 

Gráfico 1 – Chegadas de turistas internacionais: América do Sul e Brasil 2000-2015* 

 
*Dados de 2015 são preliminares.  

Fonte: Elaboração própria a partir de Brasil (2016a).  

 

No período mostrado, que comporta 15 anos, o Brasil saiu da marca de 5,3 milhões de 

turistas nos anos 2000 para a marca de 6,3 milhões em 2015, o que representou um aumento 

de 18,7% no número de turistas internacionais no país. O ano de 2014, da Copa do Mundo, 

foi quando houve o maior aumento, com 6,4 milhões de turistas. Como se pode notar, o país 

não alcançou as metas dos PNTs com relação ao aumento dos turistas estrangeiros, estando 
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muito abaixo do esperado. Comparativamente nesse período, o turismo internacional cresceu 

(76%) e o da América Latina (102,6%), o que mostra que o crescimento do turismo 

estrangeiro no Brasil foi significativamente pequeno quando comparado a essas dimensões 

mais amplas.  

Sobre isso, mesmo reconhecendo a importância dessas comparações mais 

quantitativas, é necessário ressaltar que não temos ainda uma dimensão global, em diversos 

aspectos, do alcance dos PNTs e do impacto do MTur no planejamento do turismo brasileiro 

desde sua criação, tendo em vista que grande parte dos estudos realizados está circunscrito a 

determinadas partes do território e não captam uma extensão mais ampla. Mesmo cientes das 

dificuldades de realizar um estudo desse porte, não podemos desconsiderar a necessidade. 

Apesar disso, podemos ressaltar alguns pontos, de acordo com a literatura acadêmica 

do turismo, que se apresentam como fragilidades constantes da gestão pública do turismo no 

Brasil e que não foram superadas com a criação do MTur no plano federal. A primeira dessas 

constâncias prejudiciais seria a variabilidade dos vínculos institucionais da administração do 

turismo, que apesar de no plano federal não ter variado nos últimos anos, o mesmo não se 

repete nas administrações estaduais e municipais. 

Para Cruz (2002) isso pode ser decorrente, do fato de o turismo não ser prioridade na 

administração pública no Brasil, uma consequência da fraqueza política do setor ou da 

atividade turística não ser destaque entre as prioridades produtivas do país. Além de que, as 

mudanças de governo e as mudanças na estrutura administrativa também podem gerar 

alterações. Mas tal situação não é exclusiva do Brasil, já que Baum (1994) afirma que existem 

evidências que em alguns países o turismo é frequentemente movimentado entre ministérios, 

como no Reino Unido, que o autor menciona como um exemplo. 

Além disso, é uma constância as dificuldades estruturais dos órgãos públicos de 

turismo no país. Beni (2006) argumenta que as principais dificuldades desses organismos 

estão vinculadas à ausência de recursos humanos qualificados para o desenvolvimento do 

setor, ao mesmo tempo em que existe uma estrutura institucional nos estados e municípios 

muito frágil e incapaz de gerir o turismo. Tais características estão entre as que Boullón 

(2005) elenca como fatores que dificultaram o planejamento governamental no campo do 

turismo na América Latina. 

Outra constância é a ausência de integração e coordenação entre os órgãos oficiais de 

turismo nos âmbitos federal, estadual e municipal; muitas vezes, a divergência política entre 

os partidos políticos que ocupam essas escalas governamentais apresenta-se como um 

empecilho. Adicione-se a isso a dependência que os municípios possuem de repasses do 
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governo federal e as dificuldades estruturais de infraestrutura urbana dos municípios 

brasileiros, o que tem sido umas das dificuldades para diversificar a oferta turística conforme 

preconiza a recente política nacional de turismo do Brasil, através do seu programa principal, 

o PRT.  

Não é demais lembrar que muitas dessas dificuldades gerais constatadas no histórico 

das políticas públicas de turismo no Brasil foram as mesmas constatadas em outras partes do 

mundo e que foram discutidas no item três do capítulo anterior. Dito isso, podemos nos deter 

a partir desse momento nas políticas públicas fomentadas no Nordeste brasileiro e no Rio 

Grande do Norte, que seguem esse cenário nacional já exposto, mas que terão algumas 

especificidades próprias do contexto da região e do estado, e das intervenções realizadas.  

 

4.2 HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO NORDESTE E NO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 

Nem sempre o Nordeste brasileiro, tido atualmente como uma das principais regiões 

brasileiras especializadas no turismo de sol e praia, esteve entre as prioridades de 

planejamento estatal para desenvolver a atividade turística no Brasil, nem foi foco de 

investimentos privados do setor turístico. Esse olhar só será desenvolvido com o esgotamento 

do discurso da região enquanto lugar de atraso, vinculado a uma imagem negativa do 

semiárido, em que “seca” era a palavra-chave e representava “[...] falta de chuva, mas também 

miséria, analfabetismo, doença, descapitalização, natureza hostil etc.” (CASTRO, 2005, p. 

306). E a criação de um novo discurso, que, ao contrário do primeiro, exalta as belezas 

naturais da região, e que tem como palavra-chave 

 
[...] também, a natureza, porém nele percebida como potencial inestimável e um 

recurso redentor da economia regional, tanto pelas possibilidades de modernização, 

como pela perspectiva de inserção competitiva nos mercados nacional e 

internacional que ela oferece (CASTRO, 2005, p. 314). 

 

O primeiro discurso beneficiou por muito tempo, a oligarquia agrária que captava 

subsídios propiciados pela imagem negativa do semiárido. No entanto, a partir da 

Constituição de 1988, quando os municípios passaram a ter acesso tanto a repasses do 

governo federal quanto à possibilidade de captar recursos diretamente do exterior, esse quadro 

muda, e novos atores regionais surgem interessados em incentivar atividades que poderiam 

trazer maiores resultados econômicos, como a agricultura irrigada e o turismo. Dantas (2007, 

p. 12), em sua análise, afirma: “Significa o fim do modelo representativo de uma articulação 



133 

 

dependente das escalas local e regional à escala nacional, na medida em que a reforma 

constitucional permitiu o estabelecimento de relações mais amplas, integrando a escala 

internacional”.  

Além disso, a industrialização nordestina incentivada com a criação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), na década de 1950, a partir do 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), mostrou-se inadequada 

como forma de melhorar os péssimos índices que afligiam a região. Dados de Araújo (2000) 

indicam que entre 1970 e 1993 o PIB da região triplicou, passando de US$ 20,8 bilhões para 

US$ 65,3 bilhões. No entanto, o PIB per capita continuou sendo o mais baixo do país, bem 

como a esperança de vida ao nascer do nordestino.  

Esses fatores contribuíram para que o turismo aparecesse como atividade econômica 

que deveria ser incentivada e que poderia trazer melhores resultados. Uma das primeiras 

ações para o seu desenvolvimento na região foi a criação de um sistema de incentivos ficais, 

sendo o primeiro deles o Finor, através do Decreto-Lei nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974, 

que foi “[...] o mais importante mecanismo de fomento à criação da infra-estrutura produtiva 

industrial e turística do Nordeste” (CRUZ, 2002, p. 72).  

Destaca-se também a criação do Programa de Apoio ao Turismo Regional do Nordeste 

(Proatur), uma das linhas de financiamento do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste (FNE), criado na década de 1980, com o objetivo, segundo o Banco do Nordeste 

(BNB), de integrar e fortalecer a cadeia produtiva do turismo levando em consideração as 

potencialidades turísticas da região, para gerar empregos, com sustentabilidade. É público-

alvo do Proatur as empresas privadas (pessoas jurídicas de direito privado e empresários 

registrados na junta comercial) de pequeno, médio ou grande porte do setor turístico, tais 

como agências de viagens, meios de hospedagem, transportadoras turísticas, entre outras.  

Especificamente referente às políticas públicas, o Nordeste vai ter acesso a duas 

políticas de turismo que foram responsáveis por inserir a região no contexto do mercado 

regional, nacional e internacional. A primeira delas foi a Política de Megaprojetos Turísticos, 

que surgiu entre o final da década de 1970 e início dos anos 1980, idealizada no modelo 

Cancún, que consistiu em urbanizar trechos de orla com pouca ou nenhuma urbanização, 

através de uma concentração de equipamentos turísticos, principalmente hotéis.  

Foram planejados quatro Megaprojetos Turísticos para o Nordeste, o primeiro foi o do 

Rio Grande do Norte, o projeto Parque das Dunas – Via Costeira (PD/VC), localizado em um 

trecho de orla entre as praias de Ponta Negra e Areia Preta, litoral de Natal. O segundo foi o 

da Paraíba, o Projeto Cabo Branco, localizado no município de João Pessoa, entre a Praia da 
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Penha e o Rio Penha. O terceiro envolveu os estados de Pernambuco e Alagoas, o Projeto 

Costa Dourada, entre os municípios de Cabo (PE) e Paripueira (AL). E o quarto foi no estado 

da Bahia, o projeto Linha Verde, entre a Praia do Forte (Município de Mata de São João) e o 

povoado de Mangue Seco (Município de Jandaíra). 

No caso do Rio Grande do Norte, de acordo com Cruz (2002), na época de 

implementação do projeto, o estado tinha uma posição marginal enquanto destino turístico do 

Nordeste, em virtude de vários fatores, como a deficiência da infraestrutura turística e a 

inexistência de um marketing turístico mais intensivo, o que fazia com que o estado ficasse 

atrás dos principais destinos turísticos da região, tais como Salvador e Porto Seguro (BA), 

Fortaleza (CE), Recife (PE) e Maceió (AL).  

Nesse sentido, a primeira intervenção pública que buscou alterar esse quadro foi a 

implantação do Projeto PD/VC, planejado para um trecho de orla com aproximadamente 8,5 

km de extensão. O principal objetivo do projeto foi expandir a infraestrutura hoteleira da 

capital, através da criação de um complexo turístico expressivo. Para isso, buscou-se atrair a 

iniciativa privada com a disponibilização de incentivos financeiros na aquisição de terrenos e 

para a edificação de hotéis e incentivos fiscais para os empreendimentos quando entrassem 

em operação.  

Cruz (2002) afirmou que um discurso ambientalista esteve presente na concepção do 

projeto, que incluía a exaltação da proteção dos sistemas geológico e geomorfológico das 

dunas, e conter a ocupação desordenada da orla, além do grande trunfo proposto pelo PD/VC 

que era a criação do Parque Estadual das Dunas de Natal (decreto estadual nº 7.237 de 22 de 

novembro de 1977). No entanto, mudanças no projeto original colocou por terra a 

credibilidade desse discurso preservacionista.  

Inicialmente eram previstos cinco hotéis de categoria cinco estrelas, unidades 

residenciais e complementares ao desenvolvimento da atividade turística, equipamentos e 

serviços complementares, centro de convenções, residência oficial do governo do estado, 

campings, clubes de férias, unidades de saúde, recreação, educação, cultura, entre outras, além 

da construção da rodovia Via Costeira e do Parque Estadual das Dunas de Natal, como já 

mencionado. As alterações que passaram a vigorar, após modificações no projeto original, 

incluíram mudanças na localização por onde passaria a rodovia, na quantidade e porte dos 

hotéis, além de ter-se constatado irregularidades no parcelamento do solo. 

De acordo com Cavalcanti (1993) e Caracristi (1994) (apud CRUZ, 2002), a gestão 

pública favoreceu e realizou negociações irregulares com grupos empresariais, principalmente 

da construção civil, durante o processo de venda do solo da Via Costeira: “[...] verificou-se 
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que, no lugar de doze, 23 glebas haviam sido negociadas, incluindo-se áreas de preservação e 

de beldevere e terrenos de marinha” (CRUZ, 2002, p. 86). Mesmo a partir dessas transações 

irregulares e da falta de comprometimento com o patrimônio público e com a preservação 

ambiental, pode-se afirmar que essa política alcançou os resultados finais esperados no Rio 

Grande do Norte, já que Cruz (2002, p. 90) afirma: 

 
Com os primeiros hotéis do Complexo Turístico inaugurados, Natal começava, a 

partir da segunda metade da década de 1980, a entrar para o rol dos principais 

destinos turísticos do Nordeste e do Brasil. Essa constatação confirma a hipótese de 

que a deficiência da infra-estrutura hoteleira constituía um impeditivo importante 

para o desenvolvimento do turismo naquela capital.  

 

A criação de uma infraestrutura turística, especificamente hoteleira, foi o primeiro 

pilar para o desenvolvimento do turismo no Rio Grande do Norte, através da sua capital Natal, 

baseado em uma forma de turismo restrita a determinadas partes do território e isolada de 

núcleos urbanos, promovendo um turismo excludente e elitista, através de uma segregação 

espacial que cria cordões invisíveis entre “nós”, a população local, e “eles”, os turistas.  

A segunda política implementada no Nordeste brasileiro, de impacto e escopo maior 

do que a primeira, foi o Prodetur-NE em sua primeira e segunda fase. Constituiu-se como um 

programa de crédito para o setor público, financiado em partes pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e implementado pelo BNB. O grande objetivo do programa foi criar 

condições para a expansão qualitativa da atividade turística e propiciar ao mesmo tempo uma 

melhoria da qualidade de vida das populações que viviam nas áreas de intervenção do 

programa. 

Segundo o Banco do Nordeste (2005), o Prodetur foi definido na década de 1990 a 

partir de estudos solicitados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDS) para que fossem indicadas quais eram as atividades econômicas que poderiam ser 

desenvolvidas no Nordeste, aparecendo o turismo como uma oportunidade viável. O 

programa, então idealizado pela Sudene e Embratur em 1991, teve seu termo assinado em 

1994, pelo BID, Sudene, o então Ministérios de Esportes e Turismo, e pelos estados da região 

contemplada pelo programa, que eram os estados nordestinos e a região norte de Minas 

Gerais, que entrou no campo de intervenção das ações do Prodetur-NE em virtude de fazer 

parte da área de atuação da Sudene.  

O Prodetur-NE I preocupou-se com as questões referentes à infraestrutura urbana, 

buscando sanar aspectos que por mais que fossem considerados basilares, eram ausentes na 

região Nordeste ou se encontravam em péssimas condições, como é o caso do saneamento 
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básico, do abastecimento de água, entre outros aspectos. Além disso, fizeram parte de atuação 

do escopo do programa ações com o objetivo de aumentar os fluxos terrestres e aéreos, 

através do melhoramento de estradas e da reforma dos aeroportos.  

Os recursos do programa, a partir dos componentes de atuação são mostrados na tabela 

a seguir: 

 

Tabela 1 – Investimentos do Prodetur-NE I envolvendo somatório dos recursos do BID e da 

Contrapartida Local (Estados e União)* 

Componentes Valores 

Elaboração de Estudos e Projetos 11,072 

Desenvolvimento Institucional 21,787 

Saneamento 161,268 

Resíduos Sólidos 0 

Proteção e Recuperação Ambiental 20,550 

Transportes 142,197 

Recuperação de Patrimônio Histórico 45,632 

Aeroportos 223,460 

Total 625,966 

*US$ milhões.  

Fonte: http://www.bnb.gov.br/prodetur/ne-i/resultados 

 

Conforme é possível visualizar na Tabela 1, há uma concentração de investimentos do 

Prodetur-NE I no componente aeroportos, em virtude da precariedade em que se encontravam 

na época de implementação do programa, sendo esse aspecto central para atrair fluxos 

turísticos, principalmente internacionais. Seguido dos investimentos em saneamento básico e 

transportes, este último vinculado à melhoria ou construção de estradas, já que existia 

limitação no acesso a vários locais turísticos ou de potencialidade turística. Os estados que 

mais investiram nessa etapa de recursos do programa foram Bahia (34%), Ceará (23%), 

Sergipe (8%), Maranhão (7%), Pernambuco (7%), Maceió (6%), Rio Grande do Norte (6%), 

Paraíba (5%), Piauí (3%), Alagoas (1%).  

Segundo o BNB (2005), os resultados dessa fase mostram que o programa conseguiu 

alcançar resultados significativos, constatando-se o aumento no número de passageiros 

desembarcados em voos nacionais (143%); o aumento no número de estabelecimentos 

turísticos (107%); o aumento na geração de empregos (39,1%) e o crescimento da receita 

turística (61, 8%). Em momento anterior (LIMA, 2014), através de uma análise do relatório 

final do programa, realizamos uma crítica a respeito da ausência de relação rigorosa de 

causalidade entre esses resultados apresentados pelo BNB (2005) e o Prodetur-NE I. No 

entanto, é inegável que a implementação do programa contribuiu fortemente para a expansão 

do turismo nordestino, como mostram alguns trabalhos como o de Fonseca (2005).  

http://www.bnb.gov.br/prodetur/ne-i/resultados
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No caso do Rio Grande do Norte, os municípios que fizeram parte do escopo de 

intervenção do programa foram os mais próximos à Região Metropolitana de Natal (RMN), 

que foram: Ceará-Mirim, Extremoz, Natal, Parnamirim, Nísia Floresta e Tibau do Sul. Apesar 

desse último município não fazer parte da RMN, ele foi escolhido em virtude de ser o 

segundo município potiguar com maior destaque, ficando atrás apenas da capital Natal. A 

aplicação dos recursos nessa fase no estado seguiu a tendência dos investimentos gerais da 

primeira etapa do programa conforme mostrou a Tabela 1, ou seja, a maior quantidade de 

recursos foi aplicada em aeroporto, com 56% dos recursos investidos no Aeroporto Augusto 

Severo, seguido dos investimentos em estradas, com 22% dos recursos. Além de que, com 

exceção do aeroporto localizado em Parnamirim, Natal foi o município que mais recebeu 

recursos nessa etapa com 23,10% dos investimentos totais do programa (FONSECA, 2005).  

Essa primeira fase foi decisiva para o turismo potiguar, os resultados alcançados 

mostram que juntamente com o PD/VC, o Prodetur I contribuiu para colocar Natal no rol dos 

principais destinos turísticos brasileiros, inclusive atraindo investimentos e fluxo turístico 

internacional. Fonseca (2005) apresenta alguns dados de acordo com a Setur/RN tomando 

como base o período 1996-2000: aumento de 127,35% do fluxo turístico global; aumento de 

66,28% de desembarque no Aeroporto Augusto Severo; crescimento de 84,86% nos meios de 

hospedagem e de 36,09% na receita turística. 

Ainda antes do término do Prodetur-NE I, começaram os planejamentos para a 

formatação da segunda fase, que buscou superar alguns problemas da primeira etapa, que 

ocorreram como consequência da ausência de um planejamento consistente. Dessa forma, 

foram criados alguns instrumentos de gestão com a finalidade de antever e mitigar os 

impactos negativos que a implementação poderia gerar e monitorar as ações do programa. 

Destaca-se, nesse contexto, a obrigatoriedade de implantação de polos de turismo em 

todos os estados participantes, como uma estratégia do BNB, com a pretensão de promover o 

desenvolvimento turístico tomando como locus de ações uma base territorial regional com 

atrativos turísticos semelhantes e complementares; a exigência da criação em cada polo de um 

PDITS, com o objetivo de antecipar e minimizar os possíveis impactos gerados. Além da 

criação de Conselhos de Turismo nos polos constituídos, para que se promovessem espaços 

participativos, de planejamento e transparência no acompanhamento das ações e a proposição 

de adoção de metodologia de planejamento global, a exemplo da árvore de problema e marco 

lógico, que fazem parte do esquema de supervisão e controle, contando com indicadores de 

desempenho e de impacto; e, ainda, a adoção de um sistema de avaliação e monitoramento, de 

aspectos diversos, tais como os sociais, ambientais, institucionais, econômicos e turísticos.  
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O Prodetur-NE II envolveu os seguintes recursos, aplicados de acordo com os 

componentes do programa: 

 

Tabela 2 – Investimentos do Prodetur-NE II envolvendo somatório dos recursos do BID e 

da Contrapartida Local (Estados e União)* 

Componentes Valores 

Fortalecimento da capacidade 

municipal de gestão do turismo 
49.228.442,86 

Planejamento estratégico, 

treinamento e infraestrutura para o 

crescimento turístico 

342.667.217,26 

 

Promoção de investimentos do setor 

privado 

826.153,14 

 

Administração e supervisão 3.934.878,15 

Outros custos 18.052,55 

Custos financeiros 
14.239.837,13 

Total 410.914.581,09 

*(US$ milhões): 

Fonte: BNB (2012). 

 

Como se pode notar, o componente que mais recebeu recursos na segunda etapa do 

programa foi o do “Planejamento Estratégico, Treinamento e Infraestrutura para o 

Crescimento Turístico”, que era o que incluía o planejamento estratégico e preparação de 

projetos; as campanhas de conscientização; o treinamento profissional e capacitação da 

população local; a água potável e saneamento, além de obras de infraestrutura. Dessa forma, a 

infraestrutura urbana de maneira geral, como na primeira etapa do programa, continuou 

recebendo a maior quantidade de investimentos no Prodetur-NE II, aliado a outras ações 

inéditas nessa fase, como o treinamento profissional e capacitação da população local, que 

certificou ao total 25.538 pessoas, correspondente a praticamente 84% dos 30.497 inscritos 

nos cursos oferecidos pelo programa (BNB, 2012). O gráfico a seguir elenca os valores 

aplicados por estado nessa fase:  
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Gráfico 2 – Valores aplicados por estado, envolvendo somatório dos recursos do BID e da 

Contrapartida Local (Estados e União) (Milhares de US$)* 

 

*Posição Março/2012. 

Fonte: Elaboração própria a partir de BNB (2012). 
 

Nessa fase, o estado que mais somou recursos do BID e da contrapartida local foi 

Pernambuco, seguido do Ceará, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Piauí. No caso 

do RN, o valor do empréstimo contratado para a execução do Prodetur-NE II com o BID foi 

de US$ 21.300 milhões, sendo efetivamente aplicados, segundo o BNB (2012), US$ 21.383 

milhões, aos quais deveriam se somar 40% de contrapartida local. No entanto, segundo a 

Setur/RN (2011a), o valor inicialmente previsto de contrapartida foi superado em virtude do 

Rio Grande do Norte ter realizado convênios com o MTur, não previstos inicialmente. Apesar 

de não se mencionar em quanto efetivamente os valores foram excedidos, na avaliação final 

do programa, o BNB (2012) mostra que o Rio Grande do Norte aplicou, até março de 2012, o 

valor total de US$ 16.086 milhões de contrapartida local.  

Como nos demais estados nordestinos, no Rio Grande do Norte, o objetivo do 

programa em sua segunda fase foi completar e complementar as ações da primeira fase, e 

expandi-las quando necessário. De seis municípios da primeira fase, o Prodetur-NE II no Rio 

Grande do Norte passou a envolver dezoito municípios localizados no Polo Costa das Dunas: 

Ceará-Mirim; Extremoz; Natal; Nísia Floresta; Parnamirim; Tibau do Sul; Arês; Baía 

Formosa; Canguaretama; Maxaranguape; Rio do Fogo; São Gonçalo do Amarante; Senador 

Georgino Avelino; Macaíba; Pedra Grande; São Miguel do Gostoso; Touros e Vila Flor. 
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Abrangendo um espaço territorial equivalente a 4.689,803 km² e uma população total de 

1.414.198 (IBGE, 2010). 

No Rio Grande do Norte, o Prodetur-NE II financiou o desenvolvimento de 27 

projetos, enquanto que na Bahia foram 40, no Ceará foram 23, em Minas Gerais foram 6, em 

Pernambuco foram 27 e no Piauí 13, totalizando 136 projetos desenvolvidos nos estados 

participantes, conforme mostra o gráfico a seguir:  

 

Gráfico 3 – Percentagem dos Projetos Executados no Âmbito do Prodetur-NE II – por 

estado 

 

Fonte: BNB (2012, s.p.).  

 

Dos 27 projetos desenvolvidos no Rio Grande do Norte (20% do total do programa), 

de acordo com BNB (2012), notam-se ações nos três componentes de atuação da segunda fase 

(Fortalecimento da Capacidade Municipal de Gestão do Turismo; Planejamento Estratégico, 

Treinamento e Infraestrutura para o Crescimento Turístico; e Promoção de Investimentos do 

Setor Privado). Essas ações abrangeram elaboração de plano para o fortalecimento da gestão 

municipal para o turismo dos municípios do Polo Costa das Dunas; plano diretor de resíduos 

sólidos; elaboração de plano de manejo; elaboração do PDITS do Polo Costa das Dunas; 

projeto de urbanização de orlas; elaboração dos projetos executivos de transportes e 

recuperação de áreas degradadas; ações relacionadas à capacitação profissional e empresarial; 

implantação de sistemas de esgotamento sanitário; entre outras ações. 
30

 

A Setur/RN (2011a) afirmou que após a assinatura do contrato, em 2004, nem todas as 

ações planejadas puderam ser executadas em sua plenitude, principalmente pela diferença 

                                                           
30

 Para ver a totalidade das ações, consultar BNB (2012).  
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estimada quando da elaboração dos projetos executivos e o valor real quando da contratação 

das ações, tendo-se custos maiores que os planejados em alguns casos. Das ações planejadas 

para o Prodetur-NE II no Rio Grande do Norte que não puderam ser executadas, em virtude 

dessa limitação de recursos mencionada anteriormente, o fortalecimento da gestão pública do 

turismo foi a mais prejudicada:  

 
Dentre as ações que não foram realizadas devido à limitação de recursos, a 

implementação do projeto de fortalecimento da gestão municipal deixou uma grande 

lacuna, uma vez que a deficiência na gestão municipal foi detectada anteriormente e 

diagnosticada como um empecilho ao desenvolvimento do turismo, pela falta de 

capacidade institucional dos municípios. A nível estadual, foi realizado o Projeto de 

Fortalecimento da Secretaria de Estado do Turismo – Setur, contudo ainda não foi 

implantado. Estas são ações necessárias para o fortalecimento da atividade, pois 

dotariam, tanto o Estado como os Municípios, de órgãos estruturados e fortalecidos, 

direcionados ao planejamento e a gestão de um turismo sustentável (Setur/RN, 

2011a, p. 25).  

 

Isso mostra que na segunda fase do programa, não houve avanços no fortalecimento 

institucional público nem no nível estadual nem municipal no Rio Grande do Norte. No 

entanto, mesmo com essa debilidade, a Setur/RN (2011a, p. 29) afirma que o Prodetur no 

estado, em sua segunda etapa, “[...] trouxe um impacto bastante positivo para o 

desenvolvimento do turismo do Polo Costa das Dunas, que precisa ser consolidado e 

diversificado [...]”. 

No entanto, ainda não temos uma avaliação detalhada dos resultados do Prodetur-NE 

II no Rio Grande do Norte por parte do Governo Estadual. Até mesmo estudos acadêmicos 

que façam uma avaliação do programa são difíceis de serem realizados, devido a uma 

ausência, quase completa, de dados referentes aos aspectos mais básicos do turismo estadual 

que contemplem o período de intervenção do programa. Fizemos uma avaliação em nível 

micro do Prodetur-NE II, em Parnamirim/RN (LIMA, 2013), na qual pudemos verificar essa 

dificuldade, já que os dados encontrados com relação ao turismo no estado e município foram 

ínfimas, o que limitou as análises possíveis de serem realizadas.  

De todo modo, reiteramos a importância que pesquisas desse tipo sejam feitas, mesmo 

que com esse desafio. Essa tese é uma proposta de enfrentar essas dificuldades e contribuir 

com as poucas pesquisas existentes sobre as políticas públicas de turismo no Rio Grande do 

Norte, principalmente no que tange à avaliação dessas políticas.  

Nesse contexto, com a conclusão do Prodetur-NE II, em 2012, não tivemos uma 

terceira fase do programa restrita à região Nordeste, em virtude da formatação do Prodetur 

Nacional, uma estratégia que o MTur adotou para fortalecer a Política Nacional de Turismo. 
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Com o lançamento do programa nesse âmbito, os estados e municípios nordestinos puderam 

acessar diretamente o programa via MTur, desde que cumprindo os requisitos exigidos. A 

partir desse momento, o Rio Grande do Norte construiu três PDITS com o objetivo de inserir 

três regiões turísticas do estado no programa, que foram: Polo Costa Branca, Polo Costa das 

Dunas e Polo Seridó. De acordo com os componentes de atuação do programa, os valores das 

propostas dentro do Prodetur Nacional para o Rio Grande do Norte foram as seguintes: 

 

Tabela 3 – Investimentos a serem realizados através do Prodetur Nacional no RN* 

Componentes Polo Costa Branca Polo Costa das Dunas Polo Seridó 

Estratégia de produto 

turístico 
8.880.000,00 36.566.899,60 11.990.000,00 

Estratégia de 

comercialização 
880.000,00 1.370.000,00 780.000,00 

Fortalecimento 

institucional 
1.442.000,00 4.116.565,40 1.538.000,00 

Infraestrutura e serviços 

básicos 
4.480.000,00 45.150.000,00 4.800.000,00 

Gestão ambiental 2.275.000,00 1.450.000,00 625.000,00 

Gerenciamento e 

supervisão 
1.852.178,00 2.702.178,50 1.852.178,50 

Total 19.809.178,00 91.355.643,50 21.585.178,50 

*Em reais. 

Fonte: Organizado pela autora através de Setur (2011a, 2011b, 2011c).  

 

Os recursos a serem financiados pelo Prodetur Nacional no estado envolviam os cinco 

componentes de atuação do programa, mais os valores referentes ao gerenciamento e 

supervisão. Apesar da maior parte dos recursos necessários para o desenvolvimento do 

turismo em cada polo estarem inseridos no PDITS como ações a serem financiadas pelo 

Prodetur Nacional, o montante identificado como necessário para o desenvolvimento do 

turismo de forma geral em cada um desses polos, era um pouco maior: Polo Costa Branca (R$ 

25.809.178,00), Polo Costa das Dunas (R$ 95.985.643,50) e Polo Seridó (R$ 22.235.178,50).  

Como nota-se, o Polo Costa das Dunas é o polo que apresenta os maiores montantes 

de investimentos a serem financiados no Prodetur Nacional, considerando-se em sua área de 

atuação, na época de elaboração do plano, 18 municípios, apenas um a mais do que os outros 

dois polos (Costa Branca e Seridó), que possuíam no escopo de atuação 17 municípios. Além 

disso, no Polo Costa das Dunas, essa seria a segunda intervenção do Prodetur, e, em alguns 

municípios desse polo, a terceira (por causa do Prodetur-NE I), enquanto que nos demais 

polos, essa seria a primeira intervenção com recursos públicos significativos. O que indica 

uma priorização das ações e valores nessa região litorânea do Rio Grande do Norte.  
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Nesse contexto, faz-se mister ressaltar que apesar da elaboração dos PDITS, 

condicionante para receber os recursos, o Rio Grande do Norte não assinou até o momento o 

contrato de empréstimo do Prodetur Nacional. Sobre essa questão voltaremos a falar no 

Capítulo 6.  

Outra política pública de turismo do governo federal foi implementada no Rio Grande 

do Norte na década de 1990, que foi o PNMT com foco em pouco mais de 40 municípios no 

estado, como afirma Virgínio (2011). Além disso, algumas ações por parte do governo 

estadual foram realizadas, que, mesmo não estando sistematizadas em uma política estadual 

de turismo, contribuíram para a expansão e fortalecimento da atividade turística potiguar. Não 

é nossa intenção nesse espaço discutir a totalidade das intervenções realizadas, pois optamos 

por priorizar aquelas mais relevantes, tais como o PD/VC e Prodetur, mas um panorama geral 

pode ser consultado em outros trabalhos como o de Taveira (2015). Com relação à 

implementação do PRT no estado, discutiremos no sexto capítulo ao realizarmos a avaliação 

do programa.  

No próximo item, focaremos em apresentar alguns conceitos de região e 

regionalização, bem como desvendar quais as noções referentes a esses conceitos que estão 

presentes nas políticas públicas de turismo no Brasil, para uma melhor compreensão do 

Programa foco do nosso estudo, o PRT.  

 

4.3 A REGIONALIZAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL 

 

A dimensão territorial do planejamento turístico no Brasil vem adotando desde a 

década de 1990 a região e o local como recortes mais adequados para viabilizar processos de 

desenvolvimento através do turismo (CRUZ, 2006). Com ênfase no local, utilizando como 

recorte político-administrativo o município, o Estado brasileiro criou e implementou o PNMT 

na década de 1990 e, mais recentemente, a partir de 2004, a regionalização transformou-se no 

principal mote da intervenção pública no país com o PRT.  

Alguns autores acreditam que o turismo, a partir do recorte regional, pode contribuir 

para o desenvolvimento dos lugares, tais como menciona Acerenza (2002, p. 163): “É 

precisamente aqui, na fase regional e, concretamente, no nível do que poderíamos chamar de 

microrregião, onde o turismo pode deixar sua maior contribuição ao desenvolvimento 

nacional”. Mas o autor alerta que isso só pode ocorrer efetivamente quando o turismo faz 

parte de um plano integral de desenvolvimento regional e não é considerado como uma 

atividade isolada.  
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Especificamente na geografia, a região é um dos termos mais tradicionais dessa 

ciência, ao ponto de ter existido um momento “[...] em que a região era considerada como a 

categoria par excellence do estudo espacial” (SANTOS, 2014, p. 87, grifo do autor). No 

entanto, com o amadurecimento da ciência geográfica, a própria ideia do termo alterou-se 

sobremaneira, ganhando novos contornos, mesmo que permanecendo diversas abordagens, a 

depender das correntes do pensamento geográfico às quais estejamos nos referindo. Mas 

como alerta Corrêa (2003), em todas as correntes e mesmo no senso comum, “[...] o conceito 

de região está ligado à noção fundamental de diferenciação de área, quer dizer, à aceitação da 

ideia de que a superfície da Terra é constituída por áreas diferentes entre si” (p. 22, grifo do 

autor).  

No turismo, os conceitos de região, bem como de espaço, território, paisagem e lugar 

são muito importantes, não somente porque as políticas públicas do setor os têm utilizado 

como justificativa para intervenções e como parâmetros para realizar investimentos, mas 

principalmente porque estamos falando de uma atividade econômica e de uma prática social 

que depende do espaço para que possa existir, e através dos seus elementos constituintes 

interage e é transformada.  

Discorreremos especificamente sobre região e regionalização, não será nossa intenção 

realizar uma discussão aprofundada, já que mesmo reconhecendo a importância desse debate, 

consideramos tratar-se de uma temática de difícil discussão e complexidade que fugiria ao 

intuito principal da tese. Assim, nos deteremos em apresentar um entendimento geral do que 

podemos considerar como região e regionalização, além de mapearmos o momento em que 

esse recorte territorial aparece nas políticas públicas de turismo e o que isso tem representado, 

para que possamos compreender melhor os aspectos conceituais do PRT, foco da avaliação e 

que será discutido mais profundamente no próximo capítulo.  

De acordo com Emile Benveniste (apud BOURDIEU, 2012), a etimologia da palavra 

região vem de regio, que remete ao princípio da divisão, como um ato social, que introduz 

institucionalmente uma descontinuidade decisória em uma continuidade natural, isto é, que 

delimita fronteiras, Regere fines. A responsabilidade pelo estabelecimento desses limites é do 

rex, a autoridade competente e reconhecida, dotada de poder simbólico, que faz existir aquilo 

que é anunciado. Dessa forma, mesmo que as características naturais sejam levadas em 

consideração quando da delimitação de espaços, é um ato de vontade, que constrói regiões.  

Tem sido cada vez mais comum e proeminente que disciplinas diversas se interessem 

pelo estudo da região, sobre o que Bourdieu (2012, p. 108) afirma: 
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[...] a região é o que está em jogo como objecto de lutas entre os cientistas, não só 

geográficos é claro, que por terem que ver com o espaço, aspiram ao monopólio da 

definição legítima, mas também historiadores, etnólogos e, sobretudo desde que 

existe uma política de <<regionalização>> e movimentos <<regionalistas>>, 

economistas e sociólogos.  

 

Cada disciplina escolhe aspectos específicos a respeito da região para estudar, 

existindo até mesmo disputas epistemológicas entre elas, principalmente entre a geografia e as 

demais, já que os geógrafos foram os primeiros a se interessarem pela temática. No entanto, 

alerta Bourdieu (2012), que muito do empenho que outras disciplinas têm feito para pesquisar 

sobre o assunto tem bases no interesse e não na autonomia do conhecimento. É assim que os 

economistas vão se interessar pelo estudo da região, quando esta passou a ser assunto da 

administração pública e os sociólogos a partir dos movimentos regionalistas. O interessante a 

observar é que cada disciplina toma para si os aspectos proeminentes de suas respectivas 

inserções disciplinares, assim, para o geógrafo, o espaço físico está em primeiro plano e para 

o sociólogo estaria em segundo plano, sendo mais importante focar nas classes sociais, por 

exemplo.  

A discussão de Bourdieu (2012) nos leva a refletir sobre quem tem poder de definir os 

limites e sentidos que são atribuídos a uma região, existindo uma luta das classificações, 

representada pelas forças materiais e simbólicas entre os que têm interesse em uma ou outra 

forma de classificar: “[...] e que, como ela, invocam frequentemente a autoridade científica 

para fundamentarem na realidade e na razão a divisão arbitrária que querem impor” (2012, p. 

115). Por isso, para o autor as classificações ditas mais naturais não são, portanto, “naturais”, 

pois são definidas no campo das lutas pela delimitação mais legítima, cabendo à ciência 

apenas registrar um estado nessa luta das classificações.  

A construção simbólica da região discutida por Bourdieu (2012) contrasta-se com as 

principais correntes do pensamento geográfico, que tem na materialidade da região um 

aspecto importante, quando não central de análise. Sobre isso, Corrêa (2003) nos ajuda a 

percorrer esse caminho, mostrando que o entendimento do que é região está vinculado aos 

momentos históricos de desenvolvimento da ciência geográfica, que por sua vez, estão 

vinculados a um contexto social mais amplo. Nesse sentido, é possível destacar as seguintes 

correntes: o determinismo ambiental, o possibilismo, a nova geografia e a geografia crítica.  

Na primeira delas, no determinismo ambiental, encontra-se uma crença de que as 

condições naturais determinam o comportamento do indivíduo e sua capacidade de progredir. 

Essa relação de causalidade entre comportamento humano e natureza, sendo a segunda 

determinante da primeira, foi utilizada para justificar os níveis de desenvolvimento de 
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diversos países. Isso pode ser percebido nas sociedades clássicas, como na Grécia, quando o 

clima mediterrâneo foi considerado o responsável pelo progresso e o poder do seu povo; ou 

quando Ellen Semple (discípula do geógrafo alemão Frederic Ratzel) utilizou características 

geográficas dos Estados Unidos para justificar sua história.  

No determinismo, a região considerada é a natural, a qual é dimensionada segundo 

diversas escalas territoriais e é caracterizada pela uniformidade que resulta de uma 

combinação ou integração dos elementos da natureza, tais como clima, vegetação, relevo, 

geologia, entre outros.  

Uma segunda forma de entender o que é região dá-se através do possibilismo, Vidal de 

La Blache, principal expoente dessa corrente, considerava que a natureza dava ao indivíduo 

diversas possibilidades de modificação. A região nesse caso é mais humana, é a região 

geográfica, composta pela paisagem e sua extensão territorial, onde se entrelaçam aspectos de 

natureza e humanos: “A região geográfica assim concebida é considerada uma entidade 

concreta, palpável, um dado com vida, supondo, portanto uma evolução e um estágio de 

equilíbrio” (CORRÊA, 2003, p. 28-29). 

Um terceiro paradigma, chamado de Nova Geografia, surge após a Segunda Guerra 

Mundial, inicialmente na Suécia, Inglaterra e Estados Unidos, a partir das profundas 

mudanças que se sucederam, as quais alteraram arranjos espaciais previamente existentes. 

Nesse momento, a geografia procurará leis ou regularidades empíricas em forma de padrões 

espaciais. A região nesse contexto passará a ser considerada “[...] como um conjunto de 

lugares onde as diferenças internas entre esses lugares são menores que as existentes entre 

eles e qualquer elemento de outro conjunto de lugares” (CORRÊA, 2003, p. 32). As 

classificações a partir de técnicas estatísticas definem quais são as similaridades e diferenças 

existentes no espaço e determinam, a partir disso, as regiões.  

O último paradigma mencionado por Corrêa (2003) é o da Geografia Crítica, que irá 

se expandir a partir da segunda metade do século XX, baseada no materialismo histórico e na 

dialética marxista, congregando geográficos como William Bunge, David Harvey e Yves 

Lacoste. Essa corrente, ainda em curso, tem realizado a reinterpretação a partir da teoria 

marxista de muitos aspectos importantes para o pensamento geográfico, sendo a região um 

deles, e passando a ser conceituada a partir de uma visão dialética.  

É nesse paradigma que Côrrea (2003, p. 45-46) define região como 

 
[...] uma entidade concreta, resultado de múltiplas determinações, ou seja, da 

efetivação dos mecanismos de regionalização sobre um quadro territorial já 



147 

 

previamente ocupado, caracterizado por uma natureza já transformada, heranças 

culturais e materiais e determinada estrutura social e seus conflitos. 

 

Apesar de Côrrea (2003) considerar região tal como Vidal de La Blache, como uma 

entidade concreta, o seu entendimento é diferente desse autor, por não considerar que essa 

seja harmônica e única, mas particular, articulando em um território menor elementos que são 

ao mesmo tempo gerais, portanto, uniformizadores, e aspectos específicos, previamente 

existentes, isto é, diferenciadores. O autor faz essa leitura a partir de uma aplicação da lei do 

desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky ao espaço, sendo a região o resultado. 

Tem-se então como pano de fundo, nessa noção de região, dois processos diferentes e 

opostos, mas que se relacionam e interpenetram.  

Esse entendimento de região, bem como outros, tem surgido como resposta às 

concepções tradicionais, na busca de um conceito mais apropriado à compreensão de uma 

realidade que não é estática, mas dinâmica e inter-relacionada a muitas escalas e processos 

sociais, culturais, econômicos e políticos. Santos (2014) afirma que a região é um locus de 

funções específicas da sociedade como um todo, em determinado momento. 

No âmbito regional, o velho e o novo dialogam e se relacionam. Santos (2014) afirma, 

nesse sentido, que dentro de uma região apresentam-se tanto os instrumentos de trabalho fixos 

passados, resultado da divisão do trabalho anterior, quanto os instrumentos de trabalho fixos 

novos, resultado das atividades atuais e renovadas. Os fixos representam tanto a atividade 

direta dos produtores individuais, regionalmente localizados, quanto a produção social 

vinculada a uma lógica mais ampla, referente a preocupações de funcionamento da economia 

nacional, motivos não econômicos, ou ainda os relacionados à segurança e geopolíticos.  

Dessa forma, região pode ser considerada como “[...] resultado das possibilidades 

ligadas a uma certa presença, nela, de capitais fixos exercendo determinado papel ou 

determinadas funções técnicas e das condições de seu funcionamento econômico, dados pela 

rede de relações acima indicadas” (SANTOS, 2014, p. 90).  

Somam-se aos capitais fixos as relações múltiplas de diversas dimensões como as 

políticas, sociais e culturais, conformando uma região. Os fixos são formas técnicas, formas 

com conteúdo e não formas vazias, pois são portadores de um sistema de relações vinculado 

“[...] à lógica interna de firmas ou instituições e que opõe resistências à lógica mais ampla, de 

natureza geral, nacional” (SANTOS, 2014, p. 90).  

A penetração das formas mais modernas de capitalismo nas regiões urbanas e rurais 

tem alterado o conteúdo dessas regiões. Nesse novo momento, passam a fazer parte das 
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regiões urbanas, além da grande cidade, das áreas urbanas satelizadas e das áreas próximas ou 

em volta dos grandes centros no mesmo nível de relações, aquelas áreas que não foram 

tocadas pelo processo modernizador, mantendo aspectos tradicionais no interior de uma zona 

motora. Ao passo que a região agrícola muda de conteúdo, utilizando baixos coeficientes de 

capital e necessitando de aglomerações urbanas, fornecedoras de meios de consumo pessoal e 

produtivo, “Antenas dos grandes centros industriais e de serviço, tais cidades exercem um 

papel de distribuição indispensável à sobrevivência das atividades e dos grupos locais.” 

(SANTOS, 2014, p. 93).  

Nesse novo momento, o que diferenciará uma região urbana de uma agrícola será a 

quantidade, a densidade e a multidimensão das relações mantidas sobre cada espaço e não 

mais a especialização funcional. Com isso, a relação cidade-campo ganha um sentido de 

complementariedade. Com exceção dos enclaves que também podem se formar, 

caracterizados pela elevada densidade de capital em áreas vazias ou quase vazias, 

desconectados do seu entorno.  

Ao falarmos de região nos remetemos à noção de regionalização, que está relacionada, 

em seu sentido amplo e etimológico, a recortar o espaço ou nele traçar linhas, ligado ao 

sentido de orientar-se. Haesbaert (2010) acrescenta que regionalizar hoje significa assumir a 

natureza do regional que é ao mesmo tempo condicionado e condicionante dos processos 

globalizadores, sendo um constituinte indissociável. A regionalização é então a região 

enquanto processo em rearticulação constante e proprietária do “ser”
31

 regional, a 

regionalidade que deve ser vista a partir de uma diferenciação cultural de grandes proporções 

e da desigualdade produzida em um mundo globalizado, mas não homogêneo. 

Ainda para Haesbaert (2010, p. 6), 

 
Pensar em região, assim, é pensar, antes de tudo, nos processos de regionalização – 

seja focalizando-os como simples procedimento metodológico ou instrumento de 

análise proposto pelo pesquisador, seja a partir de dinâmicas espaço-temporais 

efetivamente vividas e produzidas pelos grupos sociais – ou, em outras palavras, 

fundadas numa “regionalidade” vista para além de mera propriedade teórica de 

definição do regional.  

 

O autor alerta que mesmo considerando como primeira dimensão de análise o espaço, 

ao falarmos de regionalização, não se pode separá-lo, apartá-lo, considerá-lo dissociável dos 

                                                           
31 “[...] ‘ser’, aqui, não no sentido ontológico de um ‘fato’ regional bem definido e auto-evidente. A 

regionalidade envolveria a criação concomitante da ‘realidade’ e das representações regionais, sem que elas 

possam ser dissociadas ou que uma se coloque, a priori, sob o comando da outra – o imaginário e a construção 

simbólica moldando o vivido regional e a vivência e produção concretas da região, por sua vez, alimentando suas 

configurações simbólicas” (HAESBAERT, 2010, p. 8). 
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agentes que dele fazem parte. Na regionalização, é importante observar a ação e a interação 

dos agentes produtores desse espaço.  

Haesbaert (2010) considera a região como um arte-fato, uma relação entre a arte, que 

implica criação, saber-fazer, e o fato, como construção produzida e articulada. Considera-se 

que a região é produto e produtora das dinâmicas de globalização e fragmentação, sendo 

importante nesse contexto considerar tanto a extensão e força das principais redes de coesão 

(articulação regional)
32

 quanto verificar o nível de desarticulação/fragmentação dentro do 

espaço regional.  

Deve-se incluir nesse processo a atuação de diferentes atores sociais na construção da 

região, como o Estado, as empresas, entre outros; bem como considerar os aglomerados 

gerados pelos processos de exclusão/precarização socioespacial. Devendo-se ainda observar a 

região como produto e produtora de processos de diferenciação espacial.  

Para Haesbaert (2010), não se pode reduzir regionalizações a construções intelectuais 

ou a práticas concretas, toda análise regional deve preocupar-se concomitantemente com a 

produção material, aquela vinculada a dimensão funcional, e com as representações e 

símbolos, isto é, com a dimensão do vivido “[...] tanto a coesão ou lógica funcional quanto a 

coesão simbólica, em suas múltiplas formas de construção e des-articulação – onde, é claro, 

dependendo do contexto, uma delas pode acabar se impondo sobre – e refazendo – a outra” 

(p. 17).  

Nesse contexto, o autor alerta que existirão regiões que não possuindo uma forte 

consciência ou identidade regional estarão sustentadas de forma consistente pelos laços 

funcionais dos arranjos socioeconômicos, mas ainda assim constituindo-se como regiões. A 

situação contrária também é verdadeira, em algumas regiões a coesão simbólica é o que dará 

“liga” à região enquanto tal.  

Esses diversos entendimentos do que é região e dos aspectos que são considerados nas 

diversas definições mencionadas para delimitá-las nos leva a identificar que as políticas 

públicas de turismo no Brasil contemporâneo têm adotado como critério central de 

regionalização, na criação das regiões turísticas, as características ambientais e paisagísticas, 

vinculadas a uma lógica mais natural do espaço do que adotado um olhar para o vivido, isto é, 

para os aspectos simbólicos e culturais. Regiões diversas, localizadas em vários cantos do 

país, de norte a sul, consideradas com especificidades e potencialidades de se desenvolver 

                                                           
32

 O autor alerta que atualmente a articulação regional pode se manifestar não apenas de forma tradicional, zonal, 

isto é, com superfície contínua, mas de forma reticular, descontínua, em redes. 
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turisticamente, ou como costuma aparecer no discurso político – vocacionadas para o turismo 

– têm recebido incentivos e sido alvos de investimentos públicos a partir dessa lógica.  

Não é surpresa que o planejamento do turismo brasileiro tenha ocorrido com maior 

ênfase nos últimos anos, tomando como recorte espacial a região e utilizado técnicas de 

regionalização, já que a perspectiva regional de desenvolvimento do turismo já tinha sido 

usada em projetos em diversos lugares do mundo e até mesmo no Brasil com menor enfoque 

em décadas anteriores, a partir de 1970.  

A pouca experiência de planejamento do turismo no país indicou a possibilidade de 

que unir municípios através de um recorte regional ao invés de trabalhá-los isoladamente 

poderia impulsionar uma maior capacidade de planejamento e gestão pública do setor, 

trazendo, consequentemente, melhores resultados. A implementação do PNMT foi um dos 

contribuintes para essa visão, momento em que as debilidades administrativas da gestão 

municipal do turismo apareceram como um impeditivo relevante para a implementação de 

uma política que tivesse um foco unicamente no município. Além disso, outras experiências 

realizadas e consideradas de sucesso, entre elas a do Prodetur-NE, que tem como base uma 

perspectiva de polo regional, podem ter influenciado a adoção da regionalização como saída 

para o turismo brasileiro.  

Entre as ações realizadas em outros contextos, que não o brasileiro, Acerenza (2003) 

mostra que as primeiras tentativas de planejamento formal do turismo por parte do Estado já 

indicavam ações em prol do planejamento do turismo regional. A primeira tentativa se deu em 

1955, quando a Secretaria Geral para Ordenação Econômica e Social da Presidência da 

Espanha realizou estudos para a ordenação de diversos centros turísticos na Costa do Sol, mas 

sem uma preocupação com o desenvolvimento integral do turismo na região.  

A primeira ação realizada de modo mais sistemático foi a do governo Francês que 

adquiriu em 1961 a compra de 1.500 hectares de terreno no litoral mediterrâneo entre La 

Camargue e a Espanha para o desenvolvimento turístico da Languedoc-Rousillón. Um outro 

exemplo do início do planejamento regional no turismo encontra-se no Côte Aquitaine, 

também na França, datando da década de 1970 e abrangendo uma extensão de 250 

quilômetros sobre o litoral atlântico até a fronteira com a Espanha, compreendendo nove 

unidades de desenvolvimento turístico ligadas entre si por uma infraestrutura comum a todas 

(ACERENZA, 2003).  

Já o planejamento regional no continente Americano tem início com o Plano de 

Desenvolvimento Físico do Litoral Atlântico Argentino, que se orientou pelos aspectos de 

ordenamento físico do território com finalidades turísticas, sem incluir a preocupação com o 
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desenvolvimento regional. O primeiro plano com finalidades mais regionais propriamente 

ditas foi o elaborado para Cuzco e Puno, no Peru, através do Plano Turístico e Cultural 

PERU-UNESCO, conhecido como COPESCO. Esse plano teve preocupação central no 

incentivo ao turismo para que ele pudesse propiciar o desenvolvimento econômico e social de 

uma região, no caso, incluía parte dos estados de Cuzco, Puno e Madre de Dios. O México foi 

outro país a criar um projeto de desenvolvimento regional, em 1971, denominado Bahía de 

Banderas, localizando-se no Pacífico, ao norte de Puerto Vallarta, focalizado no 

desenvolvimento integral de uma faixa do território do estado de Nayarit (ACERENZA, 

2003). 

Especificamente no Brasil, o recorte regional também se destacou no planejamento do 

turismo, com algumas experiências que vieram antes do PRT. Um primeiro projeto foi o 

TURIS, vinculado ao desenvolvimento turístico do litoral entre Rio de Janeiro e Porto de 

Santos, realizado entre os anos de 1972 a 1973, com o objetivo tanto de ordenar o litoral 

quanto capacitar os técnicos brasileiros em metodologias de planejamento turístico praticadas 

na Europa. O referido projeto foi conduzido por uma consultoria italiana SCET – 

Internacional e contou com especialistas nacionais. 

Além dessa iniciativa, Fratucci (2008, 2014) compila uma série de experiências cujo 

foco foi desenvolver o turismo em certos trechos do espaço, conformando um planejamento 

que é o embrião do que é realizado atualmente em termos regionais. Destaca-se nesse 

contexto, na segunda metade da década de 1970, um esforço que a Embratur iniciou para 

definir os espaços prioritários do turismo nacional, lançando o projeto de Identificação do 

Espaço Turístico Nacional, a partir do entendimento de que determinados espaços tinham 

características polarizadoras em virtude de sua atratividade, localização e concentração de 

serviços. 

Ainda nesse mesmo período, foi lançada a Lei nº 6. 513, de 20 de dezembro de 1977, 

que legislou sobre a Criação de Áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico e sobre um 

inventário com finalidades turísticas dos bens de valor cultural e natural. Segundo o art. 3º 

dessa lei, as áreas especiais de interesse turístico seriam trechos contínuos do território 

nacional, incluindo-se as águas territoriais, que deveriam ser preservados e valorizados tanto 

no sentido cultural quanto natural e que precisariam ser destinados à realização de planos e 

projetos de desenvolvimento turístico; por sua vez, o art. 4º definiu os locais de interesse 

turísticos como trechos do território nacional, que poderiam ser compreendidos ou não em 

áreas especiais, destinados em virtude de sua adequação, ao desenvolvimento de atividades 

turísticas e a realização de projetos específicos.  
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Já na década de 1990, a Embratur, decidiu definir polos turísticos consolidados, em 

desenvolvimento ou potenciais, que pudessem ser prioritários para o desenvolvimento do 

setor. Fratucci (2008) observa que nesse momento pela primeira vez aparece a necessidade de 

priorização de trechos – polos – como foco das ações e intervenções das políticas públicas de 

turismo no Brasil, o que pode ser considerado um avanço, já que “[...] a compreensão de que 

nem todo trecho do espaço é turistificável passou a fazer parte do discurso das políticas 

voltadas para o desenvolvimento turístico no país” (FRATUCCI, 2008, p. 157-158).  

O Plano Nacional de Turismo lançado em 1992 incorporou a estratégia dos polos às 

suas ações, apresentando como prioridade na intervenção pública o fomento e incentivo à 

atividade turística nesses espaços. Até mesmo o Rintur, utilizado como um instrumento do 

PNMT deveria ser obrigatoriamente preenchido por parte dos gestores municipais, com 

informações diversas sobre o turismo municipal, para que estes pudessem fazer parte de polos 

turísticos.  

A formação de polos regionais passou, desde então, a se constituir como indispensável 

ao planejamento das políticas públicas de turismo no Brasil. Foi nesse sentido que Beni 

(2012, p. 190), ao definir o que se entende por planejamento regional do turismo, afirma que 

para expandir regionalmente o turismo é preciso constituir “polos hierarquizados de 

desenvolvimento turístico”. Um exemplo clássico da constituição de polos como condição 

para o desenvolvimento da atividade turística no Brasil foi o Prodetur-NE, que em sua 

segunda fase definiu 14 polos de turismo na região, conforme a Figura 4. 

 

               Figura 4 – Polos de Turismo do Nordeste segundo Prodetur-NE II 

 
                      Fonte: http://www.bnb.gov.br/prodetur/ne-ii/polos-de-turismo 

http://www.bnb.gov.br/prodetur/ne-ii/polos-de-turismo
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Nesse momento, a maior parte dos estados inseridos no campo de intervenção do 

programa possuía apenas um polo, como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais e Espírito Santo, enquanto a Bahia 

possuía quatro. Segundo Petrocchi (2001), os Polos de Desenvolvimento Integrado do 

Turismo proposto pelo BNB através do Prodetur constituem-se como um conjunto de diversas 

ações delimitadas em um território, com características semelhantes e um eixo econômico 

principal. Ainda segundo o autor, esses polos têm o objetivo de 

 
[...] promover e potencializar o desenvolvimento econômico local a partir da 

cooperação entre os diversos agentes econômicos, institucionais e sociais, que se 

responsabilizarão pela harmonia, otimização e gerenciamento das ações e projetos 

(econômicos, sociais, ambientais e de informação/conhecimento) em um espaço 

regional definido (PETROCCHI, 2001, p. 53). 

 

Como se pode notar, a partir do entendimento de Petrocchi (2001), os polos de 

desenvolvimento, a sua sistematização e implementação são tidos como importantes para 

dinamizar o desenvolvimento de uma região, sendo condição sine qua non para a sua 

dinâmica que exista cooperação entre os diversos atores envolvidos com a atividade turística, 

podendo-se notar que, apesar de nos polos se buscar a integração com várias dimensões da 

sociedade, não apenas a econômica, é esse o objetivo final buscado, isto é, o desenvolvimento 

econômico dessas regiões.  

Essa noção de polos turísticos na política pública de turismo brasileira, desde as 

primeiras iniciativas mais explícitas da década de 1990 até as mais atuais, tem como 

referência a Teoria dos Polos de Crescimento do economista francês François Perroux (1967), 

que estudou a concentração industrial na França e na Alemanha, acreditando que o 

crescimento não manifesta-se de forma homogênea em todos os pontos do espaço econômico, 

mas em pontos específicos, com intensidades diversas e propagando-se por diferentes vias e 

com variados efeitos finais na economia: “[...] o crescimento não surge em toda a parte ao 

mesmo tempo; manifesta-se com intensidades variáveis, em pontos ou pólos de crescimento; 

propaga-se, segundo vias diferentes e com efeitos finais variáveis, no conjunto da economia” 

(PERROUX, 1967, p. 164).  

Essa teoria preconiza um desequilíbrio presente no crescimento econômico estando 

distante do que se pode entender por crescimento econômico equilibrado, sendo 

particularmente importante o conceito de indústria motriz:  
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O pólo de desenvolvimento é uma unidade económica motriz ou um conjunto 

formado por várias dessas unidades. Uma unidade simples ou complexa, uma 

empresa, uma indústria, um complexo de indústrias dizem-se motrizes quando 

exercem efeitos de expansão sobre outras unidades que com ela estão em relação. 

(PERROUX, 1967, p. 192). 

 

A indústria motriz, que pode ser, como afirma o autor, uma unidade simples ou 

complexa, uma empresa ou um complexo de empresas, representa um ponto fixo no espaço, 

capaz de aumentar as vendas e compras de outras indústrias, a partir de suas próprias vendas e 

compras. Os efeitos são irradiados para o conjunto da economia regional, impactando a 

chamada indústria movida. Através de uma indústria motriz, seria possível, portanto, 

estimular outras indústrias, outras atividades e todo o contexto socioeconômico do entorno 

seria beneficiado e cresceria em virtude dessa dinâmica.  

Para Duda e Araújo (2014), uma palavra-chave dessa teoria é a propagação, segundo a 

qual a existência de um polo dinâmico possibilita o crescimento econômico para o conjunto 

da economia regional. A teoria dos Polos de Crescimento pressupõe, portanto, “[...] um ou 

mais polos e uma região de entorno, sob a sua influência, isto é, uma região polarizada, com 

variações internas consoantes sua capacidade de absorver a indução ao crescimento a partir de 

seu polo ou polos dinâmicos” (DUDA; ARAÚJO, 2014, p. 208).  

Essa teoria teve e ainda tem forte influência no pensamento latino-americano e 

brasileiro, vista como uma forma de incentivar a redução das desigualdades regionais em 

países considerados em desenvolvimento. No entanto, nas últimas décadas, essa teoria vem 

sendo questionada em virtude das dificuldades empíricas de colocá-la efetivamente em prática 

ou mesmo de se encontrarem, em casos específicos, os resultados que são propagados pela 

sua aplicação, como é o caso, principalmente, do beneficiamento do entorno, que muitas 

vezes acaba não ocorrendo, em regiões que não adquirem o dinamismo econômico esperado.  

No turismo, tal quadro não é diferente, vários autores vêm questionando se a Teoria 

dos Polos de Crescimento é a mais adequada para aplicação ao setor, que não é uma indústria 

e que tem características diferentes dos produtos manufaturados. Nesse sentido, Silva (2006) 

observa que o modelo de polo de crescimento da forma concebida para os polos turísticos 

privilegia aspectos vinculados à especialização funcional da região, que baseiam-se em 

investimentos exógenos e que não utilizam, em uma escala otimizada, recursos produtivos de 

base local. Como consequência se tem uma mitigação dos possíveis resultados positivos que 

se poderiam obter, através de uma secundarização da importância do território e dos seus 

elementos. Em contraposição a essa lógica, o autor propõe que seja adotado o modelo 

territorialista e endógeno de desenvolvimento regional, que coloca em primeiro lugar o 
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território e todas as suas características e dimensões ao invés da função, propiciando, dessa 

forma, melhores chances de resultados positivos para a região através de uma internalização 

local dos benefícios sociais e econômicos resultantes.  

Também sobre a pertinência dessa teoria aplicada ao turismo, Duda e Araújo (2014) 

questionam se essa esta teria validade em regiões pobres, como aquelas que têm sido 

consideradas nas políticas públicas do setor, pois essas localidades não possuem alguns 

aspectos importantes da Teoria dos Polos de Crescimento de Perroux, como infraestrutura 

básica para atrair investimentos privados, além de não terem capacidade de endividamento e 

muitas vezes até vontade política para responderem adequadamente às políticas federais e 

estaduais, ou até mesmo proporem ações.  

Os autores mencionam referente a isso, sobre a atual estratégia de definição de 65 

destinos indutores do turismo nacional no contexto do PRT, como mais uma forma de 

tentativa de polarização em regiões turísticas, o que não estaria dando os resultados 

almejados. 

 
Constatou-se que a estratégia de se usar destinos indutores para dinamizar polos de 

turismo no Nordeste teve algum efeito no espaço circundante dos destinos indutores, 

mas eles terminaram por concentrar investimentos no seu entorno, gerando 

acentuadas desigualdades na distribuição dos benefícios que os polos podem criar 

para regiões inteiras. Assim, a política oficial de turismo parece reforçar as 

desigualdades regionais em vez de diminui-las (DUDA; ARAÚJO, 2014, p. 216).  

 

Os autores mencionam que no turismo tem existido a concentração de investimentos e 

resultados em trechos do espaço, não irradiando os efeitos para o conjunto da economia 

regional, tal como preconizado por Perroux (1967). Alerta semelhante é realizado por 

Fernandes (2014, p. 322), que afirma: “A estratégia de polos para promover desenvolvimento 

regional necessita de um conjunto de ações para que a indução aconteça, pois pode, ao 

contrário, gerar mais concentração no núcleo”. Nesse sentido, a autora alerta que eleger 

municípios prioritários contradiz o discurso da regionalização como possibilidade de inserir 

municípios que historicamente não foram beneficiados pelas políticas, já que há a 

concentração de esforços técnicos e financeiros nos destinos indutores, fortalecendo esses 

destinos, que já são competitivos.  

Nesse contexto, o que podemos questionar é qual o objetivo das políticas públicas de 

turismo brasileiras a partir da década de 1990 com a formação de polos turísticos. O que se 

almeja é constituir: Polos de crescimento ou Polos de desenvolvimento? As noções do que 

significa crescer e do que significa desenvolver quando nos referirmos ao contexto social são 

muito diferentes, como já discutimos no primeiro capítulo teórico da tese ao mencionarmos 
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que quando se busca processos de melhoria social o crescimento econômico não é suficiente, 

sendo necessário pensar em termos de desenvolvimento social.  

Em áreas onde existem os polos turísticos oficialmente instituídos, deve-se observar se 

as melhorias propiciadas por essa constituição estão somente vinculadas a aspectos 

quantitativos de crescimento econômico restrito a empresários, ou se foram espraiados para a 

população como um todo, bem como deve ser observado se o crescimento gerado ou possível 

desenvolvimento está delimitado ao centro do processo, ou se foi irradiado para toda a região. 

Esses questionamentos aplicáveis a regiões que tiveram a implementação de programas como 

o Prodetur continuam atuais e importantes, já que a concepção de polos e de regiões turísticas 

permaneceram no planejamento público do turismo brasileiro no século XXI e ganhou novos 

contornos com o PRT. 

Referente a isso, já no século XXI, a tônica da regionalização do turismo no Brasil, 

durante e após o Governo Lula, tem suas bases no PNT (2003-2007), mas só foi lançado 

oficialmente em 2004, com o “Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil”. 

A justificativa para a escolha desse Programa público em detrimento de outros é que 

 
Algumas Unidades da Federação já desenvolviam suas políticas, utilizando, como 

unidade de estruturação, polos, circuitos ou zonas turísticas. O Programa de 

Regionalização surgiu, então, como forma de dar continuidade às políticas e às 

ações utilizadas até aquele momento, ampliando-as para o enfoque regional, sem 

estabelecer padrões e modelos inflexíveis e incentivando a participação de agentes 

locais e a criatividade em cada região turística. (BRASIL, 2007b, p. 19). 

 

Nesse programa, que é uma das principais diretrizes da política nacional de turismo do 

país na atualidade, considera-se a região como um espaço geográfico que apresenta 

características e potencialidades similares e complementares, capazes de serem articuladas e 

que definam um território. Desse modo, a concepção centrada em apenas um município do 

PNMT, programa anterior ao PRT, modificou-se para incorporar a região, o que implicou 

conduzir de forma específica o turismo brasileiro.  

 
Chegar à ideia de região significa mudar o modo de pensar. Significa passar a olhar 

o território não apenas por suas características históricas, ambientais e culturais 

locais, mas passar a ver esses aspectos em inter-relações complexas e 

interdependentes com outros locais, em redes de cooperação e de esforço 

coordenado. E, mais que tudo, o espaço territorial é agora concebido como agente de 

transformação social, deixando de ser visto meramente como um espaço físico. 

(BRASIL, 2007b, p. 25).  

 

Argumenta-se que o desenvolvimento local ou regional desencadeia novas relações 

sociais e políticas, através de uma reconstrução e nova apropriação do território. A categoria 
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região turística é utilizada com o argumento de ser possuidora de maiores possibilidades para 

promover uma integração, articulação intersetorial e uma cooperação entre os atores 

envolvidos com o turismo, com o objetivo de ampliar e melhorar os produtos turísticos nas 

regiões. Essa expansão possibilitaria, por outro lado, uma maior dinâmica econômica, com a 

criação de empregos e uma possível melhoria na renda das pessoas da região.  

Regionalizar nesse Programa público significa um modelo de política pública “[...] 

descentralizada, coordenada e integrada, baseada nos princípios da flexibilidade, articulação, 

mobilização, cooperação intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões.” 

(BRASIL, 2004a, p. 11). Para regionalizar considera-se necessário expandir a ação centrada 

na unidade municipal para um compartilhamento de ações e responsabilidades entre vários 

municípios, no entanto, sem desmerecer a escala local e a colocando em um novo lugar 

representativo. 

Nesse contexto, regionalizar representa a criação de um ambiente que se espera ser 

democrático e participativo entre municípios e atores envolvidos. Brasil (2007b) afirma ainda 

que com a regionalização, o Brasil estaria se alinhando com tendências internacionais que 

almejam aproveitar melhor os recursos financeiros, técnicos e humanos, para que seja 

possível estruturar novos destinados turísticos mais qualificados e competitivos. 

Pelo exposto nos documentos oficiais do PRT, não se estaria adotando a região como 

palco de ação, a desconsiderando de seu contexto e das relações complexas que fazem parte 

da sua constituição enquanto território. Esse é justamente um dos pontos pelos quais as 

políticas públicas de turismo vêm constantemente sofrendo críticas de geográficos, já que 

tradicionalmente as políticas do setor têm desconsiderado as complexas relações presentes do 

espaço (CRUZ, 2002, 2006; FRATUCCI, 2008, 2014).  

Ademais, vem tendo crítica à própria consideração da categoria região como adequada 

ao planejamento do turismo, já que o turismo enquanto atividade econômica e prática social 

espraia-se de forma descontínua no território, em virtude dos atrativos turísticos estarem 

dispostos de forma aleatória e não ordenados, o que vai de encontro à noção de região, 

 
Visto que o espaço turístico é entrecortado, não se pode recorrer a técnicas de 

regionalização para proceder a sua delimitação porque, de acordo com elas, seria 

preciso abranger toda a superfície do país ou da região em estudo, e, caso isso fosse 

feito, grandes superfícies que não são turísticas figurariam como turísticas, 

cometendo-se um erro. Isso significa que regiões turísticas não existem. 

(BOULLÓN, 2002, p. 79).  

 

Argumento parecido utiliza Fratucci (2008, 2014) para criticar o atual Programa de 

Regionalização do Turismo Brasileiro, pois segundo o autor uma categoria mais adequada 
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para se captar a espacialidade do fenômeno turístico tal como ele ocorre seria o de “território-

rede”, pois em virtude do turismo se materializar apenas em alguns pontos, os destinos 

turísticos estariam interligados em forma de redes. Pensar a partir dessa lógica permite que se 

incluam “[...] todos os seus agentes produtores, suas ações, interações e inter-relações, sejam 

elas complementares, concorrentes, sejam ou antagônicas” (FRATUCCI, 2014, p. 48).  

Encontramos em Brasil (2007b) um aspecto significativo, que poderia ser considerado, 

se efetivamente colocado em prática, o preenchimento de uma lacuna, pelo menos em parte, 

dos questionamentos levantados por Boullón (2002) e Fratucci (2008, 2014), que é a 

consideração do que é a região turística. Segundo um dos documentos oficiais do PRT, esta 

ultrapassaria os limites geopolíticos definidos para o país e poderia incluir municípios de mais 

de um estado ou até mesmo de países diferentes. 

E ainda afirma-se que dentro de uma região turística nem todos os municípios são 

turísticos, no entanto, ressalta-se que estes podem participar da rede de regionalização a partir 

de suas peculiaridades. Assim, se um município tem como principal atividade econômica a 

agropecuária, este pode participar da regionalização ao fornecer leite, carne, queijo, ou outro 

produto, a um município turístico que tenha necessidade desses artigos em virtude da 

demanda turística expandida. Essa seria uma forma de integrar os municípios que “[...] 

sempre ficaram à margem da implementação de políticas públicas. Por meio do 

desenvolvimento regional, esses municípios poderiam se beneficiar, de alguma forma, da 

atividade turística” (BRASIL, 2007b, p. 19).  

Na prática não é isso que tem se verificado, como poderemos analisar no Capítulo 6, 

em que discutiremos os resultados e a implementação do Programa no RN. Não é comum 

encontrar-se regiões turísticas que envolvam mais de um estado no caso do Brasil e nem 

municípios não turísticos que têm conseguido efetivamente se inserir dentro da proposta de 

regionalização da qual fazem parte. 

Uma análise atenta do Mapa de Regionalização do Turismo Brasileiro permite 

verificar o que se mencionou anteriormente em termos de regiões turísticas circunscritas a 

estados e não a mais de um estado. Sobre isso, é importante ressaltar que desde a 

implementação do PRT até os dias atuais foram configurados cinco Mapas do Turismo 

Brasileiro, conforme o Quadro 6. 
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Quadro 6 – Mapas do Turismo Brasileiro – Regiões e Municípios 

Mapa 2004 219 Regiões Turísticas 3.203 Municípios 

Mapa 2006 200 Regiões Turísticas 3.819 Municípios 

Mapa 2009 276 Regiões Turísticas 3.635 Municípios 

Mapa 2013 303 Regiões Turísticas 3.345 Municípios 

Mapa 2016 291 Regiões Turísticas 2.175 Municípios 

Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2004b, 2006, 2009, 2013c, 2016b).  

 

A construção de regiões turísticas no país é um processo em constante alteração, como 

se pode notar no Quadro 6, verificando-se ainda que entre 2009 e 2013 não houve a 

atualização do mapa em virtude de ter existido nesse período um processo de avaliação do 

Programa e reestruturação que gerou uma paralisação, como poderemos analisar no próximo 

capítulo ao apresentarmos a linha do tempo do PRT.  

Sobre a quantidade de regiões e municípios, percebe-se que não há uma constância 

entre os que permanecem no escopo de planejamento do Programa ao longo do tempo. A cada 

novo mapa, a quantidade de regiões e municípios altera-se, o que pode indicar uma 

fragilidade, já que não há a permanência constante de localidades, podendo significar ainda 

que o esforço da regionalização no país possui uma perenidade, no sentido de possuir um 

gargalo na força e constância no planejamento das regiões turísticas brasileiras. 

Não queremos dizer com isso, em hipótese alguma, como bem alertou Boullón (2005), 

que o planejamento tem que ser rígido, pois isso iria de encontro à dinamicidade presente na 

sociedade. Mas apenas queremos alertar que consideramos que a mudança no escopo espacial, 

a cada novo mapa, de regiões e municípios que fazem parte do PRT, implica sempre na 

inserção ou exclusão de localidades e gera uma não continuidade e/ou ruptura das ações 

propostas pelo Programa.  

Consideramos que pensar o turismo tomando como base a regionalização, ressaltando-

se a importância dos municípios nesse processo, implica muitos desafios, que não são apenas 

espaciais, mesmo reconhecendo que esses são muito importantes, como mostraram os 

aspectos teóricos sobre região que pudemos discutir ao longo do texto. Mas são vinculados a 

dimensões sociais, culturais e políticas diversas, e que fazem parte da implementação de todas 

as políticas públicas de turismo. Algumas das dificuldades, no Brasil, por exemplo, estão 

vinculadas aos próprios desafios governamentais contemporâneos do país. Isto é, há aspectos 

que estão para além do setor turístico propriamente dito.  

Cruz (2006) ressalta que o planejamento regional do turismo é uma oportunidade 

única para que muitos municípios possam ter o turismo como uma possibilidade para o seu 
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desenvolvimento socioeconômico. Mas quanto a isso, a autora alerta que muitos aspectos 

devem ser levados em consideração nesse processo, como: abdicar de projetos individuais 

para pensar em um coletivo; a inserção das populações locais nas decisões referentes ao 

turismo; relacionar o turismo aos demais aspectos que envolvem a vida em sociedade, como 

saúde, educação, entre outros; ter atenção às especificidades do território, como a história e as 

pessoas, e buscar congregar os interesses dos agentes envolvidos no setor.  

Como não poderia deixar de ser diferente, com o planejamento regional do turismo e 

com a implementação de políticas públicas com o objetivo de dinamizar as regiões, ressalta-se 

a importância da avaliação nesse âmbito: “A avaliação a este nível ganhou um novo interesse 

face às necessidades de identificar e utilizar métodos e instrumentos de avaliação que 

permitissem avaliar os programas públicos de desenvolvimento regional” (COSTA; COSTA, 

2014, p. 137). É exatamente esse o objetivo desta tese: avaliar uma política pública de turismo 

de escopo regional, o que se mostra relevante em um momento em que este tem sido um 

recorte espacial de intervenção privilegiado nas políticas do setor, não só no Brasil, mas em 

vários lugares do mundo. Sobre as especificidades do Programa objeto de análise, 

discutiremos no próximo capítulo a partir de uma análise do desenho institucional do PRT.  
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5 O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO (PRT) (2004-2014)  

 

Nesse capítulo apresentamos, no primeiro item, alguns conceitos sobre o que é o 

desenho institucional e suas características. Em seguida, realizamos uma análise do desenho 

institucional do PRT, discutindo em que se constitui esse Programa, abordando o momento 

histórico em que começou a ser implementado, bem como sua concepção, diretrizes e ações. 

No segundo item, aprofundamos algumas características sobre a metodologia da pesquisa 

avaliativa que realizamos sobre o PRT no Rio Grande do Norte considerando o período 2004-

2014. Nesse sentido, mostramos o recorte territorial da pesquisa, apresentando os municípios 

participantes das regiões turísticas do Rio Grande do Norte que foram contemplados; 

explicitamos os critérios de escolha dos atores entrevistados e dos municípios, discutindo 

todos os aspectos considerados durante o percurso; e por fim, apresentamos a Matriz de 

Avaliação do Programa, detalhando os eixos de avaliação e respectivos indicadores, bem 

como os possíveis graus de realização referentes à eficácia.  

 

5.1 ANÁLISE DO DESENHO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE 

REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO (PRT) 

 

O desenho institucional refere-se a um processo de planejamento composto por regras, 

mecanismos, arranjos, prescrições, entre outros, para que as instituições atendam a objetivos 

específicos e produzam determinados fins. Cunha (2014) afirma que falar de desenho 

institucional remete a falar de instituições desenhadas intencionalmente para atingir resultados 

específicos. Já para Alexander (2005, p. 213, tradução nossa), o desenho institucional é uma 

das possibilidades para criar, afetar e mudar as instituições, o que significa “[...] a elaboração 

e a realização de regras, procedimentos e estruturas organizacionais que permitem e 

restringem o comportamento e a ação de modo a concordar com os valores enraizados, 

alcançar os objetivos desejados ou executar determinadas tarefas”
33

. Portanto, o desenho 

institucional é uma das formas, não a única, de compreender as instituições, suas concepções, 

seus processos, desafios e resultados.  

Nesse contexto, a institucionalização é um aspecto importante para o desenho 

institucional e remete à incorporação pela sociedade das regras, procedimentos, mecanismos e 

                                                           
33

 “[...] the devising and realization of rules, procedures, and organizational structures that will enable and 

constrain behavior and action so as to accord with held values, achieve desired objectives, or execute given 

tasks” (ALEXANDER, 2005, p. 213). 
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símbolos das instituições, dotando-as de valor social. É a partir da institucionalização que as 

instituições são legitimadas e adquirem estabilidade e durabilidade (CUNHA, 2014). A 

institucionalização aponta para um processo de acumulação e transformação de práticas e 

regras, envolve estruturação de comportamentos, normas, homogeneização e autorização de 

códigos de significado, formas de raciocinar etc. (OLSEN, 1997).  

Alexander (2005), baseado em Hall e Taylor (1998), aponta três correntes do 

institucionalismo para buscar saber qual é a que melhor propicia elementos para se entender o 

desenho institucional. A primeira corrente citada é o Institucionalismo Histórico, o mais 

tradicional, que entende as instituições associadas a organizações formais compostas por 

normas, regras e práticas. A segunda corrente institucionalista é a da Choice Rational, 

vinculada à economia institucional, que pressupõe comportamentos racionais de atores com 

preferências e valores fixos, sendo uma abordagem mais normativa que conduz a um projeto 

institucional objetivo. E a terceira corrente é a do Institucionalismo Sociológico, que acredita 

em uma lógica de adequação social ao invés de pressupor uma lógica de instrumentalidade 

pura, considerando, por isso, os sistemas simbólicos, valores morais e normas sociais 

presentes nas instituições.  

Nesse contexto, Alexander (2005) afirma que para se compreender melhor o desenho 

institucional dentro da teoria institucional é preciso combinar a Choice Rational com o 

Institucionalismo Sociológico, pois a primeira fornece modelos úteis, e métodos e ferramentas 

analíticas, e a segunda complementa essa primeira abordagem ao fornecer fundamentos 

teóricos sobre a análise de aspectos individuais e preferências e valores coletivos. Pode-se 

afirmar, portanto, que no desenho institucional, é preciso observar tanto os elementos 

normativos que o conformam quanto aqueles sociais mais abrangentes, vinculados à 

sociedade do qual as instituições fazem parte.  

Cunha (2014) corrobora com Alexander (2005) a respeito da relevância dos aspectos 

sociológicos para as instituições, afirmando que essas são resultantes de processos de 

escolhas, de ação humana direta e dos valores difundidos socialmente, sendo, por isso, 

sensíveis aos atores com os quais interagem. O que é ratificado por Baggia (2014) ao 

mencionar que os desenhos representam aspectos político-sociais particulares de onde são 

realizados, como é o caso, por exemplo, das democracias, em que o desenho tentará realizar 

determinados valores e ideais democráticos. 

Sendo objeto da ação humana, as instituições também incidem sobre essa ação, por 

isso, os desenhos institucionais são frutos da mesma capacidade reflexiva que os gera e 

orienta a ação dos indivíduos, que reagirão, em contrapartida, a estes, buscando, muitas vezes, 
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modificá-los. Nesse contexto, Olsen (1997, p. 205, tradução nossa) define desenho 

institucional: 

 
[...] o desenho significa uma intervenção intencional e deliberada que consegue 

estabelecer novas estruturas e processos institucionais, ou reorganizar os existentes, 

conseguindo assim os resultados pretendidos e melhorias. Isto é, o desenho é 

entendido em termos de uma cadeia de efeitos desde o propósito inicial até os 

resultados desejados.
34

 

 

Para que os desenhos institucionais alcancem os objetivos pretendidos, é preciso que 

exista relação de causalidade a ser cumprida durante o processo. Ou seja, existe uma 

direcionalidade a ser seguida, sendo importante que esta não seja extremamente rígida, de 

forma que se adapte a eventuais imprevistos. Apesar da busca pelo alcance dos resultados, 

Olsen (1997) alerta que o desenho não deve ser olhado em uma perspectiva puramente 

instrumental, mas deve incorporar uma abordagem deontológica, que significa avaliar a 

adequabilidade dos desenhos em lidar com situações específicas, bem como observar se as 

práticas e regras da instituição consideram os valores da sociedade. Além disso, Baggia 

(2014) acrescenta que o desenho permite lidar com a incerteza através da realização de ações 

deliberadas e soluções adaptáveis a contextos específicos.  

Segundo Alexander (2005), existem três níveis institucionais referentes ao desenho 

institucional. O primeiro é aplicado a sociedades inteiras ou aborda processos amplos, como 

no caso da elaboração das constituições nacionais, ou de modelos supranacionais, caso da 

União Europeia, entre outros. O segundo nível é o intermediário que envolve estruturas de 

planejamento e implementação de processos, incluindo o estabelecimento e funcionamento de 

redes interorganizacionais, a criação e transformação de organizações, elaboração e 

implementação de incentivos e restrições na forma de leis, regulamentos e recursos para 

desenvolver e implementar políticas, programas e projetos, entre outros. O terceiro nível é o 

mais baixo, abordando entre outros aspectos, subunidades organizacionais e pequenas 

unidades sociais, processos, interações, tais quais comitês, equipes e grupos de trabalho. É 

esse o nível vinculado ao estabelecimento e gerenciamento de processos de planejamento e 

implementação de políticas, planos ou projetos.  

Em nenhum desses níveis organizacionais os desenhos se autorrealizam, como bem 

lembra Cunha (2014), já que a partir do momento em que são concretizados passam por 
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 [...] design signifies purposeful and deliberate intervention that succeeds in establishing new institutional 

structures and processes, or rearranging existing ones, thereby achieving intended outcomes and improvements. 

That is, design is understood in terms of a chain of effects from human purpose to desired results (OLSEN, 1997, 

p. 205). 
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intervenções humanas que incidem sobre eles, alterando-se, em alguns casos, o alcance dos 

resultados esperados, ou mesmo podendo-se produzir resultados não almejados. É por isso 

que a aceitação ou não, dos desenhos institucionais, irá depender dos contextos históricos, 

socioculturais e políticos em que serão implementados, podendo ser aceitos e reforçados pela 

sociedade e outras instituições ou não ser aceitos. Baggia (2014) afirma que boa parte da 

literatura sobre desenho institucional acredita que o desenho será mais bem-sucedido se 

considerar os discursos, as identidades e as dinâmicas presentes na sociedade. 

Fica claro que os desenhos precisam ir ao encontro dos valores e visões dominantes na 

sociedade, sendo difícil implementar desenhos que busquem mudar o status quo rapidamente. 

Sobre isso, Olsen (1997) menciona que é difícil estabelecer em quais momentos é mais 

suscetível se implementar desenhos institucionais mais abrangentes, podendo-se considerar 

que, em alguns casos, pode-se implementá-los de uma única vez ou através de mudanças 

paulatinas, já que deve-se considerar que práticas incrementais podem ao longo do tempo 

produzir mudanças em larga escala, desde que exista por trás um projeto maior e de longo 

prazo, que crie uma direção coerente e de mudança ao longo do tempo.  

Em todos os casos, como Alexander (2005) menciona, não existem manuais e nem 

experiência suficiente para que se consiga produzir um conjunto de prescrições sobre a 

implementação do desenho institucional. No entanto, três áreas gerais de apoio podem 

oferecer algum direcionamento aos profissionais responsáveis pelo desenho. A primeira delas 

é a governança, que é relevante nos níveis mais altos; a segunda é a coordenação, a ser 

aplicada aos níveis intermediários e a terceira é a teoria da agência, mais útil de ser aplicada 

aos níveis mais micro.  

Nesse sentido, Cunha (2014) afirma que os responsáveis pelos desenhos têm um duplo 

desafio, que é criar desenhos institucionais que sejam aceitos, e ao mesmo tempo, produzam 

os resultados esperados. Por sua vez, Olsen (1997) menciona que na concepção de desenhos 

institucionais deve-se observar, em primeiro lugar, como as instituições são influenciadas 

pelos cidadãos e em segundo lugar, deve-se analisar como os arranjos institucionais formam a 

mentalidade, o caráter e a identidades dos indivíduos e da sociedade. 

A partir dessa exposição sobre o desenho institucional de forma geral, conceitos e 

características, é que daremos início à análise do desenho institucional do PRT, 

compreendendo-o como um dos elementos da Política Nacional de Turismo, sendo elaborado 

pelo governo brasileiro e implementado nas regiões turísticas por atores estatais e não estatais. 

Entendemos, portanto, que o desenho do PRT é composto por características normativas e 

prescritivas com a finalidade de atingir resultados preestabelecidos, mas, em contrapartida, é 
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influenciado e reelaborado no momento de sua concretização, tal como afirmam os autores 

mencionados anteriormente.  

Para mapear o desenho institucional do PRT analisamos os documentos oficiais 

responsáveis pela apresentação desse programa público e seu conteúdo, representado pelas 

produções do MTur, tais quais: Planos Nacionais de Turismo (2003-2007; 2007-2010; 2013-

2016); Diretrizes Políticas (2004); Introdução à Regionalização (2007); Módulos 

Operacionais (2007), Conteúdos Fundamentais (2007); Avaliação do Programa (2010) e 

Diretrizes (2013). Construímos uma linha do tempo até o ano de 2016, que apesar de 

ultrapassar o período de avaliação que realizamos na nossa pesquisa do doutorado, mostrou-se 

como um recorte temporal importante para compreendermos o caminho percorrido pelo 

Programa até a atualidade na pesquisa avaliativa do PRT no Rio Grande do Norte.
35

 

Os documentos foram analisados por considerarmos que estes sejam relevantes para a 

compreensão do Programa. Conforme Draibe (2001) alerta, as avaliações de processos serão 

mais completas se incorporarem os conceitos e modelos capazes de captar o sentido e a lógica 

dos programas, que são movidos por interesses, conflitos e eventuais negociações. Assim, 

compreender os conceitos e dimensões do PRT é uma forma de realizar uma avaliação mais 

adequada do Programa. Particularmente importante é estabelecer a definição temporal, os 

atores estratégicos que foram mobilizados para a implementação nos diferentes momentos e 

quais foram os subprocessos ou estágios em quais se dividiu a implementação, conforme já 

discutimos no capítulo sobre a avaliação de políticas públicas.  

Durante o período da nossa linha do tempo (2003 a 2016), o Programa pode ser 

dividido em três momentos. O primeiro momento começa anteriormente ao seu lançamento, 

com o que se pode considerar como um embrião, no PNT (2003-2007), seguido do seu 

lançamento e implementação, que compreendeu os anos de 2004 a 2010. O segundo momento 

é a avaliação das suas estratégias e objetivos que se iniciou em 2010 e durou até 2012.
36

 E o 

terceiro momento compreende a sua reestruturação, a partir de uma reorganização e criação 

de pelo menos um novo instrumento, que foi a categorização dos municípios inseridos nas 

regiões turísticas. Dessa forma, seguiremos na nossa explanação essa temporalidade. 

Conforme mostra a linha do tempo a seguir: 

 

                                                           
35

 É importante mencionar, que também na análise dos dados, mencionamos acontecimentos de 2015 e 2016, 

apesar do nosso recorte temporal ter sido estabelecido até 2014.  
36

 Carneiro (2014) explica esse processo, mostrando que o período 2011-2012, durante a transição para um novo 

governo, apesar do mesmo grupo político ter permanecido no poder, teve-se uma descontinuidade dentro do 

MTur, com nomeações conturbadas de ministros e uma interrupção de programas, o que influenciou a retomada 

do PRT após a avaliação realizada em 2010.  
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Figura 5 – Linha do tempo do Programa de Regionalização do Turismo (2003-2016) 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos documentos do Programa.  

 

O PRT tem sido considerado o Programa carro-chefe do Governo Federal, 

representado pelo MTur, que formatou a gestão pública do setor de forma descentralizada, 

inaugurada no PNT (2003-2007) e ratificada no PNT (2007-2010) e, posteriormente, na Lei nº 

11.771, de 17 de setembro de 2008. Essa Lei coloca a “descentralização” e a 

“regionalização”, juntamente com a “livre-iniciativa” e o “desenvolvimento econômico-social 

justo e sustentável” como princípios da Política Nacional de Turismo, constituindo-se como 
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objetivo VI dessa mesma Lei realizar a promoção, a descentralização e a regionalização do 

turismo.  

A formatação do PRT teve suas bases em 2003 no Macroprograma 4 – Estruturação e 

Diversificação da Oferta do PNT (2003-2007) e na criação da Câmara Temática da 

Regionalização no Conselho Nacional de Turismo. Mas só foi lançado no dia 29 de abril de 

2004, na Sede da Confederação Nacional do Comércio (CNC), em Brasília, Distrito Federal:  

 
[...] o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil constitui-se em 

um movimento que deve influir na percepção daqueles que atuam no processo de 

formulação, mobilização, execução e comercialização do produto turístico, e 

também dos que definem os instrumentos de política e de gestão pública. Trata-se de 

um modelo de desenvolvimento integral, na perspectiva da inclusão social, com 

ênfase na igualdade de oportunidades desejada pelas populações, em nome das quais 

se formula o Programa. Busca-se reafirmar as formas de existência das 

comunidades, seus costumes e suas crenças, as relações de poder e de interesses que 

as unem e as distanciam. Enfim, trata-se de uma contribuição para superar 

obstáculos e divergências e pensar a geração de riqueza vinculada ao movimento de 

grupos sociais regionalmente organizados, que demandam espaço de participação no 

processo de decisão e gestão (BRASIL, 2004a, p. 8).  

 

Tal trecho apresenta a principal diretriz do PRT, que é trabalhar em um processo de 

gestão compartilhada, pautado no estabelecimento de espaços participativos, com foco 

regional.
37

 Esperava-se que uma maior inserção dos atores que estão direta e indiretamente 

vinculados ao turismo poderia desencadear uma sinergia na criação de um projeto de 

desenvolvimento coletivo e possibilitar uma inclusão social da população local.  

Os principais objetivos do Programa nesse primeiro momento, lançado em 2004, com 

o subtítulo “Roteiros do Brasil”, estavam vinculados a:  

 

- dar qualidade ao produto turístico; 

- diversificar a oferta turística; 

- estruturar os destinos turísticos; 

- ampliar e qualificar o mercado de trabalho; 

- aumentar a inserção competitiva do produto turístico no mercado internacional; 

- ampliar o consumo do produto turístico no mercado nacional; 

- aumentar a taxa de permanência e gasto médio do turista (BRASIL, 2004a, p. 11). 

 

Nesse momento os principais objetivos do PRT eram referentes ao produto turístico 

brasileiro, no que tange à expansão, à qualificação, à diversificação e à competitividade, 

sendo considerado como muito importante estruturar os destinos turísticos e expandir a taxa 

de permanência e o gasto do turista nos municípios e regiões turísticas para que se alcançasse 
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 Como já explanamos no capítulo anterior, as noções de região e regionalização que são consideradas no PRT 

não voltaremos a explicitar esses conteúdos nesse momento, nos deteremos apenas a citá-los dentro do contexto 

do desenho institucional do Programa. 
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a missão maior do programa, que era propiciar o desenvolvimento dessas localidades através 

do turismo. No mesmo ano de lançamento do Programa, é lançado o primeiro Mapa de 

Regionalização do Turismo Brasileiro.  

As estratégias estabelecidas para a implementação do Programa foram três, a primeira 

delas foi a Gestão Coordenada, envolvendo a formação de parcerias com o objetivo de 

compartilhar propostas, responsabilidades e ações, composta por uma estrutura que tinha no 

nível nacional o MTur, apoiado pelo CNTUR; no nível estadual, o Órgão Oficial de Turismo, 

apoiado pelo Fórum Estadual de Turismo; no nível regional, a Instância de Governança, 

apoiada pelo Órgão Estadual de Turismo e Fórum Estadual de Turismo, e, no nível municipal, 

o Órgão Municipal de Turismo, apoiado pela instância de gestão local. Dentro dessa estratégia 

destacavam-se as ações de mobilização, de montagem de um sistema de informação e de um 

sistema de monitoramento e avaliação.  

A segunda estratégia, o Planejamento Integrado e Participativo, envolve a gestão 

descentralizada, para que, através dos espaços de participação, se articulassem todos os 

setores e atores envolvidos no turismo. Nessa estratégia mostrava-se fundamental a 

elaboração dos planos estratégicos de desenvolvimento do turismo regional. Já a terceira 

estratégia foi a Promoção e Apoio à Comercialização, focada nas formas de comercializar e 

estruturar uma oferta baseada na diversidade brasileira, envolvendo várias ações, das quais se 

destacam a estruturação de roteiros turísticos, a formação de redes, a produção de estudos, 

pesquisas, cenários, a segmentação turística, entre outras.  

Com o lançamento do PNT (2007-2010), o Programa foi considerado como um dos 

oito macroprogramas do referido plano, o Macroprograma de Regionalização do Turismo, 

que norteava os programas de Planejamento e Gestão da Regionalização, relacionado a um 

conjunto de ações a serem realizadas nas regiões turísticas; o Programa de Estruturação dos 

Segmentos Turísticos, baseado em duas linhas estratégicas, a segmentação da oferta e da 

demanda, e a estruturação de roteiros turísticos; o Programa de Estruturação da Produção 

Associada ao Turismo, que representa os produtos, sejam estes artesanais, industriais, 

comerciais, entre outros, que podem ser associados ao desenvolvimento da atividade turística; 

e o Prodetur, denominado nesse momento como Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Regional do Turismo, sejam estes os regionais como o Prodetur-NE II, o Prodetur-Sul (Mato 

Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), o Prodetur-JK (seis estados das 

regiões Centro-Oeste, Sudeste e o Distrito Federal), e o Proecotur (nove estados da Amazônia 

Legal); seja o Prodetur Nacional (BRASIL, 2007a).  
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No mesmo ano de lançamento do Plano, com a finalidade de disponibilizar conceitos, 

princípios e orientações no processo de implementação do PRT, o MTur disponibilizou 13 

cadernos temáticos, compostos por: um introdutório – Introdução à Regionalização do 

Turismo; nove diretrizes operacionais também chamadas de módulos – 1) Sensibilização; 2) 

Mobilização; 3) Institucionalização da Instância de Governança Regional; 4) Elaboração do 

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional; 5) Implementação do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional; 6) Sistema de Informações Turísticas 

do Programa; 7) Roteirização Turística; 8) Promoção e Apoio à Comercialização e 9) Sistema 

de Monitoramento e Avaliação do Programa; e três com conteúdos fundamentais para a 

condução do processo, denominados de: 1) Ação Municipal para a Regionalização; 2) 

Formação de Redes; e 3) Turismo e Sustentabilidade. 

No caderno de Introdução à Regionalização do Turismo (BRASIL, 2007b), verifica-se 

a reafirmação da importância das noções de região e regionalização nesse Programa público, 

que é colocado como estruturante para o turismo nacional, sendo afirmado que são 

fundamentais os princípios de participação, vinculados a um processo de construção da 

cidadania: “Para que a regionalização do turismo se dê de modo pleno, é necessário envolver 

e abrir espaço para todas as instâncias, públicas, privadas, terceiro setor, para o coletivo e para 

o individual” (BRASIL, 2007b, p. 31).  

Também é destacada a noção de desenvolvimento sustentável como um princípio a ser 

considerado, entendido como “[...] aquele voltado para o ser humano, em termos econômicos, 

socioculturais, políticos e ambientais” (BRASIL, 2007b, p. 32). Destacando-se nesse contexto 

a sustentabilidade ambiental, considerada como a utilização dos recursos ambientais, 

preservando-os; a sustentabilidade sociocultural, a partir do respeito e preservação da história, 

dos valores, da cultura e da diversidade; a sustentabilidade econômica, a partir da geração de 

oportunidades de trabalho e renda, do fortalecimento de cadeias produtivas e redes solidárias 

de negócios; e a sustentabilidade político-institucional, entendida como a implementação de 

uma política pública negociada, compartilhada, baseada na governabilidade democrática e na 

cidadania. Nesse sentido, foi disponibilizado um caderno específico sobre o Turismo e 

Sustentabilidade (BRASIL, 2007o), entre os 13 cadernos orientadores da implementação, 

conforme já mencionado.  

Outro princípio que aparece é a integração de todos os atores relacionados ao turismo 

no território, o governo, o setor privado, a sociedade civil, o terceiro setor e as instituições de 

ensino: “[...] para potencializar o resultados das ações e facilitar o alcance de objetivos 

comuns” (BRASIL, 2007b, p. 33). Para alcançar esse princípio, percebe-se que o papel da 
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sociedade civil, dentro da qual está o terceiro setor, é muito importante porque busca 

representar dentro dos espaços participativos criados pelo Programa os grupos presentes na 

sociedade de forma geral.  

A sociedade civil que deve ser entendida como a esfera das relações que ocorrem à 

margem das relações de poder das instituições estatais, entre indivíduos, grupos e classes 

sociais. É na sociedade civil onde os conflitos se dão, sejam estes econômicos, ideológicos, 

sociais ou religiosos (BOBBIO, 1998). Em políticas públicas como o PRT, o entendimento do 

papel da sociedade civil não seria de passividade, mas de ação, de influenciar o curso das 

ações que são discutidas dentro dos espaços participativos, já que esta se constitui como a 

dimensão política da sociedade, o agente de reforma nas sociedades democráticas, buscando 

trazer um retorno para a sociedade através das intervenções realizadas (BRESSER-PEREIRA, 

1999).  

Outro princípio do Programa é a formação de redes como instrumentos de trocas de 

informações, experiências e fortalecimento de relações entre os envolvidos na regionalização 

do turismo. No PRT, a rede “[...] constitui um processo transversal, que perpassa todas as 

fases do Programa. Ela promove a conectividade e os contatos entre os vários participantes, 

para que haja colaboração entre eles” (BRASIL, 2007b, p. 33). Para a implementação dessa 

estratégia, o Programa possuía duas frentes, a primeira era fortalecer a Rede Nacional de 

Regionalização do Turismo e o Sistema de Apoio a Distância, que falaremos mais adiante; e a 

segunda era fomentar a formação de redes locais, regionais e estaduais (BRASIL, 2007n).  

Um último princípio que aparece como fundamental para a regionalização do turismo 

é a descentralização, através do fortalecimento dos espaços participativos criados no âmbito 

do Programa, da desconcentração física e política das responsabilidades e autonomia no 

planejamento, considerando-se que o modelo de gestão do PRT tem ênfase na “[...] ampliação 

da participação dos agentes dos processos, de descentralização, de planejamento, 

implementação, avaliação do desenvolvimento da atividade turística e estímulo à participação 

dos agentes locais das regiões e municípios” (BRASIL, 2007b, p. 34).  

Esses princípios deveriam nortear a implementação do Programa nos municípios e 

regiões turísticas, de acordo com os módulos operacionais, que por serem aplicáveis a regiões 

e municípios com características muito diferentes e com estágios de desenvolvimento 

turísticos diversos não eram tidos como sequenciais, nem todas as ações consideradas 

obrigatórias a todas as localidades. Os módulos necessários e a sua sequência dependeriam do 

nível de desenvolvimento das regiões e municípios participantes. O quadro a seguir apresenta 

uma síntese desses módulos:  
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Quadro 7 – Módulos Operacionais do PRT 

Módulo Caracterização 

Sensibilização 

Fazer com que as pessoas percebam e conheçam as oportunidades e 

potencialidades que o fomento do turismo pode trazer aos seus municípios e 

regiões, e convencê-las a participar do processo de regionalização.  

Mobilização 

Envolver, promover e articular o poder público, a iniciativa privada, a 

sociedade civil e as instituições de ensino na base local e regional do 

Programa.  

Institucionalização da 

Instância de Governança 

Regional 

Estabelecer uma organização com participação do poder público, empresários, 

sociedade civil e instituições de ensino, com o objetivo de planejar, 

implementar e avaliar o desenvolvimento turístico de uma região.  

Elaboração do Plano 

Estratégico de 

Desenvolvimento do 

Turismo Regional 

É o principal instrumento de planejamento integrado e participativo que vai 

orientar a estratégia de desenvolvimento turístico de uma região.  

Implementação do Plano 

Estratégico de 

Desenvolvimento do 

Turismo Regional 

Estruturação de um processo em que se definem papéis, atribuições, 

interações e insumos que permitem operacionalizar as ações planejadas de 

forma coordenada dentro de um tempo previsto.  

Sistema de Informações 

Turísticas do Programa 

Sistema que possibilita estruturar um ambiente de documentação nos âmbitos 

federal, estadual, regional e municipal que organiza e transmite as 

informações do Programa e da atividade turística, servindo de base para o 

planejamento e para a gestão do turismo.  

Roteirização Turística 
Processo de integração e organização de atrativos turísticos, equipamentos, 

serviços e infraestrutura de apoio, através da constituição de roteiros.  

Promoção e Apoio à 

Comercialização 

Composto pelo desenvolvimento de ações com o mercado, através de 

estratégias que levarão ao conhecimento sobre a região (promoção) e a venda 

(comercialização).  

Sistema de Monitoria e 

Avaliação do Programa 

Responsável por estabelecer parâmetros e ferramentas para a tomada de 

decisão a partir da comparação entre o planejado e o realizado, com o objetivo 

de acompanhar, documentar, analisar e avaliar os processos e resultados do 

PRT nas regiões turísticas.  

Fonte: Elaborado com base em BRASIL (2007c; 2007d; 2007e; 2007f; 2007g; 2007h; 2007i; 2007j; 2007l).  

 

No primeiro e segundo módulo propostos, Sensibilização e Mobilização, encontram-se 

ações que deveriam se fazer presentes em todas as fases do PRT. Nesses momentos, deveria 

ocorrer a identificação, nas regiões e municípios focos do planejamento, dos atores 

importantes de serem inseridos no Programa, além da implementação de estratégias diversas, 

tais como reuniões, oficinas, seminários, palestras, entre outras táticas. Nessas etapas, 

percebe-se através dos módulos operacionais (BRASIL, 2007c; 2007d) que é o momento de 

verificar quais as pessoas que devem fazer parte das instâncias de governança, e, aos demais 

atores, devem ser direcionados outros papéis, de forma que estes permaneçam motivados a 

participar do processo.  

No terceiro módulo, aparece um elemento central no PRT, que é a implementação de 

uma instância de governança nas regiões que ainda não possuem um espaço participativo 

desse tipo: “Os atores municipais (poder público, empresários, sociedade civil e instituições 

de ensino), depois de sensibilizados, mobilizados e capacitados, devem ser organizados em 
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um ambiente que se denomina Instância de Governança Regional” (BRASIL, 2007e, p. 17). A 

escolha pelo formato e caráter jurídico desses espaços era uma responsabilidade dos 

envolvidos, podendo ser um fórum, conselho, associação, comitê ou outros tipos.  

Nas regiões que já possuíam instâncias de governança, estas deveriam ser fortalecidas 

e ampliadas, para que se agregasse a responsabilidade de coordenação do PRT. Destaca-se 

que a existência desses colegiados responsáveis pelo desenvolvimento turístico das regiões foi 

desde o início do Programa um elemento estrutural, inviabilizando, inclusive, se não existir, a 

sua continuidade. Previa-se que os atores participantes desses espaços realizassem cursos de 

capacitação. Para isso, a única ação desenvolvida em âmbito nacional foi um programa de 

qualificação a distância sobre regionalização do turismo, que acabou transformando-se em 

uma ação sem continuidade.  

Por sua vez, os módulos quarto e quinto referiam-se à elaboração e implementação do 

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional, que é um instrumento de 

planejamento estratégico focado em dar materialidade ao turismo nas regiões, através da 

proposição de ações intervenientes. Do mesmo modo que no caso das instâncias de 

governança, as regiões que não possuíam os planos regionais deveriam criá-los, e as que já os 

possuíam deveriam revisá-los de forma a incluir os preceitos e objetivos do PRT. As 

instâncias de governança tinham responsabilidade de implementar os planos, ou no caso de 

ainda não estarem constituídas, essa responsabilidade era do órgão oficial de turismo do 

estado. É importante destacar que o indicado nos documentos oficiais do Programa é que os 

projetos propostos dentro do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional 

deveriam estar alinhados com as demais políticas públicas para a região de forma que se 

perseguisse o desenvolvimento regional (BRASIL, 2007f; 2007g).  

O sexto módulo, o Sistema de Informações do Programa, foi proposto com a 

justificativa de minimizar uma lacuna existente no turismo brasileiro, que é a ausência de 

dados e informações sobre a atividade turística em todas as esferas de governo. O sistema foi 

pensado a partir de seis subsistemas: 1) Sistema de Gerenciamento das Informações do 

Programa de Regionalização do Turismo (PRTur), baseado na internet com a finalidade de 

coletar e disponibilizar informações sobre as regiões e municípios brasileiros, bem como 

sobre as rotas
38

 e roteiros
39

 ; 2) Sistema de Inventariação da Oferta Turística (Invtur), com o 

                                                           
38

 “Rota é um percurso continuado e delimitado cuja identidade é reforçada ou atribuída pela utilização 

turística” (BRASIL, 2007b, p. 28, grifos do autor).  
39

 “Roteiro turístico é um itinerário caracterizado por um ou mais elementos que lhe conferem identidade, 

definido e estruturado para fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização turística” (BRASIL, 

2007b, p. 28, grifos do autor). 
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objetivo de disponibilizar informações básicas e turísticas sobre os municípios brasileiros; 3) 

Rede Nacional de Regionalização do Turismo, criada para a troca de informações, 

experiências e fortalecimento das relações e parcerias entre os atores envolvidos no Programa, 

contando com um site e várias funcionalidades; 4) o Sistema de Cadastro dos 

Empreendimentos, Equipamentos e Profissionais da Área de Turismo (Cadastur), no qual os 

prestadores de serviços turísticos e profissionais de turismo devem se cadastrar; 5) Sistema de 

Monitoria e Avaliação do Programa (SMA), que detalharemos mais adiante, por se constituir 

em um módulo específico da implementação; e 6) o Sistema de Apoio a Distância (SAD), 

através da disponibilização de um site que deveria disseminar informações e conteúdos do 

PRT (BRASIL, 2007h).  

O sétimo e oitavo módulos, apesar de se constituírem como módulos separados, são, 

na prática, projetos específicos do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo 

Regional. O sétimo, a Roteirização, especificamente a construção de roteiros, foi considerada 

desde o início da concepção do Programa como condição sine qua non para o 

desenvolvimento do turismo nas regiões turísticas: “A estruturação de roteiros traduz-se na 

concretização formal do processo de regionalização do turismo” (BRASIL, 2004a, p. 18). A 

roteirização foi pensada como uma forma de trabalhar a oferta turística brasileira, de uma 

forma integrada e organizada, baseada na construção de parcerias em todos os níveis de 

gestão (BRASIL, 2007i).  

Alguns autores, entre os quais Nóbrega (2012), Beni (2006) e Carneiro (2014), 

mencionam que uma das dificuldades do PRT tem sido o foco excessivo na proposta de 

roteirização turística, o que tem impedido que os agentes implementadores compreendam o 

que de fato é uma região turística: “O que temos visto com muita frequência são cenários de 

roteirização regionalizada em vez de regionalização sustentável do turismo, este sim o alvo e 

a meta do governo federal” (BENI, 2006, p. 32, grifo do autor).  

A roteirização serve para mercantilizar os municípios conjuntamente, mas não é 

suficiente para manter a coesão dos atores envolvidos no processo, para que estes 

compreendam que a regionalização do turismo consiste em trabalhar cooperativamente e de 

dividir responsabilidades. Como Beni (2006) afirma, a roteirização serve de forma temporária 

ao marketing de destinos turísticos e para ampliar o fluxo turístico, mas não é um caminho 

para o desenvolvimento sustentável, que precisaria de projetos e planos consistentes. A 

mesma opinião tem Carneiro (2014) ao afirmar que os roteiros turísticos elaborados no âmbito 

do PRT possuem caráter mercadológico e estão desvinculados das questões regionais: “A 

regionalização como um processo que envolve os aspectos territoriais, sociais e culturais não 
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conseguiria ser atingida por meio de objetivos voltados apenas com uma compreensão 

econômica em que a localidade/território reduz-se a um produto mercadológico” (p. 158).  

Esse equívoco foi reconhecido como limitante por parte do MTur, como mostra a 

retirada do subtítulo “Roteiros do Brasil” de Brasil (2013b) que trataremos a seguir. Mas não 

podemos afirmar que isso foi levado em consideração pela maioria dos agentes 

implementadores do Programa e a partir disso tenha sido adotado um foco propriamente 

regional, do qual os roteiros turísticos podem ser uma consequência mercadológica, mas não a 

própria razão de ser da região turística.  

Voltando à apresentação dos módulos dessa etapa do Programa, tem-se o módulo de 

Promoção e Comercialização Turística, que contemplava as formas de promover e vender os 

roteiros turísticos constituídos a partir de uma série de estratégias localizadas dentro da 

administração do marketing, objetivando-se com isso aumentar os fluxos turísticos das 

regiões (BRASIL, 2007j). Dentro desse módulo, criou-se uma estratégia de publicidade, que 

foi o Salão do Turismo – Roteiros do Brasil, com a finalidade de mostrar os diversos roteiros 

das regiões turísticas participantes do Programa, e que acabou não tendo continuidade a partir 

da avaliação do PRT em 2010.  

O nono e último módulo contemplava o Sistema de Monitoria e Avaliação do PRT, 

um dos subsistemas inseridos no Sistema de Informações do Programa conforme já foi 

mencionado, constituindo-se como uma linha basilar para o monitoramento das ações e 

realização de avaliações dos resultados alcançados, prevendo-se ajustes necessários no caso 

de se encontrar não conformidades.  

O Sistema de Monitoria e Avaliação do PRT contemplava três momentos cruciais. No 

primeiro deles seria avaliado o desempenho do Programa, com relação a um monitoramento 

dos objetivos e metas estabelecidas para as regiões. No segundo momento, seria realizada 

uma avaliação dos impactos positivos e negativos nos estados, regiões e municípios. No 

terceiro momento, deveria ser feito um monitoramento e avaliação no âmbito nacional, 

levando em consideração os Planos Nacionais de Turismo e os objetivos apresentados nas 

Diretrizes Operacionais com a finalidade de verificar a contribuição do turismo para o 

desenvolvimento do país. Nesse terceiro momento poderia se inserir outras informações que 

não apenas das regiões turísticas (BRASIL, 2007l.).  

Também nesse primeiro momento do Programa, através do caderno de conteúdo 

fundamental “Ação Municipal para a Regionalização do Turismo”, mencionava-se a 

responsabilidade dos municípios no processo de implementação a partir de um ajuste das 

diretrizes regionais ao âmbito municipal: “[...] enfatiza-se o papel do município como ente 
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articulador e indutor da promoção do turismo, na localidade e na região” (BRASIL, 2007m, p. 

14).  

Para alcançar os objetivos no PRT, os municípios deveriam desenvolver várias ações 

como uma estrutura institucional local, que poderia, a depender do município, assumir 

diversos formatos, como uma secretaria municipal, um departamento, uma agência ou 

empresa municipal, ou ainda uma assessoria. Do mesmo modo que no âmbito regional, 

coloca-se como importante que os municípios criem um colegiado local, em formato de 

comitê, conselho, fórum, entre outros, e constituam uma rede de colaboração que envolva os 

diversos atores locais do turismo. No planejamento do turismo, o inventário da oferta turística 

deve ser realizado e utilizado na elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento do 

Turismo, que também deve ser desenvolvido em consonância com o Plano Regional de 

Turismo e estar apoiado nos demais instrumentos de gestão do município, tal como no Plano 

Diretor.  

Outros instrumentos indicados como importantes de serem elaborados pelos 

municípios participantes do processo de regionalização são: Plano de Marketing; leis que 

regulamentem a estrutura de gestão criada para o turismo; fundo municipal de turismo e a 

garantia de orçamento para o setor através do Plano Plurianual de Investimentos (PPA). Todas 

essas ações indicadas para o âmbito municipal permitem verificar que no Programa existe 

uma articulação entre o local-regional/regional-local, em que instrumentos de gestão devem 

ser criados em ambos os lados.  

Ainda durante a primeira fase do Programa, aliado à publicação dos 13 cadernos para 

auxiliar na implementação, o MTur iniciou uma nova estratégia no contexto da regionalização 

do turismo, que foi a proposição do Projeto “65 Destinos Indutores do Turismo Nacional”, 

que se constituiu em uma meta do PNT (2007-2010), que buscava até 2010 dotar os 

municípios escolhidos como indutores de qualidade internacional:  

 
Para o Programa de Regionalização do Turismo, os destinos indutores de 

desenvolvimento turístico regional deverão ser aqueles que possuem infra-estrutura 

básica e turística e atrativos qualificados, que se caracterizam como núcleo receptor 

e/ou distribuidor de fluxos turísticos, isto é, aqueles capazes de atrair e/ou distribuir 

significativo número de turistas para seu entorno e dinamizar a economia do 

território em que estão inseridos (BRASIL, 2008, p. 18). 

 

Os destinos indutores, como o próprio nome indica, devem induzir o desenvolvimento 

do turismo nas regiões em que se localizam e são prioritários no recebimento de 

investimentos técnicos e financeiros do Governo Federal. Para o acompanhamento desses 

destinos, o MTur, juntamente com o Sebrae e a Fundação Getulio Vargas, vem realizando 
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desde 2008 o estudo da competitividade dessas localidades, publicando de forma regular um 

relatório final e relatórios específicos para cada destino, nos quais se mensura o desempenho 

que estes alcançaram com base em um índice. Este é intitulado de “Índice de Competitividade 

do Turismo Nacional” e é composto por cinco macrodimensões e 13 dimensões: 

Infraestrutura geral; Acesso; Serviços e equipamentos turísticos; Atrativos turísticos; 

Marketing; Política pública; Cooperação regional; Monitoramento; Economia local; 

Capacidade empresarial; Aspectos sociais; Aspectos ambientais e Aspectos culturais 

(BRASIL, 2008).  

A geração contínua desse índice tem permitido constatar que a competitividade 

internacional almejada pelo MTur para essas localidades está longe de ser alcançada. Além de 

que essas localidades não têm conseguido induzir o desenvolvimento das regiões onde estão 

localizadas, da forma como se imaginou, conforme já ressaltamos no capítulo anterior com 

base nas observações de Duda e Araújo (2014) e Fernandes (2014).  

Continuando com o caminho percorrido pelo PRT até a atualidade, em 2010 teve 

início o segundo momento da nossa linha do tempo, que é quando começa, após seis anos de 

implementação, uma avaliação do Programa pelo MTur em parceria com o Instituto de 

Assessoria para o Desenvolvimento Humano (IADH), a partir da realização de entrevistas, 

aplicação de questionários por correio eletrônico e realização de oficinas com atores-chave 

envolvidos na implementação. De 2010 a 2012, pouca coisa nova será realizada no âmbito do 

Programa:  

 
O ano de 2011 inicia-se com a revisão de processos, avaliações de resultados das 

ações do governo, propondo redirecionamentos e permanência de programas e 

estratégias em curso. Neste contexto, e assumindo a Avaliação do Programa de 

Regionalização do Turismo como base, iniciou-se a construção coletiva de um 

conjunto de melhorias para o fortalecimento do Programa. O ano de 2012 foi 

marcado pela retomada das ações da rede de cooperação, com a realização de 

oficinas junto às instituições de ensino, com a participação de especialistas, dos 

Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização e representantes dos 

destinos turísticos (BRASIL, 2013b, p. 20).  

 

De acordo com a avaliação realizada, muitos problemas e dificuldades surgiram 

durante a implementação do Programa, entre elas podem-se destacar: descontinuidade de 

gestão nos âmbitos municipal, regional e estadual; desarticulação interna do próprio MTur; 

recursos financeiros escassos e usos inadequados; desarticulação entre a proposta de destinos 

indutores e as regiões turísticas; ausência de envolvimento da iniciativa privada nas instâncias 

de governança; construção de roteiros de forma institucional pela gestão pública sem 

participação da iniciativa privada; fragilidade nas instâncias de governança constituídas; 
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deficiência no processo de monitoria e avaliação do Programa; entre várias outras debilidades 

(BRASIL, 2010b). 

Em virtude dessas dificuldades foram propostas várias recomendações, entre estas, 

apareceu como necessário estabelecer um novo posicionamento para o PRT dentro da 

estrutura organizacional do MTur para que o Programa tivesse continuidade e ganhasse o 

status que se almejava para ele dentro da política do Ministério; também indicou-se que o 

Sistema de Monitoria e Avaliação do Programa deveria ser aperfeiçoado para que cumprisse 

com os objetivos de ser uma ferramenta de organização e análise de informações. Além da 

necessidade de criação de mecanismos para assegurar que os recursos disponibilizados no 

âmbito do Programa estivessem afinados às necessidades das regiões e articulados às 

instâncias de governança e a necessidade de alinhamento da estratégia dos 65 destinos 

indutores ao desenvolvimento das regiões turísticas, entre outras recomendações.  

Pelo exposto nessas breves considerações sobre a avaliação realizada do PRT, que 

apesar de ter sido significativamente superficial, por não contemplar com profundidade todas 

as percepções e necessidades dos estados, das regiões e municípios brasileiros, termina por 

nos indicar alguns aspectos relevantes, e, nos aponta desde já que a implementação do 

Programa não ocorreu conforme as diretrizes (2004) e os módulos (2007), em virtude dessas 

várias dificuldades e problemas constatados que comprometeram o alcance dos objetivos, 

principalmente se pensarmos que esse Programa tinha a pretensão de se tornar uma diretriz 

estruturante do planejamento turístico nacional, o que de fato não aconteceu.  

Nesse sentido, em 2013, tem início o terceiro momento da nossa linha do tempo, 

quando o Programa é relançado, que nessa nova fase perde o subtítulo “Roteiros do Brasil”, 

conforme já havíamos anunciado anteriormente. Nesse mesmo ano, com o objetivo de 

reafirmar a importância do PRT, o MTur lança em maio de 2013 a portaria nº 105, que institui 

formalmente o Programa. Ainda no mesmo ano, com o lançamento do PNT (2013-2016), por 

este não trabalhar com a ideia de macroprograma, o PRT não aparece dessa forma, mas, em 

contrapartida, o documento coloca a regionalização como uma das diretrizes do plano e 

contempla algumas ações mais diretamente relacionadas ao Programa, como a estruturação 

dos destinos turísticos, com o apoio ao desenvolvimento das regiões turísticas, e a elaboração 

e implementação dos planos de desenvolvimento turístico, entre outras ações.  

As premissas de atuação do PRT a partir de 2013 passaram a ser: a abordagem 

territorial; a integração e participação social; a inclusão; a descentralização; a 

sustentabilidade; a inovação e a competitividade. Alguns desses aspectos, apesar de estarem 

presentes na organização anterior do Programa, ganham destaque nesse novo momento ao 
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serem considerados enquanto premissas, como é o caso da inclusão, entendida como 

ampliação das capacidades humanas e institucionais e facilitação das relações em todos os 

âmbitos; a inovação, definida como uma nova visão integradora do desenvolvimento 

produtivo e da competitividade, exigindo uma série de ações; e a competitividade, definida 

como a capacidade crescente de gerar negócios em atividades relacionadas à atividade 

turística. 

Nesse segundo momento, há uma adequação das ações e objetivos, começando pela 

necessidade do MTur de afirmar que o PRT é uma política estruturante. Destaca-se ainda, 

nesse segundo momento, a reafirmação da necessidade de fortalecimento das instâncias de 

governança e da elaboração dos planos estaduais/regionais/municipais, como condição sine 

qua non para o desenvolvimento da atividade turística. Sobressaindo-se, ainda, o 

empreendedorismo, a produção associada ao turismo, a qualificação dos profissionais, a 

infraestrutura básica e turística e a ampliação de orçamento destinado ao setor como aspectos 

fundamentais ao processo de fortalecimento do Programa. A coordenação do PRT se dá nesse 

momento conforme apresenta a Figura 6 a seguir. 

 

Figura 6 – Modelo da Gestão Compartilhada do PRT 

 
Fonte: BRASIL (2013b, p. 26).  
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Nesse novo momento, permanece no nível nacional o papel do MTur e do CNTUR, 

adicionando-se uma nova figura, o Comitê Executivo, entendido como um núcleo que atua de 

forma coordenada com o Sistema Nacional de Turismo e com a Câmara Temática da 

Regionalização do CNTUR. No âmbito estadual, permanece o Órgão Oficial de Turismo e o 

Conselho/Fórum estadual e nos âmbitos regionais e municipais, permanecem os papéis das 

instâncias de governança como planejadoras e executoras de ações nas regiões; e cria-se além 

do interlocutor estadual, presente na versão anterior do Programa, os interlocutores regionais 

e municipais. Esses atores têm como missão acompanhar o ciclo de gestão do PRT: “[...] 

planejamento, ação executiva, acompanhamento, avaliação de processos e resultados – 

atuando articulados na Rede Nacional de Regionalização, fonte de inovação, intercâmbio, 

criatividade e diversidade cultural.” (BRASIL, 2013b, p. 25).  

Segundo Brasil (2013b), o Programa passa a ser dividido em oito eixos de atuação, o 

primeiro é a Gestão Descentralizada do Turismo, no qual se encontram as ações de formação 

das regiões turísticas, mobilização e sensibilização dos atores, fortalecimento das instâncias 

de governança, articulação e fortalecimento dos arranjos institucionais e setoriais, ações de 

fortalecimento dos entes que integram o Sistema Nacional de Turismo
40

, entre outras. O 

segundo eixo é o Planejamento e Posicionamento de Mercado, que tem ações relativas aos 

planos estratégicos de desenvolvimento do turismo, a realização de estudos sobre produtos 

turísticos, roteiros, oferta e demanda turística segmentada, e sobre o posicionamento no 

mercado dos produtos turísticos. O terceiro eixo é a Qualificação Profissional dos Serviços e 

da Produção Associada, que envolve ações relativas ao Cadastur, ao fomento à classificação e 

fiscalização dos prestadores de serviços turísticos, à qualificação de profissionais e empresas, 

à produção associada ao turismo, entre outras.  

O quarto eixo é o Empreendedorismo, a Captação e a Promoção de Investimento, que 

inclui ações relativas aos investimentos e financiamento da atividade turística, a parcerias 

público-privadas, a linhas de crédito e modalidades de financiamento, ao associativismo, 

cooperativismo, empreendedorismo, entre outras. O quinto eixo é a Infraestrutura Turística, 

relativo à infraestrutura e equipamentos urbanos, infraestrutura de acesso, infraestrutura de 

apoio como terminais de transportes, edificações de uso público, restauração de prédios e 

realização de projetos. O sexto eixo é o Informação ao Turista, que inclui ações de guias e 

                                                           
40

 Segundo o art. 8º da Lei 11.771 de 17 de setembro de 2008, o Sistema Nacional de Turismo é composto pelo: 

I – Ministério do Turismo; II – Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo; III – Conselho Nacional de Turismo; 

e IV – Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. Podendo ainda fazer parte do Sistema: 

I – os fóruns e conselhos estaduais de turismo; II – os órgãos estaduais de turismo; e III – as instâncias de 

governança macrorregionais, regionais e municipais. 
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mapas turísticos, banco de imagens e vídeos, sites de regiões e destinos, redes sociais e outras 

mídias, sinalização turística e centro de atendimento ao turismo.  

O sétimo eixo é o Promoção e Apoio à Comercialização, no qual se inclui as ações de 

campanhas promocionais e publicitárias, a produção de materiais promocionais, a 

participação em feiras e eventos, entre outras ações. O oitavo e último eixo refere-se ao 

Monitoramento, que contém as ações de mensuração dos resultados e impacto da atividade 

turística no território, os estudos e projeções da oferta e da demanda, a avaliação das 

tendências de novas tecnologias para o setor e a mensuração de satisfação do turista.  

Todos esses eixos e ações deveriam estar baseados nesse novo momento em 

estratégias de implementação, tal como a Formação, que deveria ocorrer a partir dos eixos de 

atuação do Programa; o Fomento, através das chamadas públicas de projetos orientadas 

também pelos eixos do Programa; a Comunicação, como estratégia de desenvolvimento, 

produção e circulação das informações; e o Monitoramento, ressaltado tanto como eixo do 

Programa quanto como estratégia de implementação. 

Além disso, surge a categorização de municípios e regiões como um instrumento de 

gestão a ser adotado, a partir do estabelecimento de critérios e parâmetros de análise dessas 

localidades. O MTur realizou a categorização proposta nas diretrizes operacionais do PRT 

(BRASIL, 2013b), adotando variáveis objetivas baseadas em dados secundários.  

A Portaria nº 144, de 27 de agosto de 2015, estabeleceu a categorização como um 

instrumento para a identificação do desempenho da economia do turismo dos municípios das 

regiões turísticas, com base em quatro variáveis: I – número de estabelecimentos formais cuja 

atividade principal é hospedagem; II – número de empregos formais no setor de hospedagem; 

III – estimativa de turistas a partir do Estudo de Demanda Doméstica e IV – estimativa de 

turistas a partir do Estudo de Demanda Internacional. A partir de uma análise de cluster 

baseada nessas variáveis, os municípios foram agrupados nas categorias A, B, C, D e E, 

representando a categoria “A” os municípios que têm uma economia do turismo mais 

representativa e “E” a menos representativa.
41

  

Com a categorização, segundo o art. 4º da portaria mencionada anteriormente, 

acredita-se que a gestão pública possui meios para subsidiar a tomada de decisões estratégicas 

e a implementação de políticas específicas para cada categoria de município. Além disso, o 

art. 6º indica que a categorização deverá subsidiar a revisão das regras e critérios do MTur 
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 No caso do Rio Grande do Norte, levando em consideração os 65 municípios do estado presentes no Mapa de 

Regionalização atualizado de 2016, 15 estão na categoria E, 34 estão na categoria D, 13 na categoria C, dois na 

categoria B e um na categoria A. 
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para a formalização de instrumentos de transferências voluntárias de recursos para apoio a 

programas, projetos e ações, o que de fato ocorreu com a publicação da Portaria nº 182, de 28 

de julho de 2016, que atualizou as regras e critérios para a transferência desses recursos.  

Comparando o primeiro momento do PRT (2004) e o momento da atualização das 

suas diretrizes (2013), constatamos que os objetivos macros do Programa não mudaram, que 

continuam sendo a promoção do turismo de forma regional, buscando desenvolvimento 

socioeconômico através da atividade turística. Do mesmo modo, a participação, a 

descentralização e o planejamento integrado continuam sendo fundamentais para que o 

Programa tenha o formato desejado, da mesma forma que continuam presentes a importância 

das instâncias de governança e a elaboração dos planos estratégicos de desenvolvimento do 

turismo, bem como o monitoramento e avaliação das ações. Na figura a seguir, elaboramos o 

caminho do desenho institucional do PRT a partir dos seus principais elementos constituintes 

e objetivos: 

 

Figura 7 – Desenho Institucional do PRT – Processos e Resultados 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos documentos do Programa.  
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O desenho institucional representado na figura ressalta apenas os elementos mais 

importantes, tendo entre essas relações conteúdos significativos, como no caso dos Planos 

Estratégicos de Desenvolvimento do Turismo Regional, que devem considerar para serem 

bem-sucedidos dos aspectos referentes à estruturação dos destinos e à formatação de produtos 

turísticos, tais como o empreendedorismo, a infraestrutura turística, a qualificação 

profissional, a inovação, a competitividade, as estratégias de promoção e comercialização, 

entre outros.  

Como a gestão do Programa é compartilhada e integrada, o que é de competência do 

âmbito federal é em proporcionalidade de responsabilidade em virtude do escopo, as mesmas 

dos âmbitos federais, estaduais, regionais e municipais, como é o caso da preocupação com os 

investimentos a serem captados e aplicados às localidades, à produção de dados e 

informações, e ao monitoramento e avaliação do PRT. Nesse sentido, pressupõe-se que os 

demais níveis só realizarão a corresponsabilidade a partir do estabelecimento de diretrizes e 

ações estratégicas federais, o que demonstra certa dependência, apesar de um discurso de 

autonomia.  

O encadeamento das premissas, eixos de atuação e ações do PRT implicam que nas 

regiões e municípios inseridos no Programa pode se desenvolver um ambiente de sinergia que 

promova a atividade turística de forma que esta contribua para o desenvolvimento das 

localidades, através da inserção socioprodutiva. Como já discutimos no Capítulo 2, não existe 

causalidade entre crescimento econômico e desenvolvimento, em virtude dessa relação não 

ser automática, pois vários são os aspectos que fazem parte dessa dinâmica, principalmente as 

estruturas rígidas da sociedade capitalista, na qual a maior parte da população mundial não 

tem acesso a recursos econômicos suficientes para ter uma vida minimamente digna. O 

turismo faz parte dessa lógica e não se pode esperar que a expansão dessa atividade 

econômica irá de forma causal provocar melhorias sociais, sem um questionamento de base 

sobre a forma como as relações e os mecanismos estão postos.  

Um aspecto que gostaríamos de ressaltar sobre o desenho institucional do PRT é 

referente à sua característica participativa. Como falamos anteriormente, o Programa é 

implementado a partir de espaços participativos – instâncias de governança – estaduais, 

regionais e municipais. Esses espaços estão atrelados ao próprio conceito de Governança, que 

segundo Gohn (2011) surgiu vinculado ao conceito de governança global, de amplo alcance 

através dos fóruns internacionais. Esse conceito foi reverberado para as escalas nacionais, 

regionais e locais, representando marcos referenciais de um novo paradigma da ação pública, 
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em que as ações não estão restritas aos órgãos e aparatos estatais, mas incorporam a relação 

entre o governo e a sociedade. 

As instâncias de governança adotadas pelo PRT podem ter diversos formatos, como 

conselhos, fóruns, comitês, entre outros. No caso do Rio Grande do Norte, adotou-se o 

formato conselho em todas as regiões do estado. Nesse sentido, Avritzer (2008), ao discutir 

sobre a infraestrutura de participação existente no Brasil contemporâneo, fala sobre a sua 

diversificação quanto à forma e ao desenho e menciona existir principalmente três tipos, dos 

quais os conselhos gestores pertencem a um tipo específico de desenho institucional 

participativo, se caracterizando como desenhos de partilha de poder, constituídos pelo próprio 

Estado e com participação da sociedade civil. Os outros desenhos são: a) orçamento 

participativo, conhecido na literatura acadêmica como desenhos de “baixo para cima”, 

possuindo abertura na entrada e participação das pessoas e o b) desenho dos planos diretores 

municipais, que constituem os desenhos institucionais de ratificação, através da 

obrigatoriedade das audiências públicas. 

Avritzer (2008) destaca que o desenho institucional de partilha de poder se diferencia 

dos outros dois em virtude de não incorporar um número amplo de atores e porque é 

determinado por lei, pressupondo sansões em casos em que não se instaure o processo 

participativo. Já para Gohn (2011) os conselhos são canais de participação que articulam 

representantes da população e membros do poder público, em práticas referentes à gestão de 

bens públicos. No caso do Brasil, os conselhos “[...] estão inscritos na Constituição de 1988, e 

em outras leis do país, na qualidade de instrumentos de expressão, representação e 

participação da população” (GOHN, 2011, p. 88).  

Muito se tem discutido sobre as potencialidades dos desenhos participativos, já que 

estes não são neutros e as escolhas referentes à sua formatação vão influenciar nos resultados 

alcançados. No que tange a esse aspecto, um elemento importante, no caso dos conselhos de 

políticas, é saber se estes são deliberativos ou consultivos, já que isso vai influenciar na 

potencialidade de suas decisões serem levadas em consideração pelo poder executivo. Por 

isso, o indicado é que estes sejam deliberativos, para não se restringirem ao campo da opinião 

e do aconselhamento, como bem alertou Gohn (2011).  

Sobre a potencialidade de espaços participativos, Fung (2004) apresenta oito 

características do desenho institucional desses espaços que ele denominou de minipúblicos e 

as consequências para a deliberação pública. O primeiro aspecto é relativo ao tipo de 

minipúblico e sua função, podendo ser: 1) fóruns educativos, que buscam criar condições para 

os cidadãos qualificarem a opinião sobre determinados assuntos; 2) conselhos consultivos 
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participativos, que têm o objetivo de alinhar as políticas públicas a preferências da sociedade; 

3) espaço destinado à cooperação para a resolução participativa de problemas, cujo objetivo é 

a solução de problemas coletivos; e 4) governança democrática participativa, que são espaços 

com o objetivo de incorporação das vozes da sociedade na agenda das políticas.  

Os outros aspectos referem-se a: quem participa do minipúblico; qual a temática 

discutida; como se participa (organização e estilo das discussões); a frequência das reuniões; 

por que se participa; a influência dos resultados do minipúblico nas decisões políticas; e a 

última característica é o monitoramento, relativo à discussão pública e accountability. 

Segundo Fung (2004), essas características impactam: na qualidade da participação; no viés 

da participação; na qualidade da deliberação; nas informações aos representantes; nas 

informações aos cidadãos; nas habilidades democráticas e socialização; na accountability 

oficial; na justiça das políticas; na efetividade da ação pública e na mobilização popular.  

Essas características mencionadas por Fung (2004) são importantes e fornecem alguns 

elementos de verificação dos motivos pelos quais alguns desses desenhos institucionais não 

conseguem alcançar os resultados esperados e o porquê que outros são bem-sucedidos. No 

caso do turismo, alguns autores, como Araújo e Taschner (2012), ressaltam as dificuldades de 

inserção qualificada dos atores vinculados ao setor nesses espaços criados pelas políticas 

públicas de turismo, a exemplo do PRT, tendo-se algumas vezes apenas a presença física dos 

diversos grupos sem a mudança do status quo, reproduzindo-se velhas práticas. Sobre isso, 

Gohn (2011, p. 94-95) menciona:  

 
[...] a operacionalização não plena dessas novas instâncias democratizantes se dá 

devido à falta de tradição participativa da sociedade civil em canais de gestão de 

negócios públicos; a curta trajetória de vida desses conselhos e, portanto, a falta de 

exercício prático (ou até sua inexistência); e ao desconhecimento – por parte da 

maioria da população, de suas possibilidades (deixando-se espaço livre para que eles 

sejam ocupados e utilizados como mais um mecanismo da política das velhas elites, 

e não como um canal de expressão dos setores organizados da sociedade). 

 

É por isso que a autora alerta que certos aspectos devem ser observados quando nos 

remetemos à criação e funcionamento de conselhos gestores, como é o caso da representação 

qualitativa dos segmentos envolvidos em sua composição; do percentual quantitativo relativo 

à paridade dos membros do poder público e da sociedade civil; da capacitação dos 

conselheiros, principalmente os oriundos da sociedade civil; do acesso às informações e 

decodificação, para que se garanta a publicidade das atividades do conselho; da fiscalização e 

controle das ações dos conselheiros; da aplicabilidade das decisões do conselho pelo 

executivo, entre outros aspectos.  
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Muito significativo nesse contexto é que nos casos de conselhos de política, a 

existência de uma sociedade civil forte é importante para a implementação desse desenho, 

como mostrou Avritzer (2008), no caso dos conselhos de saúde de São Paulo. Para Bresser-

Pereira (1999, p. 84), uma sociedade civil forte é “[...] integrada no Estado e atuante no 

processo de orientar a forma pela qual esse Estado é governado e reformado.” Nesse sentido, 

o autor destaca que a sociedade civil tende a ser tanto mais forte quanto mais forte for o 

Estado, pois esta cresceria e se fortaleceria com ele.  

Fica claro, portanto, que a implementação do desenho institucional participativo do 

PRT, com as instâncias de governança, enfrenta vários desafios para que estas sejam 

operacionalizadas de forma a expandir os espaços democráticos de discussão do turismo nas 

localidades. O que aumenta ou diminui a potencialidade participativa está relacionada ao 

próprio contexto social, cultural, econômico e político dos municípios e regiões.  

Além do mais, após verificar os aspectos conceituais e características desse Programa, 

nos é útil a observação que Dencker (2010) faz ao afirmar que atualmente existe uma 

tendência de incorporar às políticas de turismo novas posturas e valores, como consequência 

do aproveitamento de experiências locais e os reflexos no setor. Entretanto, alerta para o fato 

de que as mudanças por serem lentas ainda não culminaram em novas práticas, que continuam 

orientadas pelos antigos padrões de crescimento, mesmo quando os discursos dos documentos 

oficiais atestam o contrário. No caso do PRT, isso tem sido mostrado na prática, quando 

verificamos que esse Programa tem se apresentado com um novo formato de política pública 

de turismo, que é resultado de um amadurecimento que vem da década de 1990, mas em 

contrapartida, apresenta alguns aspectos limitantes, sejam aqueles estruturais, sejam aqueles 

circunscritos às localidades, permanecendo, além disso, um discurso em que se pressupõe um 

desenvolvimento ocasionado pelo turismo de forma automática. No caso do Rio Grande do 

Norte, verificaremos o quanto esse Programa avançou e quais são seus aspectos limitantes no 

próximo capítulo. O próximo item apresentará os critérios de avaliação do PRT no que diz 

respeito ao recorte territorial, a escolha dos atores e municípios participantes e a matriz de 

avaliação do Programa.  

 

5.2 A AVALIAÇÃO DO PRT NO RN: CRITÉRIOS DE PESQUISA E INDICADORES  

 

Detalharemos nesse momento os aspectos metodológicos da pesquisa no que diz 

respeito ao recorte territorial, atores e municípios escolhidos e a construção da matriz de 

avaliação:  
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5.2.1 Escolha do recorte territorial de pesquisa  

 

O recorte territorial da pesquisa constituiu-se nas cinco regiões turísticas do Rio 

Grande do Norte, definindo-as a partir do Mapa de Regionalização do Turismo Brasileiro. 

Levando em consideração que até o planejamento da pesquisa existiram quatro mapas, 2004, 

2006, 2009 e 2013, optamos por utilizar o recorte dos municípios presentes no mapa de 2013, 

por se aproximar do nosso recorte final do tempo da avaliação (2014), com exceção do Polo 

Serrano, que por não aparecer nesse mapa, em virtude de um erro operacional de não envio 

dos dados do polo pela Setur/RN para o MTur, utilizamos o recorte do mapa anterior, o de 

2009.  

É importante se mencionar que além dos Mapas de Regionalização do MTur, o 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte havia delimitado as regiões turísticas através de 

decretos oficiais: Decreto nº 21.390 de 11 de dezembro de 2009 (Polo Agreste/Trairi); 

Decreto nº 18.187, de 14 de Abril de 2005 (Polo Costa Branca); Decreto nº 18.186, de 14 de 

Abril de 2005 (Polo Costa das Dunas); Decreto nº 18.429, de 15 de Agosto de 2005 (Polo 

Seridó); Decreto nº 20. 624 de 17 de julho de 2008 (Polo Serrano). No entanto, optamos por 

utilizar o recorte territorial que aparece nos mapas de regionalização, e não nestes decretos, 

tendo em vista que são os municípios inclusos nos mapas que são considerados oficialmente 

pelo MTur, podendo ser beneficiados pelas ações ministeriais. Além do mais, durante a 

realização das entrevistas, obtivemos informações de que esses decretos estaduais estavam 

desatualizados. Assim, as regiões turísticas e seus respectivos municípios considerados estão 

apresentados no quadro a seguir.  
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Quadro 8 – Recorte Territorial da Pesquisa 

Polo Agreste/Trairi 
Polo Costa 

Branca 

Polo Costa das 

Dunas 
Polo Seridó Polo Serrano 

Coronel Ezequiel; 

Jaçanã; 

Japi; 

Montanhas; 

Monte das 

Gameleiras; 

Nova Cruz; 

Passa e Fica; 

Santa Cruz; 

Santo Antônio; 

São Bento do Trairi; 

São José do 

Campestre; 

São Paulo do 

Potengi; 

Serra Caiada; Serra 

de São Bento; 

Sítio Novo.  

Tangará. 

Angicos; 

Areia Branca; 

Açu; 

Baraúna; 

Caiçara do Norte; 

Carnaubais; 

Galinhos; 

Grossos; 

Guamaré; 

Itajá; 

Lajes; 

Macau; 

Mossoró; 

Pendências; 

Porto do Mangue; 

Santana do 

Matos; 

São Bento do 

Norte; 

São Rafael; 

Serra do Mel; 

Tibau.  

Upanema. 

Arês; 

Baía Formosa; 

Canguaretama; 

Ceará-Mirim; 

Extremoz; 

Maxaranguape; 

Natal; 

Nísia Floresta; 

Parnamirim; 

Pedra Grande; 

Rio do Fogo; 

São Gonçalo do 

Amarante; 

São Miguel do 

Gostoso; 

Senador Georgino 

Avelino; 

Tibau do Sul; 

Touros; 

Goianinha; 

São José de 

Mipibu; 

Vila Flor; 

Macaíba; 

Pureza. 

Acari; 

Caicó; 

Carnaúba dos 

Dantas; 

Cerro Corá; 

Currais Novos; 

 Parelhas; 

Jardim do Seridó; 

Florânia; 

Tenente 

Laurentino; 

Lagoa Nova; 

Timbaúba dos 

Batistas; 

Ouro Branco; 

Equador; 

Santana do 

Seridó; 

São João do 

Sabugi; 

Serra Negra do 

Norte; 

Jucurutu. 

Alexandria; 

Antônio Martins; 

Campo Grande;  

Caraúbas; 

Dr. Severiano; 

Felipe Guerra; 

Lucrécia; 

Luís Gomes; 

Major Sales; 

Martins; 

Patu; 

Pau dos Ferros; 

Portalegre; 

Riacho da Cruz; 

São Miguel; 

Venha Ver; 

Viçosa. 

Fonte: BRASIL (2013c, 2009).  

 

O recorte territorial das cinco regiões turísticas foi composto por 92 municípios a 

partir do Mapa de Regionalização 2013 e de 2009 (no caso do Polo Serrano). Nesse contexto 

é importante destacar que a publicação do mapa atualizado em 2016 reduziu o número de 

municípios atualmente considerados nas regiões turísticas do estado, fazendo parte 

atualmente: Polo Agreste/Trairi (11), Polo Costa Branca (10), Polo Costa das Dunas (17), 

Polo Seridó (9), Polo Serrano (18), totalizando 65 municípios, uma redução de 29,3% quando 

comparado aos mapas considerados na pesquisa. 

 

5.2.2 Escolha dos atores entrevistados e municípios participantes  

 

Durante a exposição da escolha dos atores entrevistados e dos municípios participantes 

na pesquisa, seguimos a recomendação de Flick (2009) que afirma ser uma das qualidades da 

pesquisa qualitativa a transparência de todo o processo que culminou nos resultados 

encontrados: 
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[...] devemos ser transparentes ao proceder em reação ao modo como chegamos a 

nossos resultados e conclusões. [...] Uma apresentação transparente de uma pesquisa 

qualitativa não se limitará aos resultados, mas permitirá que o leitor tenha uma ideia 

de como o processo avançou, como as ideias se desenvolveram, quais ideias foram 

trabalhadas e quais foram deixadas de fora (FLICK, 2009, p. 93). 

 

No caso da avaliação do PRT, nas regiões turísticas do Rio Grande do Norte, optamos 

por inserir os principais atores que estavam sendo mobilizados durante o processo de 

implementação, que eram aqueles participantes das regiões turísticas e que se faziam 

presentes nas reuniões das instâncias de governança, que no caso do Rio Grande do Norte são 

os conselhos de turismo. Esse foi nosso primeiro critério de escolha, que posteriormente 

expandimos para outros, a depender das necessidades que surgiram. Isso coincide com a 

colocação de Flick (2009) ao afirmar que o procedimento de amostragem pode mudar ao 

longo do caminho, pois durante a pesquisa se descobre com mais profundidade quem tem 

mais conhecimento e quem pode ter um ponto de vista diferente sobre o campo em estudo.  

Então nosso primeiro critério foi mapear as presenças dos atores nas atas dos 

conselhos, fossem estes municípios ou membros em geral. Optou-se por trabalhar com a 

presença de todos os atores mencionados nas atas e não apenas com a presença dos 

conselheiros de determinada gestão. Essa escolha se deu em virtude de se acreditar, em um 

primeiro momento, que os atores mais participativos nas reuniões são os mais interessados no 

processo de regionalização do turismo e não apenas os conselheiros. Além de que todas as 

ações pensadas no âmbito da região devem ser para todos que estão inseridos no recorte 

territorial e não apenas para aqueles elegidos em ocupar um assento. Mas ao longo da 

pesquisa, acabamos por perceber que os atores mais participativos são justamente os 

conselheiros. De todo modo, na contabilização das presenças nas atas, considerou-se todos os 

atores da região, dando-se oportunidades iguais a todos de serem escolhidos para participar da 

pesquisa.  

A contabilização das presenças nas atas considerou o período temporal desde a 

concepção das regiões turísticas até o ano de 2014, tempo que consideramos para a avaliação. 

Assim, a coleta das atas contempla os seguintes períodos: Polo Agreste/Trairi (2009-2014); 

Polo Costa Branca (2005-2014); Polo Costa das Dunas (2005-2014)42; Polo Seridó (2005-

2014) e Polo Serrano (2008-2014), conforme o quantitativo a seguir: 

 

                                                           
42

 O Polo Costa das Dunas tem existência anterior ao PRT, no entanto, optamos por analisar suas atas a partir de 

2005, recorte temporal que se aproxima dos demais polos. 
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Tabela 4 – Quantidade de atas analisadas de acordo com o período de funcionamento de cada 

conselho 

Regiões Quantidade de Atas do Período 

Polo Agreste/Trairi (2009-2014) 07 

Polo Costa Branca (2005-2014) 13 

Polo Costa das Dunas (2005-2014) 36 

Polo Seridó (2005-2014) 23 

Polo Serrano (2008-2014) 15 

Total 94 

Fonte: Elaborado de acordo com as atas coletadas.  

 

As atas foram coletadas mediante contato com a secretaria executiva de cada conselho 

de turismo das regiões, que são as responsáveis por guardar toda a documentação referente ao 

seu funcionamento. Nesse contexto, tivemos dificuldade em conseguir as atas do Polo Costa 

Branca, em virtude de algumas destas terem sido extraviadas. Mesmo após diversos contatos, 

não foi possível obter todas as atas do período, conseguindo-se algumas com a secretaria 

executiva atual Mossoró e outras com a Setur. Conseguimos ter acesso a 13 atas em 

comparação a 26 reuniões que devem ter ocorrido desde a constituição da região até 2014, o 

que corresponde a 50% do total. Dessa forma, trabalhou-se com a quantidade de atas 

disponíveis, pois de outro modo não se teria nenhum parâmetro para mensurar a participação 

dos atores no Polo Costa Branca.  

Nesse mesmo sentido, não tivemos acesso às duas últimas atas do período analisado 

referentes ao Polo Seridó a tempo de considerá-las na contabilização das presenças (21ª e 22ª 

reunião). Só conseguimos ter acesso a estas atas posteriormente ao momento em que os atores 

já tinham sido identificados e a pesquisa de campo já iniciado. Assim, das 23 atas do período, 

a contabilização das presenças ocorreu nas 21 primeiras.  

Sobre a contabilização das presenças, nessa etapa tivemos muita dificuldade, pois em 

alguns casos, principalmente nas correspondentes as reuniões iniciais das regiões turísticas, 

não estavam expostos de forma clara todos os municípios e demais membros presentes nas 

reuniões. Nesses casos, procedemos à leitura de toda a ata para contabilizar aqueles que eram 

mencionados ao longo do documento. No entanto, supusemos que podia-se ter a presença de 

municípios que não estavam mencionados. Outra dificuldade foi referente às atas do Polo 

Costa das Dunas, que na verificação da lista de participantes não se conseguia diferenciar, em 

alguns casos, se a presença de uma pessoa de um município significava uma representação 

oficial da pasta do turismo ou do prefeito, ou se não se constituía em uma representação 

oficial. Como forma de padronização, considerou-se todas as presenças de municípios em que 

se constava o nome da secretaria de turismo local ou da prefeitura em geral, sem mencionar 
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nenhuma secretaria específica. Por essas dificuldades expostas, a contabilização de presenças 

é aproximada e não pode ser considerada exata. Mas considerando as vezes em que essas 

dificuldades ocorreram, podemos afirmar que não houve influência na escolha dos dois 

grupos de atores para a pesquisa (membros em geral dos conselhos e municípios). 

Essa etapa da pesquisa foi muito importante, pois conseguimos identificar no âmbito 

estadual quais foram os principais atores envolvidos na implementação do PRT, o que é um 

aspecto central das pesquisas de implementação, conforme menciona Draibe (2001). 

Percebemos a partir dessa contabilização que há atores presentes em todas as regiões 

turísticas, aqueles que participam de mais de uma região e aqueles que são específicos de uma 

região.  

No segundo momento, procedemos à escolha dos municípios que fariam parte da 

pesquisa para verificarmos com base em dois indicadores como o PRT estava sendo 

incorporado pelos municípios e alguns resultados que poderiam estar sendo gerados, já que 

não tínhamos recursos materiais nem humanos para se proceder essa parte da avaliação em 

todos os municípios.  

Levando isso em consideração, os municípios foram escolhidos em virtude de dois 

fatores, o primeiro foi a presença nas reuniões dos conselhos de turismo e o segundo foi à 

relevância regional na atividade turística. Nos casos em que houvesse coincidência de maior 

participação e maior relevância turística, seria escolhido apenas um município para 

representar a região. Houve alguns casos em que ocorreu empate de características entre 

municípios, momento no qual se estabeleceu critérios adicionais. Dessa forma, os municípios 

escolhidos para participar da pesquisa estão expostos no quadro a seguir e as explicações vêm 

em seguida:  

Quadro 9 – Municípios selecionados
43

 

Região 
Municípios mais 

participativos 
% 

Municípios mais 

relevantes 
Municípios escolhidos 

Polo Agreste/Trairi Santa Cruz 100% Santa Cruz Santa Cruz 

Polo Costa Branca Guamaré 92,30% Areia Branca Guamaré e Areia Branca 

Polo Costa das 

Dunas 

Extremoz e Ceará-

Mirim 
91,66% Tibau do Sul e Natal 

Extremoz, Tibau do Sul e 

Natal 

Polo Seridó Acari e Parelhas 100% Caicó Acari e Caicó 

Polo Serrano 
Martins e Pau dos 

Ferros 
100% Martins Martins 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

                                                           
43

 Todos esses municípios fizeram parte dos quatro Mapas de Regionalização do Turismo do período da 

pesquisa: 2004, 2006, 2009 e 2013, e dos decretos estaduais.  
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No Polo Agreste/Trairi, o município com o maior número de presenças nas reuniões é 

Santa Cruz (100%) e também, por sua vez, é o município mais relevante turisticamente. Por 

isso esse município é o escolhido para representar esse polo. O segundo com maior 

quantidade de presenças é Sítio Novo (85,71%), seguido de Coronel Ezequiel, Jaçanã e Passa 

e Fica (57,14%). Em seguida, os municípios de Santo Antônio, São Bento do Trairi, São José 

do Campestre (42,85%), seguido de Monte das Gameleiras, Serra Caiada e Serra de São 

Bento (28,57%) e os municípios de Tangará, Nova Cruz e Montanhas (14,28%). Os 

municípios de Japi e São Paulo do Potengi não possuem nenhuma presença no período 

analisado.  

No Polo Costa Branca, o município com maior número de presenças nas reuniões é 

Guamaré (92,30%), seguido de Areia Branca e Mossoró (84,61%), Macau (76,92%), Grossos 

(69,23%), Porto do Mangue e São Rafael (61,53%), São Bento do Norte e Galinhos (53,84%), 

Açu e Carnaúbas (38,46%), Serra do Mel (23,07%), Tibau e Pendências (15,38%), Itajá 

(7,69%). Já não se encontraram presenças dos municípios de Caiçara do Norte, Angicos, 

Baraúna, Lajes, Santana dos Matos e Upanema. Já com relação ao município mais relevante 

turisticamente, tivermos dúvidas referentes à escolha deste, ficando entre Mossoró, Areia 

Branca e Tibau, em partes pelo nosso desconhecimento sobre essa região no início da 

pesquisa.  

Como nos era claro que Tibau era um destino muito mais vinculado à segunda 

residência do que a um fluxo turístico mais regular, excluímos esse município das opções. 

Entre Areia Branca e Mossoró, acabamos por escolher Areia Branca por acreditarmos no 

momento da escolha que este tinha um leque maior de atrativos turísticos. No entanto, durante 

a pesquisa de campo, constatamos que Mossoró é o município mais relevante da região por 

atrair o maior número de visitantes. No entanto, a escolha de Areia Branca como o mais 

relevante turisticamente do Polo Costa Branca não nos pareceu um problema de 

direcionamento da pesquisa, já que esse município possui um significativo potencial. Além 

disso, também realizamos entrevista com o representante do município de Mossoró por este 

representar a secretaria executiva do conselho, não sendo os resultados diferentes entre um e 

outro caso. Assim, as escolhas do Polo Costa Branca foram Guamaré (mais participativo) e 

Areia Branca (mais relevante).  

No Polo Costa das Dunas, pelos critérios da pesquisa, com relação à participação, os 

municípios mais participativos foram Ceará-Mirim e Extremoz (91,66%), Baía Formosa foi o 

terceiro município mais participativo (88,88%), seguido de Nísia Floresta (80,55%), São 

Miguel do Gostoso (77,77%), Arês, Natal e Touros (75%), Tibau do Sul (72,22%), Pedra 
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Grande (69,44%), Parnamirim (66,66%), São Gonçalo do Amarante (66,66%), Maxaranguape 

(63,88%), Canguaretama (52,77%), Senador Georgino Avelino (36,11%), São José de Mipibu 

(38,88%), Rio do Fogo (25%), Macaíba (11,11%) e Vila Flor (2,77%). Não encontramos 

presenças dos municípios de Pureza e Goianinha no período analisado.  

Utilizamos como critério de desempate entre Ceará-Mirim e Extremoz a relevância 

turística que cada um possui. Por isso, escolhermos Extremoz por ter atrativos 

reconhecidamente importantes no contexto do estado, como a praia de Genipabu. Já no que 

tange aos municípios mais importantes turisticamente no contexto do Polo Costa das Dunas, 

temos Tibau do Sul e Natal, que são inclusive destinos indutores do turismo nacional. 

Escolhemos então os dois municípios para participar da pesquisa por jugarmos que essa 

escolha conjunta acrescentaria dados e o melhor conhecimento desse polo. Dessa forma, as 

escolhas do Polo Costa das Dunas foram Extremoz, Natal e Tibau do Sul.  

No Polo Seridó, os municípios mais participativos foram Acari e Parelhas (100%), 

seguido de Lagoa Nova (95,23%), Currais Novos (90,47%), Cerro Corá (85,71%), Carnaúba 

dos Dantas (76,19%), Caicó (57,14%), Jardim do Seridó e Florânia (47,61%), Serra Negra do 

Norte (9,52%), Tenente Laurentino, Timbaúba dos Batistas, Ouro Branco, São João do 

Sabugi e Jucurutu (4,76%). Já não encontramos presenças dos municípios de Equador e 

Santana do Seridó. Como houve a mesma quantidade de presenças entre Acari e Parelhas, 

levamos em consideração novamente a relevância no turismo. Julgamos Acari, portanto, o 

mais representativo. Já representando a região como um todo, Caicó foi escolhido por ser o 

mais relevante turisticamente.  

No Polo Serrano, os municípios mais participativos foram Martins e Pau dos Ferros 

(100%), seguidos de Portalegre (93,33%), Patu (73,33%), Venha Ver (66,66%), Major Sales 

(60%), Riacho da Cruz (53,33%), Lucrécia (46,66%), Luís Gomes (40%), São Miguel e 

Doutor Severiano (33,33%), Alexandria, Antônio Martins, Viçosa e Felipe Guerra (26,66%), 

Caraúbas (20%) e Campo Grande (6,66%). Segundo os critérios da pesquisa, como Martins e 

Pau dos Ferros tiveram a mesma quantidade de presenças e Martins é o município mais 

relevante turisticamente, escolheu-se Martins para participar da pesquisa, representando o 

polo como um todo.  

Após a escolha dos municípios, procedeu-se a escolha dos demais membros dos 

conselhos que pudessem ser entrevistados dentro de uma visão mais abrangente da região 

turística e que pudessem ser informantes especificamente quanto ao contexto regional. 

Escolhemos, então, em um primeiro momento, as instituições que fazem parte de todas as 

regiões turísticas e realizamos quatro entrevistas: representado pela 1) Setur (duas entrevistas 
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com pessoas diferentes, uma exploratória ainda em 2015 e uma já com os indicadores 

avaliativos em 2016); 2) a Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) e 3) o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) unidade Natal, que tinha uma 

perspectiva maior do processo por ter participado de várias ações no estado.  

Além disso, em cada conselho de turismo, entrevistamos as secretarias executivas, que 

estão à frente de cada uma dessas instâncias de governança. Por fim, decidimos acrescentar, 

um ou dois atores a serem entrevistados para cada região, a depender da necessidade, que 

aparecessem como relevantes dentro do contexto regional. Para isso, verificamos quais eram 

os atores (órgãos públicos, iniciativa privada, sociedade civil e instituições de ensino) que 

possuíam mais de 60% de participação nas reuniões dos respectivos conselhos. No entanto, 

não levamos em consideração só a presença, mas também os que fossem indicados ao longo 

do processo como representativos por aqueles que iam sendo entrevistados (principalmente a 

secretaria executiva). Dessa forma buscou-se levar em consideração esses dois aspectos, 

mesclando-se ou tendo-se preponderância de apenas um, a depender de cada caso.  

Não é demais lembrar que como toda pesquisa de campo, tivemos algumas 

dificuldades de operacionalização, como foram aquelas relacionadas ao contato com alguns 

atores. Isso dificultou porque realizar as entrevistas envolvia viagens a vários municípios do 

Rio Grande do Norte e nem sempre tínhamos condições de voltar a um município já visitado 

quando este encontrava-se distante da capital. Também pesou a necessidade de termos um 

tempo estipulado para concluir a tese, não permitindo que a pesquisa de campo ultrapasse em 

demasia os limites planejados.  

Dessa forma, as entrevistas realizadas em cada uma das regiões turísticas cumpriram 

com os requisitos mencionados anteriormente. Os entrevistados, incluindo os municípios 

participantes, são mostrados a seguir: 

Polo Agreste/Trairi – entrevistamos quatro atores: a Secretaria de Turismo de Santa 

Cruz, que também é responsável pela secretaria executiva do polo; o Sebrae Santa Cruz 

(100% de presença e indicado como ator relevante); o representante da UFRN (que por ter 

sido incorporado à região já no fim do nosso período de estudo não tem quantidade de 

presenças significativas, mas foi considerado também como representativo para a região); e a 

Secretaria de Turismo de Sítio Novo (que também é um ator que teve participação relevante 

no recorte temporal da pesquisa).  

Polo Costa Branca – entrevistamos quatro atores: a Secretaria Executiva do Polo Costa 

Branca representada pela Secretaria de Turismo de Mossoró; a Secretaria de Turismo de Areia 
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Branca; a Secretaria de Turismo de Guamaré e um Empresário Local da Rede Hoteleira (este 

têm uma experiência na região turística e já ocupou cargo público municipal).  

Polo Costa das Dunas – entrevistamos cinco atores: a Secretaria Executiva do Polo 

Costa das Dunas representada pelo BNB; a Secretaria de Turismo de Extremoz; a Secretaria 

de Turismo de Natal; a Secretaria de Turismo de Tibau do Sul e a Universidade Potiguar (esta 

com 83,33% de presença e indicada como ator relevante).  

Polo Seridó – entrevistamos cinco atores: a Secretaria Executiva do Polo Seridó 

representada pela UFRN; a Secretaria de Turismo de Acari; a Secretaria de Turismo de Caicó; 

o BNB Caicó (100% de presença e indicado como ator relevante) e a Fundação Seridó 

(61,90% de presença e indicada como ator relevante). 

Polo Serrano – entrevistamos quatro atores: a Secretaria Executiva representada por 

Pau dos Ferros; a Secretaria de Turismo de Martins; a Sociedade para Pesquisa e 

Desenvolvimento Ambiental Cultural e Histórico do Rio Grande do Norte (SEPARN) (80% 

de presença e indicada como ator relevante) e a Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN) (73,33% de presença e indicada como ator relevante).  

Reconhecemos que a maior parte dos atores que fazem parte da amostra é 

representante da gestão pública do turismo no estado. Ressaltamos que esse caminho não foi 

escolhido, mas representa um direcionamento da própria construção da pesquisa, 

principalmente porque há nos conselhos uma representação muito mais forte do poder público 

vinculado ao turismo do que da sociedade civil, da iniciativa privada ou das instituições de 

ensino. Esse aspecto será discutido no próximo capítulo quando realizarmos a avaliação do 

PRT.  

Todos esses fatores mencionados circunscreveram a escolha dos nossos entrevistados, 

que se mostraram adequados quanto à pertinência, qualidade e quantidade, constituindo-se 

enquanto basilares, com a análise das atas e com os dados secundários, para realizar a 

avaliação do PRT. 

 

5.2.3 Matriz de Avaliação da Implementação do Programa de Regionalização do 

Turismo  

 

O PRT busca através da organização dos atores regionais e locais o incentivo à 

atividade turística, almejando a preparação dos municípios e regiões para a inserção no 

mercado turístico, esperando-se que tal ação signifique um incremento das economias locais e 
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a contribuição do turismo para o desenvolvimento dos territórios. Assim, para mensurar a 

implementação do PRT em municípios do Rio Grande do Norte e os resultados alcançados 

entre os anos de 2004 a 2014, elaboramos uma matriz de avaliação.  

A pesquisa considera a afirmação de Draibe (2001) de que pesquisas de avaliação de 

processo devem mapear os resultados alcançados pelas intervenções públicas, relacionando-os 

aos processos, isto é, pensar conjuntamente processos e resultados. Nesse sentido, a pesquisa 

considerou durante a coleta dos dados quatro eixos de avaliação do PRT para mensurar os 

indicadores relacionados à implementação. O quadro a seguir apresenta a Matriz de Avaliação 

do PRT de forma detalhada: 

 

Quadro 10 – Matriz de Avaliação da Implementação do PRT 

Criação das regiões turísticas 

Indicadores de implementação – 

eficácia 

Graus de realização Fontes de informação 

Agrupamento de municípios com 

características geográficas, 

econômicas, sociais e culturais 

semelhantes. 

Alto: Percepção dos atores de 

atendimento aos critérios de 

semelhanças geográficas, 

econômicas, sociais e culturais.  
Entrevistas com gestores 

públicos, iniciativa privada, 

sociedade civil e instituições de 

ensino/ Secretaria 

Executiva/Atas dos Conselhos. 

Médio: Percepção dos atores de 

atendimento parcial aos critérios de 

semelhanças geográficas, 

econômicas, sociais e culturais.  

Baixo: Percepção dos atores de 

pouco atendimento aos critérios das 

semelhanças.  

Ineficaz: não atendeu aos critérios. 

Criação das instâncias de governança 

Indicadores de implementação – 

eficácia 
Graus de realização Fontes de informação 

Ações de sensibilização, 

mobilização e capacitação. 

Alto: Realizou ações de 

sensibilização, mobilização e 

capacitação. 
Entrevistas com gestores 

públicos, iniciativa privada, 

sociedade civil e instituições de 

ensino/ Secretaria 

Executiva/Atas dos Conselhos.  

Médio: Realizou duas das três ações. 

Baixo: Realizou uma das três ações. 

Ineficaz: Não realizou nenhuma das 

ações.  

Paridade dos representantes. 

Eficaz: Existe paridade. Entrevistas com gestores 

públicos, iniciativa privada, 

sociedade civil e instituições de 

ensino/ Secretaria 

Executiva/Atas dos Conselhos. 

Ineficaz: Não existe paridade.  

Periodicidade das reuniões. 

Alto: Periodicidade a partir de 76% 

nas reuniões.  

Atas dos Conselhos.  

Médio: Periodicidade em 50 a 75% 

das reuniões.  

Baixo: Periodicidade de 25% a 49% 

nas reuniões. 

Ineficaz: periodicidade inferior a 

25% ou não há periodicidade nas 

reuniões.  
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Existência de processo avaliativo. 

Alto: É regular, envolve todos os 

atores e é utilizado para propor 

melhorias. Entrevistas com gestores 

públicos, iniciativa privada, 

sociedade civil e instituições de 

ensino/ Secretaria 

Executiva/Atas dos Conselhos. 

Médio: Cumpre dois dos requisitos 

anteriores. 

Baixo: Cumpre apenas um dos 

requisitos anteriores. 

Ineficaz: Não há processo avaliativo.  

Recursos para a implementação do 

Programa. 

Alto: Recursos totalmente 

suficientes para implementar a 

estratégia do Programa. Entrevistas com gestores 

públicos, iniciativa privada, 

sociedade civil e instituições de 

ensino/ Secretaria 

Executiva/Atas dos 

Conselhos/Portal da 

Transparência/Siacor.  

Médio: Recursos parcialmente 

suficientes para implementar a 

estratégia do Programa. 

Baixo: Recursos insuficientes para 

implementar a estratégia do 

Programa. 

Ineficaz: Não há recursos 

Ações no âmbito regional 

Indicadores de implementação - 

eficácia 
Graus de realização Fontes de informação 

Elaboração, implementação e 

avaliação dos planos estratégicos 

regionais.  

Alto: Elaborado, implementado e 

avaliado. 
Entrevistas com gestores 

públicos, iniciativa privada, 

sociedade civil e instituições de 

ensino/ Secretaria 

Executiva/Atas dos Conselhos. 

Médio: Elaborado e implementado. 

Baixo: Elaborado. 

Ineficaz: Não elaborado.  

Elaboração, implementação e 

avaliação de roteiros ou outros 

projetos coletivos.  

Alto: A partir de dois roteiros 

turísticos ou outros projetos coletivos 

elaborados, implementados e 

avaliados.  

Entrevistas com gestores 

públicos, iniciativa privada, 

sociedade civil e instituições de 

ensino/ Secretaria 

Executiva/Atas dos Conselhos. 

Médio: 1) A partir de um roteiro 

turístico ou outros projetos coletivos 

elaborados, implementados e 

avaliados. Ou 2) A partir de dois 

roteiros turísticos ou dois projetos 

coletivos elaborados e 

implementados.  

Baixo: 1) A partir de um roteiro 

turístico ou um projeto coletivo 

elaborado e implementado. Ou 2) 

Roteiros turísticos ou outros projetos 

coletivos (qualquer quantidade) 

apenas elaborados.  

Ineficaz: Não há roteiros, nem outros 

projetos coletivos elaborados.  

Elaboração, implementação e 

avaliação do plano de marketing 

ou utilização de outros 

mecanismos de marketing.  

Alto: Plano de Marketing elaborado, 

implementado e avaliado. 

Entrevistas com gestores 

públicos, iniciativa privada, 

sociedade civil e instituições de 

ensino/ Secretaria 

Executiva/Atas dos Conselhos. 

Médio: Plano de Marketing 

elaborado e implementado. 

Baixo: 1) Plano de Marketing 

elaborado. Ou 2) Utilização de 

mecanismos de marketing diversos.  

Ineficaz: Não há plano, nem 

utilização de mecanismos de 

marketing.  

Sistematização de informações 

sobre evolução do turismo 

Alto: Coleta e armazenamento dos 

dados de forma contínua.  
Entrevistas com gestores 

públicos, iniciativa privada, 

sociedade civil e instituições de Médio: Coleta e armazenamento dos 
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dados de forma esporádica. ensino/ Secretaria 

Executiva/Atas dos Conselhos. Baixo: Coleta e armazenamento de 

dados quando necessário.  

Ineficaz: Não há coleta e 

armazenamento de dados.  

Ações no âmbito municipal 

Indicadores de implementação - 

eficácia 
Graus de realização Fontes de informação 

Fortalecimento da gestão pública 

do turismo  

Alto: Existiram ações de apoio para o 

desenvolvimento das ações; 

fortalecimento do órgão municipal de 

turismo; na capacitação dos 

funcionários e na expansão do 

orçamento. Entrevista com a Secretaria 

Municipal de Turismo. Médio: Existiram pelo menos duas 

das ações anteriores. 

Baixo: Existiu pelo menos uma das 

ações anteriores. 

Ineficaz: Não existiu nenhuma das 

ações anteriores. 

Instrumentos/mecanismos de 

planejamento turísticos criados ou 

fortalecidos 

Alto: Criou a partir de cinco 

instrumentos de planejamento 

turístico. 

Entrevista com a Secretaria 

Municipal de Turismo. 

Médio: Criou de três a quatro 

instrumentos de planejamento 

turístico. 

Baixo: Criou de um a dois 

instrumentos de planejamento 

turístico. 

Ineficaz: Não criou nenhum 

instrumento de planejamento 

turístico. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O eixo Criação das regiões turísticas buscou captar a percepção dos atores 

entrevistados sobre a pertinência do agrupamento dos municípios integrantes das regiões 

turísticas, utilizando-se dos critérios de similaridades geográficas, econômicas, sociais e 

culturais. Se o processo ocorreu conforme proposto pelo Programa e pela literatura do 

desenvolvimento endógeno, haverá maiores possibilidades de existir cooperação e a 

proposição de um projeto de desenvolvimento coletivo. Caso contrário, considera-se um 

equívoco inicial de implementação e que pode implicar em enfraquecimento da proposta do 

PRT.  

O eixo Criação das instâncias de governança buscou mensurar o desempenho 

das instâncias de governança, considerando os critérios de preparação para participar do 

processo, através das ações de sensibilização, mobilização e capacitação; paridade dos 

representantes; periodicidade das reuniões; existência de processo avaliativo e recursos para a 

implementação do Programa. 
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O eixo Ações no âmbito regional foi construído para mapear quais ações nas 

regiões turísticas foram de fato elaboradas, implementadas e avaliadas. Escolheram-se para 

verificar a eficácia, às ações relacionadas aos planos estratégicos regionais; aos roteiros 

turísticos ou outros projetos coletivos; plano de marketing e/ou mecanismos de marketing e 

sistematização de informações sobre evolução no turismo.  

O eixo Ações no âmbito municipal foi definido como aquele que mensuraria a 

contrapartida do município no contexto do Programa. Para isso, escolheram-se dois 

indicadores centrais, que envolveram as ações de fortalecimento da gestão pública do setor e a 

criação dos instrumentos de planejamento.  

A construção desses quatro eixos contemplam os objetivos buscados com essa 

tese, que é realizar uma avaliação de implementação do PRT de acordo com os próprios 

objetivos do Programa e de acordo com alguns aspectos da perspectiva do desenvolvimento 

endógeno e como liberdade, como já mencionado. O capítulo seguinte apresenta os resultados 

da avaliação.  
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6 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO NO RIO 

GRANDE DO NORTE (2004-2014) 

 

Nesse capítulo apresentamos o resultado da avaliação realizada sobre o PRT no Rio 

Grande do Norte, a partir dos critérios de resultados definidos, baseados na eficácia. A 

avaliação do Programa incluiu a análise documental, dados secundários e realização de 

entrevistas com atores-chave. No primeiro item, apresentamos algumas características 

geográficas, econômicas e socioculturais das cinco regiões turísticas e focamos brevemente 

nos municípios que foram selecionados na pesquisa. No segundo item, realizamos a avaliação, 

a partir dos eixos de avaliação definidos e seus respectivos indicadores, momento no qual os 

resultados e elementos intervenientes do Programa são discutidos.  

 

6.1 AS REGIÕES TURÍSTICAS DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

O Rio Grande do Norte possui uma área de 52.811,110 km², é composto por 167 

municípios, possui uma população de 3.168,027 e uma densidade demográfica de 59,99 

hab./km² de acordo com o Censo Demográfico 2010 do IBGE. O PIB do estado está estimado 

em R$ R$ 36,2 bilhões44 e um PIB per capita anual de R$ 11,4 mil. A participação dos 

grandes setores se dá, de acordo com o IBGE (2010): agropecuária (3,57%), indústria 

(23,90%) e serviços (inclusive administração, saúde e educação públicas e seguridade social) 

(72, 53%).45  

Dentre as atividades econômicas do Rio Grande do Norte, o estado tem investido, 

principalmente a partir da década de 1980 no desenvolvimento da atividade turística. Os 

números atuais mostram a partir dos dados da Setur (2013), disponibilizados para o Anuário 

Natal (2014), que os desembarques no Aeroporto Internacional Augusto Severo46 passaram de 

475.924 em 2001 para 1.333.185 em 2012, tendo-se um aumento de 180% no período. Com 

relação ao gasto turístico no RN, este passou de R$ 1.340,50 milhões em 2006, para R$ 

2.318,20 milhões em 2012, representando um aumento de 73%. Nesse aspecto, a capital Natal 

absorve a maior parte dessa receita, tendo participação em 2006 e em 2012, em 76% do gasto 

turístico total no estado. O que demonstra uma concentração elevada de turistas na capital e 

municípios próximos, isto é, no Polo Costa das Dunas.  

                                                           
44

 PIB total é igual à soma do PIB agropecuário, PIB industrial, PIB dos serviços e impostos, líquidos de 

subsídios, sobre produtos. 
45

 PIB a preços correntes, não considera a inflação. 
46

 Em 2014, o aeroporto do Rio Grande do Norte passou a ser o Aeroporto Internacional Governador Aluízio 

Alves, localizado no município de São Gonçalo do Amarante.  
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As primeiras políticas públicas desenvolvidas com o objetivo de expandir a atividade 

turística, como já resgatamos esse histórico no item 4.2 do Capítulo 4, foram o PD/VC e o 

Prodetur/NE. Essas duas ações foram estruturais para o desenvolvimento do turismo no 

estado, sendo as demais ações empreendidas posteriormente bem específicas e pontuais, não 

tendo efeitos estruturais, como foi o caso desses dois programas. Mais recentemente, o Rio 

Grande do Norte, a partir de 2004, aderiu juntamente com os outros estados da federação ao 

PRT.  

A Setur/RN é o órgão responsável por gerir o turismo no estado. Foi criada pela Lei 

Complementar nº 144 de 05 de junho de 1996 e possui muitas competências, estando entre as 

principais formular a política estadual de turismo, desenvolver estudos e pesquisas com o 

objetivo de avaliar a potencialidade turística do estado, articular-se com os municípios para 

desenvolver a infraestrutura de saneamento, de transportes, de energia, nas áreas turísticas, 

promover ações referentes à minimização da sazonalidade no estado, entre outras ações. 

Vinculado à Setur está o Conselho Estadual de Turismo (Conetur) criado pelo Decreto 

Estadual nº 10.386 de 1989, com a finalidade de estabelecer diretrizes, oferecer subsídios e 

contribuir para a implementação da política pública de turismo do estado.  

Subordinada à Setur está a Emprotur, criada pela Lei Complementar nº 339, de 24 de 

janeiro de 2007, com a finalidade de promover o turismo do Rio Grande do Norte como 

destino turístico nos âmbitos nacional e internacional através de ações para divulgar e 

valorizar o potencial turístico do estado, para que assim se desperte o interesse das pessoas em 

conhecer as atrações turísticas potiguares.  

No entanto, a Setur/RN possui muitas fragilidades institucionais que dificultam sua 

atuação na gestão pública do turismo. Entre as quais, podemos citar o quadro de pessoal da 

Secretaria, que é composto por 56 servidores, dos quais 34% ocupam cargos comissionados, 

apenas quatro são concursados realocados da antiga Emprotur e o restante foi cedido de 

outros órgãos estaduais. Destaca-se que esse órgão público nunca realizou concurso para 

preencher seu quadro técnico, estando vulnerável a mudanças político-administrativas que 

ocorrem a cada quatro anos, o que interfere diretamente na sua capacidade de planejamento 

do turismo em longo prazo (Setur, 2016a; 2016b).  

Foi em virtude disso que em 2009 e 2010 elaborou-se o Plano de Fortalecimento 

Institucional da Setur/RN, o qual apontava as necessidades de melhorias e um plano de ação, 

que, no entanto não chegou a ser implementado. Em 2014, o Tribunal de Contas da União 

(TCU) realizou uma auditoria na qual avaliou a governança organizacional da Setur, 

identificando diversos problemas. Nesse sentido, com a finalidade de minimizar essas 
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lacunas, a Setur (2016a; 2016b) ressalta que está em elaboração o “Plano Estratégico de 

Desenvolvimento, Realinhamento Organizacional e Modernização Administrativa do Estado 

do Rio Grande do Norte”, no qual se prevê uma análise da estrutura da Setur quanto à 

estratégia, planejamento, processos internos e comunicação, buscando-se sanar os problemas 

atualmente existentes a partir de uma reestruturação. 

No que pese as dificuldades de funcionamento e gestão, esse órgão vem delineando e 

realizando algumas ações para a expansão e fortalecimento do turismo no estado. 

Recentemente publicou a Lei nº 9.931 de 14 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a Política de 

Turismo Estadual, com os objetivos de propiciar o acesso ao turismo no estado para todos os 

segmentos populacionais; reduzir disparidades socioeconômicas; ampliar os fluxos turísticos; 

a permanência e gasto médio do turista; estimular a criação, consolidação e difusão dos 

produtos turísticos estaduais; propiciar suporte a programas estratégicos de captação e apoio a 

realização de feiras, exposições, entre outros; promover, descentralizar e regionalizar o 

turismo, criar e implantar empreendimentos destinados às atividades de expressão cultural, de 

animação turística, entre outros; propiciar a prática de turismo sustentável em áreas naturais; 

preservar a identidade cultural das comunidades e populações tradicionais, entre outros 

objetivos previstos.  

Essa Lei prevê ainda a criação do Plano Estadual de Turismo (PET) e do Fundo do 

Desenvolvimento do Turismo (Fundetur), com o objetivo de estimular o financiamento de 

projetos na área do turismo que busquem promover e desenvolver o setor turístico a partir de 

recursos que serão provenientes de várias fontes, como as dotações orçamentárias do estado; 

as receitas oriundas de convênios e as receitas de taxas que serão criadas com essa finalidade, 

entre outras.  

Essas propostas presentes na Lei nº 9.931 de 14 de janeiro de 2015 são proposições, na 

prática ainda não existem. O que tem existido de forma mais consistente e contínua por parte 

da Secretaria, apesar das quebras que têm ocorrido em virtude das mudanças administrativas, 

é o fomento a atividade turística nas regiões do estado, com o objetivo de expandir e 

fortalecer o turismo.  

A criação de quatro regiões turísticas se deu com a implementação do PRT a partir de 

2004, com a pretensão de diversificar o leque do turismo estadual e desconcentrá-lo do seu 

principal núcleo receptor, que é a capital Natal, seu entorno metropolitano e o município de 

Tibau do Sul, fazendo parte da região turística mais antiga do estado, o Polo Costa das Dunas. 

Somaram-se a esse polo, previamente existente, o Polo Agreste/Trairi, o Polo Costa Branca, o 
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Polo Serrano e o Polo Seridó47, que conforme já mencionamos em momentos anteriores, já 

tiveram várias formações a partir dos mapas de regionalização lançados pelo MTur em 2004, 

2006, 2009, 2013 e 2016. Assim, o primeiro mapa que contemplou as regiões estaduais em 

2004 ocorreu antes da publicação dos decretos estaduais de criação dessas regiões por parte 

do governo do estado.  

O mapa a seguir apresenta o contingente populacional dos municípios componentes 

das cinco regiões turísticas do RN: 

 

Figura 8 – Mapa do contingente populacional das regiões turísticas do RN 

 
 

De acordo com o mapa, a partir da gradação de cores, é possível verificar quais são os 

municípios mais e menos populosos nas cinco regiões turísticas do Rio Grande do Norte, 

segundo dados do IBGE (2010). No caso do Polo Agreste/Trairi, o recorte territorial 

                                                           
47

 Uma peculiaridade é que no caso do Rio Grande do Norte, os nomes das regiões turísticas aparecem atrelados 

ao nome de “polo”, reverberando a ideia do Polo de Crescimento de Perroux. O mesmo não acontece em outras 

regiões turísticas, como por exemplo, na Paraíba, em que as regiões são intituladas como: Agreste; Brejo; Cariri; 

Costa das Piscinas; Rota Aventura nas Serras; Trilhas dos Potiguaras; Vale dos Dinossauros e Vale dos Sertões 

(BRASIL, 2016b). 
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considerado na pesquisa compreende a área de 3.435,295 km², composta por 16 municípios48, 

o que representa uma população total de 202.939 habitantes e uma densidade demográfica de 

59,07 hab./km². 

A maior parte dos municípios desse polo possui pouco contingente populacional, com 

uma quantidade de habitantes inferior a 17.692, como se pode verificar, por ordem crescente: 

Monte das Gameleiras (2.261), São Bento do Trairi (3.905), Sítio Novo (5.020), Coronel 

Ezequiel (5.405), Japi (5.522), Serra de São Bento (5.743), Jaçanã (7.925), Serra Caiada 

(8.768), Passa e Fica (11.100), Montanhas (11.413), São José do Campestre (12.356), Tangará 

(14.175) e São Paulo do Potengi (15.843). O único município do polo no intervalo de 17.693 

a 31.089 habitantes é Santo Antônio, com 22.216. Os municípios mais populosos do polo 

possuem contingentes entre 31.090 a 53.277, representados por Nova Cruz e Santa Cruz, que 

possuem 35.490 e 35.797 habitantes, respectivamente.  

O recorte territorial do Polo Costa Branca tem uma área de 13.035,650 km², com 21 

municípios49, um contingente populacional total de 530.599 habitantes e uma densidade 

demográfica de 40,70 hab./km². A maior quantidade de municípios desse polo também possui 

pouco contingente populacional, com quantitativos de habitantes inferiores a 17.692, 

conforme segue em ordem crescente: Galinhos (2.159), São Bento do Norte (2.975), Tibau 

(3.687), Porto do Mangue (5.217), Caiçara do Norte (6.016), Itajá (6.932), São Rafael (8.111), 

Grossos (9.393), Carnaubais (9.762), Serra do Mel (10.287), Lajes (10.381), Angicos 

(11.549), Guamaré (12.404), Upanema (12.992), Pendências (13.432) e Santana do Matos 

(13.809). Os municípios que estão entre 17.693 a 53.277 habitantes são: Baraúna (24.182), 

Areia Branca (25.315), Macau (28.954) e Açu (53.227). Já o município mais populoso da 

região é Mossoró com 259.815 habitantes.  

No caso do Polo Costa das Dunas, o recorte territorial considerado na pesquisa é de 

5.676,736 km², com 21 municípios50. É o polo que concentra o maior contingente 

populacional dentre as cinco regiões turísticas, com 1.484.879 habitantes e a densidade 

demográfica de 261,57 hab./km². Aproximadamente metade dos municípios desse polo possui 

população com menos de 17.692 habitantes, conforme segue: Vila Flor (2.872), Pedra Grande 

(3.521), Senador Georgino Avelino (3.924), Pureza (8.424), Baía Formosa (8.573), São 

                                                           
48

 Com o Mapa de Regionalização 2016, deixou de fazer parte desse polo cinco municípios: Japi, Santo Antônio, 

São Bento do Trairi, São Paulo do Potengi e Serra Caiada.  
49

 Esse polo foi o que mais perdeu municípios com a publicação do Mapa de Regionalização 2016, 

contabilizando a saída de 11 municípios: Açu, Angicos, Baraúna, Caiçara do Norte, Carnaubais, Itajá, Lajes, 

Pendências, Santana do Matos, São Bento do Norte e Upanema.  
50

 Nesse polo, os municípios que saíram com o Mapa de Regionalização 2016 foram quatro: Arês, Goianinha, 

Vila Flor e Pureza.  
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Miguel do Gostoso (8.670), Rio do Fogo (10.059), Maxaranguape (10.441), Tibau do Sul 

(11.385) e Arês (12.924). Os municípios que possuem populações intermediárias entre 17.693 

a 87.668 são: Goianinha (22.481), Nísia Floresta (23.784), Extremoz (24.569), Canguaretama 

(30.916), Touros (31.089), São José de Mipibu (39.776), Ceará-Mirim (68.141), Macaíba 

(69.467) e São Gonçalo do Amarante (87.668). O segundo município mais populoso desse 

polo é Parnamirim com 202.456 habitantes, e o com maior contingente populacional é a 

capital Natal com uma população de 803.739.  

No Polo Seridó, o recorte territorial considerado na pesquisa tem uma área de 

7.587,273 km², com 17 municípios51, cujo contingente populacional total é composto por 

242.282 habitantes e a densidade demográfica é de 31,93 hab./km². Nesse polo os municípios 

com contingentes populacionais com no máximo 17.692 habitantes são maioria, conforme 

segue: Timbaúba dos Batistas (2.295), Santana do Seridó (2.526), Ouro Branco (4.699), 

Tenente Laurentino Cruz (5.406), Equador (5.822), São João do Sabugi (5.922), Carnaúba dos 

Dantas (7.429), Serra Negra do Norte (7.770), Florânia (8.959), Cerro Corá (10.916), Acari 

(11.035), Jardim do Seridó (12.113), Lagoa Nova (13.983) e Jucurutu (17.692). Aqueles com 

populações no intervalo entre 17.693 a 53.277 são: Parelhas (20.354) e Currais Novos 

(42.652). O município mais populoso da região é Caicó com 62.709 habitantes.  

O recorte territorial considerado na pesquisa do Polo Serrano compreende uma área de 

4.529,369 km², com 17 municípios52. É o que possui o menor contingente populacional total 

das cinco regiões turísticas, com 164.292 habitantes. Por sua vez, a densidade demográfica é 

de 36,27 hab./km². Também nesse polo há uma predominância de municípios com população 

inferior a 17.692 habitantes, que são: Viçosa (1.618), Riacho da Cruz (3.165), Major Sales 

(3.536), Lucrécia (3.633), Venha Ver (3.821), Felipe Guerra (5.734), Doutor Severiano 

(6.492), Antônio Martins (6.907), Portalegre (7.320), Martins (8.218), Campo Grande (9.289), 

Luís Gomes (9.610), Patu (11.964) e Alexandria (13.507). Os maiores municípios dessa 

região possuem população entre 17.693 a 31.089, como Caraúbas (19.576), São Miguel 

(22.157) e Pau dos Ferros (27.745), sendo esse último o município mais populoso do polo.  

 

                                                           
51

 No Mapa de Regionalização 2016 saíram desse polo nove municípios da formação 2013, que foram: Jardim do 

Seridó, Tenente Laurentino Cruz, Timbaúba dos Batistas, Ouro Branco, Equador, Santana do Seridó, São João 

do Sabugi, Serra Negra do Norte e Jucurutu. Ao mesmo tempo em que um município que pertencia ao Polo 

Costa Branca na formação 2013 passou a fazer parte dessa região, que foi Santana do Matos.  
52

 Com o Mapa de Regionalização 2016, o Polo Serrano foi o único que aumentou a quantidade de municípios 

para 18, sendo que da formação de 2013 saíram três: Antônio Martins, Campo Grande e Felipe Guerra. E 

entraram quatro novos: Apodi, Frutuoso Gomes, José da Penha e Serrinha dos Pintos.  
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6.1.1 Polo Agreste/Trairi 

 

O Polo Agreste/Trairi é o mais próximo da capital do Rio Grande do Norte, Natal, 

com uma média do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)53 de 0,598, tendo-se como 

menor IDH o município de Montanhas com 0,557 e o maior o município de Santa Cruz com 

0,635 (PNUD, 2013). A média do índice de Gini54 da região é de 0,51, apresentando a menor 

desigualdade de renda o município de Sítio Novo, que apresentou um índice de 0,46, e a 

maior desigualdade o município de Santo Antônio, com um índice de 0,57 (IBGE, 2014).  

O PIB dessa região é de R$ 1,68 bilhão, no qual se destacam as atividades econômicas 

de serviços com 32,13% do total, seguido do setor industrial com 6,74% e a agropecuária com 

3,08% (IBGE, 2014). Conforme a Setur (2016a), a agropecuária nesse caso consiste no 

plantio de produtos para subsistência e criação de caprinos e gado bovino. O município com 

maior PIB da região é Santa Cruz, com o valor de R$ 384 milhões e o menor é o município de 

Monte das Gameleiras com R$ 20 milhões. 

Em termos de características geográficas, essa região turística está inserida no Bioma 

da Caatinga, que cobre uma grande extensão territorial com clima semiárido presente na 

região nordeste, caracterizando-se pela variedade e abundância de cactáceas, espécies 

arbustivas e arbóreas com espinhos e caducifólias. No caso desse polo, a predominância é da 

caatinga arbórea aberta, que possui dois estratos distintos, um é o arbustivo-arbóreo superior e 

o outro é o inferior gramíneo-lenhoso. Segundo a Setur (2016a), as espécies mais encontradas 

nessa região são a catingueira, o facheiro, o faveleiro, o juazeiro, a jurema-preta, o 

marmeleiro, o mufumbo, a oiticica, o pau d'arco, o pereiro e o xique-xique.  

A região possui uma variedade de solos, desde os profundos com textura arenosa ou 

argilosa até os solos rasos e pedregosos. As formas de relevo predominantes na região são a 

Depressão Nordestina (porção sublitorânea) e o Planalto da Borborema. Essa diferença de 

relevo provoca um clima diverso nesses dois espaços, já que o clima presente na Depressão 

Sertaneja, por exemplo, é o semiárido quente com média anual de 26,7º C com precipitação 

de 827 milímetros (mm) anuais e o clima do Planalto da Borborema é mais ameno, possuindo 

uma maior média de precipitação (Setur, 2016a). 

As características geográficas presentes na região do Polo Agreste/Trairi provoca no 

quesito da natureza a potencialidade para diversos tipos de turismo, como aqueles ligados ao 

                                                           
53

 Elaborado a partir dos indicadores de renda, longevidade e educação.  
54

 Trata-se de um cálculo utilizado para medir a desigualdade de renda, no qual zero corresponde à completa 

igualdade e um a completa desigualdade. Foi desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini.  
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Ecoturismo e ao Turismo de Aventura, tendo como potencialidades: o Parque Estadual Pedra 

da Boca (pertencente à Paraíba e divisa com o RN); a Serra dos Cocos em Passa e Fica; as 

formações rochosas Pedra da Mesa, Pedra da Consolação, Pedra do Navio e a Pedra da 

Macambira em Monte das Gameleiras; o Local das Almas, Pedra da Troxa, Cachoeiras do 

Paraíso e a Pedra do Eco em Serra de São Bento; o Parque da Borborema em Santa Cruz; a 

Pedra de São Bento, Tanque da Vaca, Serra da Pitombeira e a Serra da Inês em Sítio Novo.  

A região também vem tendo destaque no chamado turismo de negócios e eventos, 

principalmente com a realização de eventos populares, gastronômicos e feiras (estas de cunho 

mais econômico), que são realizadas em vários municípios da região, com ênfase na 

realização das festas religiosas. O artesanato que se destaca nessa região são os bordados, 

crochês, tricôs, artigos religiosos, bonecas de pano, entre outras. Além disso, um dos 

principais atrativos do polo é o Castelo do Zé dos Montes, localizado na Serra da Tapuia, em 

Sítio Novo, e o desenvolvimento do segmento do Turismo Cultural, a partir de uma ênfase no 

Turismo Religioso, que foi expandido e fortalecido a partir do Complexo Alto de Santa Rita 

de Cássia no município de Santa Cruz, que foi o selecionado do Polo Agreste/Trairi.  

Esse município tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, 

tendo passado de 31.294 habitantes em 2000 para 35.797 em 2010, representando um 

aumento de 14%. No que tange aos indicadores sociais, passou de um IDH de 0,513 em 2000 

para 0,635 em 2010 (PNUD, 2013). Por sua vez, o índice de Gini passou de 0,60 em 2000 

para 0,52 em 2010, o que representa uma diminuição na desigualdade de renda. Na economia, 

o município experimentou um crescimento expressivo, passando de um PIB de R$ 55 milhões 

em 2000 para R$ 384 milhões em 2014, o que significa um aumento de 598% com a seguinte 

participação dos setores: agropecuária (R$ 6,5 milhões), indústria (R$ 20,2 milhões) e 

serviços55 (R$ 181,6 milhões) (IBGE, 2014). 

No turismo, o município vem tendo destaque a partir da construção do complexo 

religioso Alto de Santa Rita de Cássia, que abriga a maior estátua católica do mundo com 56 

metros de altura, inaugurada em 2010. A partir desse fato, o município que anteriormente não 

tinha nenhum atrativo turístico que motivasse o deslocamento de pessoas com finalidades 

turísticas, passou a atrair visitantes, não propriamente turistas, já que uma quantidade 

significativa de pessoas que se deslocam até o município não pernoitam.56  

                                                           
55

 Exclusive Administração, saúde e educação públicas e seguridade social.  
56

 O turista é considerado como aquele que permanece mais de 24 horas em uma destinação. Os que não 

pernoitam são conhecidos como excursionistas ou visitantes.  
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6.1.2 Polo Costa Branca 

 

O Polo Costa Branca é o segundo com foco no turismo de sol e praia do Rio Grande 

do Norte, com uma média do IDH de 0,620, tendo o pior índice social desse tipo o município 

de São Bento do Norte com 0,555, e o maior, o município de Mossoró com o valor de 0,720 

(PNUD, 2013). O índice de Gini do polo possui como média 0,51, tendo menor desigualdade 

de renda o município de Baraúna com o valor de 0,42 e a maior desigualdade o município de 

Galinhos com o índice de 0,57 (IBGE, 2014).  

O PIB dessa região é de R$ 11,3 bilhões, no qual se destacam as atividades 

econômicas de serviços com 36,60% do total, seguido do setor industrial com 29,71% e a 

agropecuária com 3,38% (IBGE, 2014). O município com maior PIB da região é o município 

de Mossoró com o valor de R$ 6,2 bilhões e o menor é o do município de Caiçara do Norte 

com R$ 43 milhões. As principais atividades econômicas desse polo é a produção do sal 

marinho, extração de petróleo e gás natural, fruticultura irrigada, geração de energia eólica, 

caprinovinocultura, pesca artesanal, carcinicultura e produção de cerâmicas.  

Geograficamente, os municípios do Polo Costa Branca estão localizadas na zona oeste 

e na faixa do litoral norte do estado. Essa região destaca-se por um contraste, de um lado tem-

se a vegetação da caatinga e do outro se encontra o mar, dunas, falésias e praias. Os 

ecossistemas que fazem parte dessa região são: 1) dunas e lagoas, que constituem-se em 

ambientes frágeis, sendo relevantes para a recarga de águas subterrâneas, alimentação de rios, 

riachos e lagoas costeiras; 2) a caatinga, que no caso do polo foi ocupada pelas atividades de 

carcinicultura, salinas e petróleo e 3) manguezais, que se desenvolvem na foz dos rios, nas 

faixas de transição entre ambiente marinho e terrestre (Setur, 2011b). 

Nota-se na formação estudada desse polo – a de 2013 – significativa divisão entre 

municípios litorâneos e não litorâneos. Dos 21 municípios que compunham o Polo Costa 

Branca, nove eram litorâneos: Areia Branca, Caiçara do Norte, Galinhos, Grossos, Guamaré, 

Macau, Porto do Mangue, São Bento do Norte e Tibau. E 12 não eram: Assú, Angicos, 

Baraúna, Carnaubais, Itajá, Lajes, Mossoró, Pendências, Santana dos Matos, São Rafael, Serra 

do Mel e Upanema, o que demonstra uma maior quantidade de municípios não litorâneos do 

que propriamente litorâneos.  

Em virtude disso, essa região turística tem potencialidades para o desenvolvimento de 

diversos tipos de turismo, a exemplo do próprio turismo de sol e praia realizado nos 

municípios litorâneos colocados anteriormente, onde se destacam as praias de Tibau, Galinhos 

e Areia Branca. Um dos principais atrativos desse contexto são as Dunas do Rosado, 



208 

 

localizadas entre Areia branca e Porto do Mangue, que, pela coloração, diferenciam-se das 

dunas encontradas no Polo Costa das Dunas. O turismo de aventura também pode ser uma 

realidade com potencial no município de São Rafael, com a Lagea Formosa, onde se 

encontram artes rupestres, fósseis de animais e dos ancestrais humanos, nas formações 

graníticas, que se destacam pelos 300 metros de altura, permitindo a prática de esportes como 

rapel, parapente e asa-delta (Setur, 2011b).  

Nesse polo, os aspectos culturais também se sobressaem a partir das manifestações 

tradicionais, da gastronomia e do artesanato, que no litoral está baseado em adornos e objetos 

de decoração feitos em madeira, conchas do mar, areia colorida e bucha de coco; já nos 

municípios não litorâneos destacam-se as cerâmicas, a palha de Carnaúba, folha de bananeira, 

entre outros (Setur, 2011b). Além disso, é uma característica dessa região o turismo de 

eventos e de negócios. No âmbito do turismo de eventos, encontram-se festas tradicionais, a 

exemplo das festas religiosas, de carnavais já reconhecidos como o de Macau e Areia Branca, 

e o “Mossoró Cidade Junina”, um evento que já ganhou magnitude no Rio Grande do Norte.  

No caso do turismo de negócios, aparece Mossoró como um centro de comércio e 

serviços desse polo, que recebe muitas pessoas a trabalho. Adicionado a isso, os municípios 

que possuem como atividades econômicas o sal marinho e o petróleo também recebem muitas 

pessoas que viajam com intenções comerciais, como são exemplos os municípios de Areia 

Branca e Guamaré. Por fim, o turismo pedagógico se desenvolve nas regiões salineiras, 

sobretudo em Macau, Areia Branca e Galinhos.  

Os municípios selecionados desse polo para participarem da pesquisa na avaliação dos 

indicadores de âmbito municipal foram os municípios litorâneos de Areia Branca e Guamaré. 

O primeiro desses, Areia Branca, passou de 22.530 habitantes em 2000 para 25.315 em 2010, 

representando um crescimento de 12%. O IDH passou de 0,550 nos anos 2000 para 0,682 em 

2010 (PNUD, 2013), já o índice de Gini passou no mesmo recorte temporal de 0,52 para 0,48, 

melhorando, portanto, a questão da desigualdade de renda. Na economia, passou de um PIB 

de R$ 213,6 milhões em 2000 para R$ 819,4 milhões em 2014, representando um crescimento 

de 284% com a seguinte participação dos setores: agropecuária (R$ 9,7 milhões), indústria 

(R$ 422 milhões) e serviços (R$ 196,2 milhões) (IBGE, 2014).  

O município de Areia Branca tem como principais atividades econômicas o petróleo, o 

sal e o pescado, destacando-se na arrecadação dos royalties. Esse município tem um litoral 

vasto, com muitas praias como a de Upanema, Baixa Grande, São José, Morro Pintado, 

Redonda, São Cristóvão e Ponta do Mel. Essa última praia destaca-se por apresentar uma 

beleza com características mais preservadas e aspectos de serra, sertão e mar. Não obstante 
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toda a potencialidade, esse município não tem um fluxo turístico regular, o qual era 

intensificado, principalmente, quando o município tinha grandes festas populares, como a da 

Padroeira e o Carnaval, mas que vêm perdendo a dimensão nos últimos anos em virtude de 

uma diminuição do orçamento da Prefeitura.  

O município de Guamaré foi o segundo escolhido desse polo. Passou de uma 

população de 8.149 habitantes em 2000 para 12.404 em 2010, que representa um crescimento 

de 52%. O IDH passou de R$ 0,444 em 2000 para 0,632 em 2010 (PNUD, 2013). Por sua vez, 

o índice de Gini passou de 0,49 para 0,51 no mesmo recorte temporal, o que significa um 

aumento da desigualdade de renda. Na economia, o PIB passou de R$ 99,5 milhões em 2000 

para R$261,7 milhões em 2014, representando um aumento de 163%, dividido entre os 

seguintes setores: agropecuária (R$ 25,5 milhões), indústria (R$ -234,8 milhões) e serviços 

(R$ 255,6 milhões) (IBGE, 2014). 

Esse município destaca-se nos minerais energéticos, como petróleo e gás, além de sal 

e calcário. Durante a pesquisa, identificamos que a estrutura hoteleira existente foi 

desenvolvida para atender a demanda dos empresários e trabalhadores da indústria 

petroquímica. No entanto, nos últimos anos, a quantidade de pessoas envolvidas nessas 

atividades vem diminuindo, o que vem fazendo que os empresários locais atentem-se para o 

desenvolvimento da atividade turística. O município possui algumas praias como a do 

Minhoto e a do Amaro.  

 

6.1.3 Polo Costa das Dunas 

 

O Polo Costa das Dunas é o litoral do Rio Grande do Norte que recebe a maior 

quantidade de turistas, por possuir as principais destinações do estado, que são os destinos 

indutores a capital Natal e Tibau do Sul, com o distrito de Pipa. A média do IDH desse polo é 

0,620, no qual se destaca como o menor o município de Pedra Grande, com o índice de 0,559 

e o maior pertence a Parnamirim, com 0,766 (PNUD, 2013). O índice de Gini do polo tem a 

média de 0,52, apresentando a menor desigualdade de renda o município de Senador 

Georgino Avelino com 0,43 e a maior desigualdade o município de Natal, que apresenta o 

valor de 0,61 (IBGE, 2014).  

O PIB dessa região é de R$ 30,5 bilhões, dividido entre as atividades econômicas dos 

serviços com 48,02% do total, seguido do setor industrial com 16,36% e a agropecuária com 

2,00%. O menor PIB desse polo é do município de Vila Flor, com R$ 27,4 milhões e o maior 

é o do município de Natal, com R$ 19 bilhões (IBGE, 2014). A economia entre os municípios 
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que compõem esse polo são bem diferenciadas, já que inclui tanto a capital quanto municípios 

pequenos. Dentro dessa dinâmica, se tem atividades de comércio e prestação de serviços, 

atividades industriais, portuárias, turísticas, pesca e coleta de mariscos, extrativismo de lenha 

e carvão, agricultura, pecuária, carcinicultura, fruticultura e cultivo da cana de açúcar (Setur, 

2011a).  

Em termos geográficos, essa região ocupa a zona litorânea da mesorregião Leste 

Potiguar, distribuída em praias arenosas e falésias, intercaladas por áreas de vales. O relevo 

destaca-se pelas praias, falésias, arenitos de praia, planícies de deflação, dunas, mangues, rios 

e lagoas. Encontram-se nessa região ecossistemas frágeis, com formações vegetais 

consideradas remanescentes da Mata Atlântica, restinga e manguezal. Quanto ao clima, a 

proximidade com o oceano provoca amenidades em relação à temperatura e elevação da 

umidade, sendo este, predominantemente, subúmido (Setur, 2011a).  

Como no Polo Costa Branca, alguns municípios do Polo Costa das Dunas 

considerados no recorte temporal da pesquisa não são litorâneos, como: Arês, São Gonçalo do 

Amarante, Goianinha, São José de Mipibu, Vila Flor, Macaíba e Pureza. Já a sua maior parte, 

14 de 21, são litorâneos: Baía Formosa, Canguaretama, Ceará-Mirim, Extremoz, 

Maxaranguape, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, Pedra Grande, Rio do Fogo, São Miguel do 

Gostoso, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e Touros. Dentre estes, os municípios mais 

representativos em termos de fluxo turístico são Natal, Extremoz e Tibau do Sul, além do 

município de São Miguel do Gostoso, que vem despontando, mais recentemente, a partir das 

práticas dos esportes de aventura como kitesurf e windsurf. 

O polo possui diversos atrativos vinculados, principalmente, ao turismo de sol e praia, 

com muitos locais já conhecidos, como é o caso dos Parrachos de Maracajaú em 

Maxaranguape; o Mirante dos Golfinhos, ornamentado pelas falésias em Nísia Floresta; o 

Maior Cajueiro de Pirangi localizado em Parnamirim; as várias lagoas presentes na região; os 

famosos passeios de bugue que podem ser realizados em todo o litoral, entre outros atrativos.  

Esse polo, também pelo processo histórico de ocupação do litoral potiguar, possui 

muitos monumentos de relevante valor histórico-cultural, a exemplo da Fortaleza dos Reis 

Magos. Na cultura presente nos municípios que fazem parte da região, aparecem as questões 

do artesanato, que incluem, no litoral, objetos feitos com madeira, conchas do mar e bucha de 

coco. Por sua vez, no interior, as principais matérias-primas estão relacionadas às pedras, 

argila, sisal, junco e palhas. As manifestações de usos tradicionais e populares também são 

marcantes, com grupos de Pastoril, Fandango, Boi de Reis e Coco. Há que se ressaltar, ainda, 

as personalidades que marcaram e marcam a cultura da região, podendo-se citar o advogado, 
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historiador e folclorista Luís da Câmara Cascudo e a escritora, educadora e feminista Dionísia 

Gonçalves Pinto, conhecida pelo pseudônimo de Nísia Floresta Brasileira Augusta (Setur, 

2011a).  

Também se destaca nessa região o turismo de eventos, a partir dos festejos juninos e 

religiosos, que estão presentes em diversos municípios da região. São exemplos dentro do 

escopo religioso as celebrações anuais que ocorrem nos municípios de São Gonçalo do 

Amarante e de Canguaretama, vinculados aos chamados Mártires de Cunhaú e Uruaçu, que 

remetem a acontecimentos de massacres de católicos que teriam ocorrido no período colonial. 

Além de outros eventos, a exemplo do “Carnatal”, realizado em Natal; dos festivais que 

ocorrem em Pipa – Tibau do Sul, como o literário e gastronômico; a “Festa do Boi”, evento 

agropecuário que ocorre em Parnamirim, entre outros.  

Dentre os municípios dessa região que entrevistamos para a pesquisa na avaliação dos 

aspectos de âmbito municipal está Extremoz, que passou de 19.572 habitantes em 2000 para 

24.569 em 2010, um crescimento de 25%. No que tange aos indicadores sociais, o município 

passou de um IDH em 2000 no valor de 0,528 para 0,640, em 2010 (PNUD, 2013). Já o 

índice de Gini passou, no mesmo recorte temporal, de 0,55 para 0,54, representando uma 

pequena diminuição no que se refere à desigualdade de renda. Na economia, o município teve 

um aumento no PIB de R$ 46,1 milhões (2000) para R$ 264,9 milhões (2014), representando 

um crescimento de 475%, apresentando, a partir de então, a seguinte divisão entre os setores: 

serviços (R$ 72,7 milhões), indústria (R$ 41,3 milhões) e agropecuária (R$ 10,2 milhões) 

(IBGE, 2014).  

Esse município apresenta um litoral muito diversificado, com diversas praias como a 

da Redinha Nova, Santa Rita, Genipabu, Barra do Rio, Graçandu e Pitangui, entre as quais 

Genipabu é uma das mais famosas em virtude das suas dunas. Entre as principais práticas 

existentes, estão os passeios de bugue, sendo ainda uma referência os passeios de 

dromedários, que tentam recriar uma paisagem do deserto.  

O segundo município desse polo considerado na pesquisa é a capital Natal, o centro de 

comércio e serviços do estado, que, a partir da Região Metropolitana, concentra a população e 

diversas atividades econômicas, sendo um centro administrativo e de decisões políticas. O 

município passou de uma população de 710.669 pessoas nos anos 2000 para 803.739 em 

2010, um crescimento de 13%. Nos aspectos sociais, o município passou de um IDH de 0,664 

em 2000, para 0,763 em 2010 (PNUD, 2013). No mesmo recorte territorial, o índice de Gini 

passou de 0,63 para 0,61, representando uma diminuição na desigualdade de renda. Na 

economia, o PIB passou de R$ 3,8 bilhões em 2000 para R$ 19 bilhões em 2014, 
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representando um aumento de 400%, dividido atualmente nos seguintes setores: serviços (R$ 

10,5 bilhões), indústria (R$ 2,9 bilhões) e agropecuária (R$ 14,2 milhões) (IBGE, 2014).  

A capital, como a maior parte dos municípios desse polo, tem no turismo de sol e praia 

seu carro-chefe, no qual se destacam as praias de Ponta Negra, Areia Preta, Praia do Meio, 

Praia dos Artistas e Praia do Forte. Além disso, estão presentes nesse município patrimônios 

de significativo valor histórico, como a Fortaleza dos Reis Magos, o Teatro Alberto 

Maranhão, o Farol de Mãe Luiza, o Memorial Câmara Cascudo, bem como diversas 

edificações presentes nos bairros da Cidade Alta e Ribeira.  

Tibau do Sul foi o terceiro município que foi entrevistado nessa pesquisa que 

corresponde à região do Polo Costa das Dunas. Passou de uma população de 7.749 pessoas 

em 2000 para 11.385 em 2010, representando um aumento de 47%. No que tange aos 

indicadores sociais, o IDH passou do índice de 0,511 em 2000 para 0,645 em 2010 (PNUD, 

2013). No mesmo recorte temporal, o índice de Gini passou de 0,56 para 0,60, representando 

um aumento na desigualdade de renda. Na economia, o PIB passou de R$ 13,9 milhões em 

2000 para R$ 258,4 milhões em 2014, representando um crescimento de 1.759%, estando 

dividido entre os seguintes setores: serviços (R$ 119,7 milhões), agropecuária (R$ 32,9 

milhões) e indústria (R$ 21,8 milhões) (IBGE, 2014).  

Esse município é mais um dos que se destacam no turismo de sol e praia no Polo 

Costa das Dunas, em virtude do seu destino internacional – Pipa, constituindo-se no segundo 

destino indutor do turismo nacional do Rio Grande do Norte, que recebe fluxo de turistas 

independente de Natal. Suas praias são conhecidas, a exemplo da Praia do Amor e Ponta do 

Madeiro. Além disso, o município realiza festivais anuais que buscam melhorar a 

sazonalidade da baixa temporada e tem opções de práticas ecoturísticas, a partir do Santuário 

Ecológico da Pipa, localizado na Ponta do Madeiro, que permite o contato com a flora e fauna 

da mata atlântica; e o Parque Estadual Mata da Pipa, com uma área de 290,88 hectares. 

 

6.1.4 Polo Seridó 

 

O Polo Seridó caracteriza-se como uma das regiões turísticas do interior do Rio 

Grande do Norte. A média do IDH do polo é 0,643, apresentando como menor índice desse 

tipo o município de Lagoa Nova, com 0,585, e o maior corresponde ao município de Caicó, 

com 0,710 (PNUD, 2013). Por sua vez, a média do índice de Gini do polo é 0,47, tendo menor 

desigualdade de renda o município de Timbaúba dos Batistas com 0,36 e a maior 
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desigualdade pertence ao município de Currais Novos, que apresenta o valor de 0,58 (IBGE, 

2014). 

O PIB desse polo é de R$ 2,8 bilhões, dividido entre as atividades econômicas dos 

serviços com 38,75% do total, seguido do setor industrial com 10,59% e da agropecuária com 

4,61%. O menor PIB desse polo é do município de Timbaúba dos Batistas, com R$ 23,3 

milhões, e o maior é do município de Caicó, com R$ 930,9 milhões (IBGE, 2014). 

Economicamente, a região passou por ciclos que incluíram a pecuária, o algodão e a 

exploração de minério, especialmente a Scheelita. Diante disso, novas atividades econômicas 

surgiram e outras se reorganizaram, tendo atualmente a agropecuária e a indústria pesos 

importantes na economia regional, aliadas ao comércio e serviços (Setur, 2011c).  

Em termos geográficos, a região do Seridó faz parte de uma área natural comum aos 

estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, que apresenta como marca os períodos de forte 

estiagem e calor intenso, característica do clima semiárido, onde se desenvolve o bioma da 

Caatinga. A mata da Caatinga presente no Seridó apresenta formações lenhosas de baixo a 

médio porte, com representatividade de espécies xerófitas e decíduas, com predominância da 

Savana Estépica Gramíneo Lenhosa. No entanto, nos Planaltos de topo Sedimentar, tem-se 

um ecossistema que representa uma transição entre a Caatinga e a Mata Atlântica, conhecido 

como Floresta Subcaducifólia (Setur, 2011c). 

Os municípios da região estão divididas basicamente em dois contextos de relevos. No 

primeiro encontra-se a Depressão Sertaneja com terrenos baixos, entre as partes altas do 

Planalto da Borborema e da chapada do Apodi; e o segundo grupo localiza-se no Planalto da 

Borborema, com terrenos formados por rochas pré-cambrianas e granito, onde se encontram 

as serras e picos mais altos (Setur, 2011c). Em virtude disso, encontra-se em alguns 

municípios o microclima de áreas serranas, com temperaturas mais amenas, apesar de estarem 

situadas em meio a um clima semiárido, atraindo um público interessado em desfrutar desse 

contexto. 

Diante das características próprias da região, o Polo Seridó possui muitas serras, 

cavernas, relevos acidentados e formações rochosas interessantes, que permitem a realização 

de muitas atividades de aventura, como trilhas, escalada, rapel, trekking, entre outros. 

Destacando-se nesse contexto os sítios arqueológicos, que representam a passagem das 

populações pré-históricas, nos quais as inscrições rupestres são uns dos principais elementos. 

Carnaúba dos Dantas é o município que apresenta o maior número desses sítios, sendo um dos 

mais conhecidos o Xiquexique. Atualmente encontra-se em andamento o Projeto Geoparque 
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Seridó, cujo objetivo é implementar o Geoparque na região a partir das potencialidades 

naturais e culturais, com foco no patrimônio geológico.  

Outro segmento em que o Polo Seridó tem destaque dá-se através das festas populares 

religiosas, entre as quais se destacam a Festa de Sant’Ana, dos municípios de Currais Novos e 

Caicó. Além da encenação da Paixão de Cristo, na Semana Santa em Carnaúba dos Dantas. 

No artesanato, sobressaem-se os bordados, sendo famosos aqueles feitos em Caicó e 

Timbaúba dos Batistas. Na gastronomia, as comidas típicas giram em torno da carne de sol, 

galinha caipira, doces variados, chouriço, bem como dos biscoitos e queijos, entre outros.  

Um dos municípios escolhidos para serem inseridos na pesquisa dessa região 

referentes aos aspectos municipais foi o município de Acari, que passou de uma população de 

11.189 em 2000 para 11.035 em 2010, reduzindo a quantidade de habitantes em 1,4%. Dentro 

do contexto social, o IDH do município passou de 0,557 em 2000 para 0,679 em 2010 

(PNUD, 2013). Por sua vez, o índice de Gini passou, no mesmo recorte temporal de 0,47 para 

0,49, o que significa um leve aumento na desigualdade de renda. Na economia, o PIB passou 

de R$ 21,3 milhões em 2000 para R$ 105,7 milhões em 2014, representando um crescimento 

de 396%, estando dividido entre os seguintes setores: serviços (R$ 29,2 milhões), 

agropecuária (R$ 12,4 milhões) e indústria (R$ 8,7 milhões) (IBGE, 2014).  

Esse município possui como principal atrativo turístico o Açude Marechal Dutra, 

popularmente conhecido como Gargalheiras, com capacidade para 40 milhões de metros 

cúbicos d´água, no entanto, em virtude da estiagem que assola a região nos últimos anos, esse 

açude perde parte da atratividade, passando a ser utilizado para a prática do rapel em suas 

paredes. Nesse contexto, os demais atrativos do município remetem ao século XVIII e XIX e 

são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), como a 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída para homenagear Nossa Senhora da Guia 

(1738) e a antiga casa de Câmara e Cadeia (1887), hoje Museu Histórico do Sertanejo (Setur, 

2011c). 

O outro município escolhido foi Caicó, que passou de uma população de 57.002 em 

2000 para 62.709 em 2010, representando um aumento de 10%. No que tange aos aspectos 

sociais, o IDH do município passou de 0,613 em 2000 para 0,710 em 2010 (PNUD, 2013). O 

índice de Gini, no mesmo recorte temporal, permaneceu em 0,56 em 2000 e 2010. Na 

economia, o PIB passou de R$ 153 milhões em 2000 para R$ 930,9 milhões em 2014, 

representando um crescimento de 508%, estando dividido entre os seguintes setores: serviços 

(R$ 492,2 milhões), indústria (R$ 55,5 milhões) e agropecuária (R$ 22,1 milhões) (IBGE, 

2014).  
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O município de Caicó, junto com Currais Novos, representam os principais municípios 

do polo no que diz respeito à agregação de comércio e de serviços. Caicó possui um 

significativo número de meios de hospedagem e equipamentos de restauração, não vinculados 

à atividade turística, mas à circulação de pessoas que viajam a trabalho. No âmbito do 

turismo, os atrativos do município são as festas populares, com destaque para a Festa de 

Sant’Ana e o Carnaval, um dos principais do Rio Grande do Norte.  

 

6.1.5 Polo Serrano 

 

O Polo Serrano é a região turística mais espacialmente distante do principal portão de 

entrada do Rio Grande do Norte, a capital Natal. A média do IDH do polo é 0,615, 

apresentando o menor valor o município de Venha Ver, com 0,555, e o maior Pau dos Ferros, 

que apresenta a média de 0,678 (PNUD, 2013). Por sua vez, o índice de Gini tem a média de 

0,53, tendo a menor desigualdade de renda o município de Riacho da Cruz com 0,47 e a maior 

desigualdade o município de Campo Grande com o valor de 0,68 (IBGE, 2014). 

O PIB dessa região é de R$ 1,6 bilhão, dividido entre as atividades econômicas dos 

serviços com 34,30% do total, seguido do setor industrial com 13,54% e da agropecuária com 

4,16%. O menor PIB desse polo é do município de Viçosa com R$ 13,1 milhões e o maior é 

do município de Pau dos Ferros com R$ 362,7 milhões (IBGE, 2014). Segundo a Setur 

(2016b), a agricultura nesse polo, do mesmo modo que no Polo Agreste/Trairi, consiste no 

plantio de produtos para subsistência e na criação de gado bovino e de caprinos.  

Geograficamente, os municípios do Polo Serrano também estão inseridos no Bioma 

Caatinga, predominando a Savana Estépica Arborizada (Caatinga Arbórea Aberta), com dois 

estratos. O primeiro é o arbustivo-arbóreo superior e o segundo, inferior, é o gramíneo-

lenhoso. As principais espécies encontradas são a catingueira, o facheiro, o faveleiro, o 

juazeiro, a jurema-preta, entre outros. O relevo predominante como em outros polos, também 

de dois tipos, é a Depressão Sertaneja e a Chapada da Borborema. Essas diferenças ocasionam 

que, do mesmo modo que no Polo Agreste/Trairi e Polo Seridó, há nessa região de clima 

semiárido municípios com climas mais amenos, localizadas nas serras, como é o caso de 

Martins e Portalegre (Setur, 2016b).  

Em virtude desses aspectos geográficos, a região possui paisagens peculiares com 

serras, grutas, cachoeiras, mirantes, entre outros elementos paisagísticos que chamam atenção 

daqueles interessados em desfrutar de um contexto mais calmo. Além disso, destaca-se o 

turismo de aventura, sendo um expoente o município de Patu, com a prática do voo livre. 
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Dentro do leque de possibilidades a ser desenvolvidas nessa região tem-se também o turismo 

de negócios e eventos, cujo centro de comércio e serviços é localizado em Pau dos Ferros. No 

âmbito dos eventos, destacam-se o carnaval, festas juninas, religiosas, festivais culturais e 

gastronômicos, como é caso do Festival Gastronômico e Cultural de Martins, e da Feira 

Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar 

(FINECAP) realizada em Pau dos Ferros.  

A cultura dessa região é relacionada à herança cultural do povo sertanejo, seu modo de 

viver e tradicionais objetos, com uma amostra no Museu de Cultura Sertaneja na UERN em 

Pau dos Ferros. A gastronomia local é vinculada à mandioca, milho, coco, carne de carneiro, 

de galinha e de bode, bem como a utilização das frutas típicas da região. No artesanato, os 

principais trabalhos são vinculados aos bordados, crochê, artigos religiosos, tricô, entre 

outros. O polo conta ainda com várias casas de farinha e casas de engenho espalhadas pelos 

municípios, além da história relacionada ao cangaço, através da passagem de Lampião por 

vários desses municípios, que guardam marcas da presença dos cangaceiros em seus 

territórios. Também sobressaem-se os grupos culturais presentes em diversas localidades do 

polo (Setur, 2016b). 

O turismo religioso também é um destaque a partir do desenvolvimento de várias 

festas populares, tendo entre as principais as realizadas no município de Patu, com fluxo 

turístico vinculado às romarias ao Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis (Santuário do 

Lima). Também em Patu há significativo potencial para o turismo arqueológico através do 

Sítio Arqueológico do Jatobá, com inscrições rupestres de mais de 12 mil anos. Além de 

outros sítios importantes, como o Parque de Lajes, em Alexandria, a Pedra do Letreiro em 

Portalegre e a Casa de Pedra em Martins (Setur, 2016b).  

O município escolhido do Polo Serrano foi Martins, que passou de uma população de 

7.725 em 2000 para 8.218 em 2010, representando um aumento de 6,4%. No que diz respeito 

aos indicadores sociais, passou de um IDH de 0,516 em 2000 para 0,622 em 2010 (PNUD, 

2013). O índice de Gini, no mesmo recorte temporal, passou de 0,59 para 0,49, o que 

representa uma diminuição no que diz respeito à desigualdade de renda. O PIB passou de R$ 

12,8 milhões em 2000 para R$ 62,4 milhões em 2010, representando um crescimento de 

387%, dividindo-se entre: serviços (R$ 21 milhões), indústria (R$ 2,2 milhões) e agropecuária 

(R$ 1,6 milhões) (IBGE, 2014).  

Esse município que localiza-se no Médio Oeste Potiguar destaca-se por possuir um 

clima mais ameno, possuindo um dos maiores fluxos de visitantes da região com objetivos de 

descanso e lazer, principalmente nos fins de semana e feriados prolongados, contando já com 
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uma boa estrutura, principalmente de meios de hospedagem. Algumas atividades na natureza 

são desenvolvidas, como trilhas e contemplação dos diversos mirantes que existem no local, 

destacando-se o Mirante da Carranca e o Mirante do Canto. 

O próximo item apresentará os resultados da avaliação, a partir dos eixos de avaliação 

e respectivos indicadores:  

 

6.2 EIXOS DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 

(PRT) NAS REGIÕES TURÍSTICAS E MUNICÍPIOS DO RN 

 

Nesse item realizamos a avaliação do PRT de acordo com os eixos de avaliação e 

respectivos indicadores. No que diz respeito aos atores participantes da pesquisa, realizamos 

um questionamento inicial sobre a formação e há quanto tempo eles participavam da 

implementação do PRT. Constatamos que dos 26 atores entrevistados oito eram turismólogos 

e 18 tinham formações em outras áreas, como administração, economia, psicologia, serviço 

social, pedagogia, gestão ambiental, geografia, entre outras. Sobre o tempo de participação 

dos atores na regionalização do turismo, o quadro a seguir apresenta os resultados: 

 

Tabela 5 – Tempo de participação na regionalização do turismo 

Tempo de Participação Porcentagem* 

Há menos de um ano 3,84% 

Há mais de um ano 19,23% 

Há mais de dois anos 7,69% 

Há mais de três anos 15,38% 

Há mais de quatro anos 11,53% 

Há mais de cinco anos 3,84% 

Há mais de sete anos 15,38% 

Há mais de oito anos 7,69% 

Há mais de 12 anos 15,38% 

*A soma da porcentagem não fecha em 100% por questões de arredondamento.  

Fonte: Pesquisa de campo (2016).  

 

A partir dos dados, verificou-se uma média geral de cinco anos e cinco meses de 

tempo de participação no PRT entre os entrevistados para esta tese. A seguir, os eixos de 

avaliação e os indicadores. 

 

6.2.1 Criação das regiões turísticas  

 

Nesse eixo de avaliação, buscamos verificar como os atores entrevistados percebiam o 

atendimento aos critérios de semelhanças geográficas, econômicas, sociais e culturais no 
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processo de aglutinação dos municípios na formação das regiões turísticas do Rio Grande do 

Norte. Já que a região é entendida pelo PRT como um espaço geográfico que apresenta 

características e potencialidades, tanto similares quanto complementares, e que podem ser 

articuladas na definição de um território, estabelecendo-se inter-relações complexas e 

interdependentes com todo o seu contexto macro (BRASIL, 2007b).  

Especificamente, buscamos captar através da percepção dos atores se a existência de 

disparidades gerou consequências na implementação do Programa. Dessa forma, de acordo 

com a matriz de avaliação, levamos em consideração na definição dos graus de eficácia nesse 

eixo, basicamente, as percepções dos atores entrevistados; no que adicionamos observações 

realizadas durante a pesquisa.  

 Quanto a isso, é importante voltarmos ao momento anterior de implementação do 

PRT no Rio Grande do Norte, que nos indica quais foram os pré-requisitos usados pelo estado 

para definir as regiões turísticas. De acordo com a pesquisa, encontramos que o processo 

iniciou-se em 2003, quando várias oficinas ocorreram na Setur para que se mapeasse o estado, 

chegando-se ao quantitativo da formação de cinco polos, um preexistente – Polo Costa das 

Dunas, e quatro propostos – Polo Agreste/Trairi, Polo Costa Branca, Polo Seridó e Polo 

Serrano:  

 
Então, com esse mapeamento através de oficinas com a participação das pessoas que 

trabalhavam nos municípios que existia o PMNT de municipalização que era um dos 

critérios que a gente chamasse esses municípios que já trabalhavam o PNMT para a 

gente justamente trabalhar a regionalização com essas características, digamos 

assim, mais parecidas... Os atrativos... As características da região às vezes têm 

coisas que fogem, mas a gente tentou fazer assim. 
57

 

 

Pela fala da representante estadual, é perceptível que o PRT partiu de uma ação 

anterior, isto é, tomou como base um programa já existente, que foi o PNMT da década de 

1990. Um dos pré-requisitos era ter sido um dos municípios contemplados pelo PNMT, o que 

pode ser considerado como algo positivo, já que não se ignorou os territórios que já vinham 

passando por um trabalho de sensibilização e mobilização para o desenvolvimento da 

atividade turística, mesmo que na prática a substituição de um programa pelo outro não possa 

ser considerado como uma continuidade de linha de ação, já que o PNMT tinha um recorte no 

município e o PRT alargou o processo para que se pensasse outro modelo de programa 

público, focado na região.  

                                                           
57

 Representante de âmbito estadual, em entrevista concedida à autora em 17 abr. 2015. 
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Ainda de acordo com a fala, é notável também que se buscou agregar municípios com 

características semelhantes, mas que nem sempre isso foi possível, notado no fragmento “às 

vezes tem coisas que fogem”. É importante então compreendermos os motivos que levaram a 

Setur a não ter considerado apenas as características geográficas, econômicas, políticas e 

sociais nas regiões, ou seja, porque não se conseguiu manter a homogeneidade. Uma outra 

entrevista nos indica esses motivos:  

 
Lá no início dessa formação dessas regiões turísticas, em algumas houve uma certa 

interferência política. Então, por achar que... “não, tal município, já que está 

constituindo essa região, vamos botar o município dentro desse polo e...”. Então, 

apesar de ter algumas características similares, numa análise técnica detalhada, a 

gente olha assim... Até a potencialidade turística deles ainda são muito pequenas. 
58

 

 

O motivo justificado como o responsável pela inserção de municípios que destoam das 

características regionais foi a interferência política, não se considerando apenas aqueles 

territórios inseridos no PNMT, nem o atendimento a critérios puramente técnicos, como a fala 

a seguir também destaca: 

 
Durante alguns anos, alguns municípios entraram nessa, nessa categorização de 

polos, por questões, às vezes, até políticas. Então, alguns municípios faziam parte do 

polo para, através dessa nomenclatura, conseguir recursos, junto ao governo federal. 

Mas que, necessariamente, elas não atendiam as necessidades, a demanda, dessa 

categorização. Por exemplo, não existia hospedagem, atrativos turísticos em si, 

turismo, restaurante. Ou seja, o básico do básico do turismo esses municípios não 

tinham. 
59

  

 

Também nessa fala evidencia-se que as questões políticas foram consideradas na 

inserção de municípios em regiões turísticas no caso do RN, não tendo alguns municípios 

infraestrutura turística, como meios de hospedagem ou alimentação, notando-se que muitas 

vezes os municípios podem estar interessados apenas em conseguir recursos com o governo 

federal, já que participar das regiões turísticas é pré-condição para pleitear investimentos do 

MTur.  

 Além disso, tanto essa fala quanto a anterior destacam o fato de alguns municípios 

não terem atrativos turísticos propriamente ditos. Quanto a isso, é preciso resgatarmos o 

entendimento de como se dá a colaboração entre os municípios inseridos em uma região 

turística, conforme é entendido pelo PRT. Nesse sentido, Brasil (2007b) afirma que dentro de 

uma região turística nem todos os municípios serão turísticos, mas que estes poderiam se 

inserir de outras formas, como no fornecimento, para municípios que fossem efetivamente 
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 Representante de âmbito estadual, em entrevista concedida à autora em 14 jul. 2016.  
59

 Representante de âmbito estadual, em entrevista concedida à autora em 10 out. 2016.  
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turísticos, dos seus principais produtos, como leite, queijo, carne, entre outros, dando 

oportunidades a municípios que “[...] sempre ficaram à margem da implementação de 

políticas públicas” (BRASIL, 2007b, p. 19). 

Gastal e Moesch (2007, p. 48-49), também ao se referir à transferência de benefícios 

de uma região à outra, mencionam que “os atributos econômicos do Turismo, se no contexto 

de políticas públicas atentas a isso, permitem transferir benefícios de uma região mais rica à 

outra mais pobre, contribuindo para um maior equilíbrio microrregional”. Esse mesmo 

princípio pode ser aplicado aos municípios dentro de uma região. 

O problema não seria, então, dentro do entendimento do PRT, ter municípios não 

turísticos fazendo parte de regiões turísticas, mas o risco de esses não estarem inseridos de 

fato no processo. Esse aspecto seria a principal problemática e que de fato aconteceu no caso 

do Rio Grande do Norte, já que a inserção de municípios com pouca potencialidade para o 

desenvolvimento do turismo não tem gerado os resultados almejados, principalmente porque 

estamos falando de regiões que foram formadas a partir do Programa e que não passaram a 

possuir o dinamismo econômico, que se esperava que fosse gerado, para que municípios não 

turísticos pudessem de fato participar do processo a partir de suas potencialidades. 

Acreditamos que essa situação do Rio Grande do Norte repete-se em outras unidades 

federativas, o que pode ser o explicativo para o constante relançamento do Mapa de 

Regionalização de Turismo brasileiro e para a recente recomendação do MTur: “Até o 

Ministério recomenda assim: ‘enxugue as suas regiões turísticas’”. 60 

Esse “enxugamento” proposto e a colocação de critérios61 para que os municípios se 

insiram nas regiões são um desdobramento do Programa a partir de 2013, que culmina com 

uma redução significativa de municípios com o lançamento do mapa 2016 e que indica que 

municípios não podem participar da regionalização sem se comprometerem de fato com o 

desenvolvimento do turismo, principalmente com relação à gestão pública municipal. Esse 

fato indica um redirecionamento da proposta inicial de inserção de municípios não turísticos 

em regiões turísticas.  

                                                           
60

 Representante de âmbito estadual, em entrevista concedida à autora em 14 jul. 2016.  
61

 Os critérios colocados de acordo com a Portaria nº 205, de 09 de dezembro de 2015 para os municípios 

participarem da regionalização do turismo foram: “I – possuir órgão responsável pela pasta de turismo 

(Secretaria, Fundação, Coordenadoria, Departamento, Diretoria, Setor ou Gerência); II – comprovar a existência 

de dotação para o turismo na lei orçamentária anual vigente; e III – apresentar Termo de Compromisso assinado 

por Prefeito Municipal ou dirigente responsável pela pasta de turismo, conforme modelo disponibilizado, 

aderindo de forma espontânea e formal ao Programa de Regionalização do Turismo e à Região Turística”. 
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Além das entrevistas com os representantes de âmbito estadual, nas quais tivemos 

conhecimento que além de critérios previamente estabelecidos, questões políticas tiveram 

interferências na escolha dos municípios participantes, realizamos entrevistas também com os 

representantes de cada região turística, nas quais perguntamos especificamente sobre esse 

aspecto.  

No caso do Polo Agreste/Trairi, a região mais nova do Rio Grande do Norte, a sua 

formação se deu a partir de uma associação anterior ao polo de turismo, mas que não era 

formalmente registrada, que se constituía em um grupo de trabalho que se reunia para discutir 

assuntos pertinentes à região. Segundo dados da pesquisa, a associação era composta pelos 

mesmos municípios que formaram, posteriormente, o Polo Agreste/Trairi, com reuniões 

bimestrais e elaborações de atas; e foi responsável por demandar para o estado a necessidade 

de oficialização dessa região turística. É importante ressaltar que, apesar de o reconhecimento 

por parte do Rio Grande do Norte ocorrer somente em 2009, com a publicação do Decreto 

estadual nº 21.390, essa região já tinha aparecido no Mapa de Regionalização do Turismo 

Brasileiro desde 2004. Esse é o mesmo caso das outras três regiões que emergem com o PRT: 

Polo Costa Branca, Polo Seridó e Polo Serrano.  

De acordo com os atores entrevistados dessa região, os municípios que a compõe 

possuem algumas diferenças entre si. No entanto, mesmo considerando a diversidade, os 

atores percebem que encontram-se características similares entre os municípios:  

 
Eu digo para você que eles têm peculiaridades. Eu acho que é um polo bem... 

multissegmentado. Nós temos aqui, por exemplo, em todos eles eu diria que a 

peculiaridade seria o fator religiosidade, todos eles, seja independentemente do 

tamanho do município ele tem a festividade da padroeira, tem isso como um hábito 

forte de cada região, de cada localidade. Então, de similaridade eu diria que todos 

entre eles têm essa característica e, por outro lado, cada um apresenta suas 

peculiaridades, que são bastante distintas. 
62

  

 

As características elencadas como similares no Polo Agreste/Trairi estão muito 

relacionadas às características culturais, principalmente o aspecto religioso, que inclusive tem 

em sua principal destinação, Santa Cruz, o principal núcleo para o desenvolvimento desse tipo 

de turismo. Mas não apenas o fator religioso se sobressai, já que a multissegmentação 

colocada na fala refere-se aos diversos tipos de turismo que podem ser realizados na região, 

como é o caso do turismo de aventura. Outra fala também aborda aspectos culturais: “Tem 
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 Representante do Polo Agreste/Trairi, em entrevista concedida à autora em 14 set. 2016.  
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muita semelhança...semelhanças nas datas religiosas, muitas cidades que tem o mesmo 

padroeiro... há semelhanças fortes”.63  

A fala exposta também evidencia as semelhanças existentes entre os municípios, mais 

uma vez ressaltando a questão da religiosidade. Outro entrevistado afirma que há 

semelhanças, mas não há de fato uma integração entre os municípios: “Eu acredito que sim, 

entretanto, nós não temos um trabalho integrado com os municípios.” 64  

A ausência de integração entre os municípios atrapalha o desenvolvimento do 

sentimento regional propriamente dito, já que a regionalização do turismo não consiste apenas 

em colocar lado a lado municípios que possuam características similares, não importando de 

que tipo sejam essas características; mas significa principalmente que haja integração e 

coordenação, isto é, que haja um trabalho cooperado, já que pensar regionalmente deve 

superar o pensamento individual e isolado em um único município.  

No caso do Polo Agreste/Trairi, nenhum ator entrevistado mencionou a existência de 

inserção política de municípios na região, já que esse agrupamento ocorreu previamente ao 

próprio reconhecimento da Setur. No entanto, um ator entrevistado ressaltou a questão de 

existir nessa região uma divisão entre o “Agreste” e o “Trairi” que se supõe, pelo próprio 

nome da região: 

 
Os municípios que se identificam como Trairi foram aqueles que meio que ficaram 

com essa divisão do IBGE de 1960. Aí é Santa Cruz, é Lajes Pintadas, Tangará, 

Sítio Novo, Coronel, Jaçanã, esses são municípios para cá e o Agreste eles 

consideram mais Montanha, Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, os outros 

municípios. Então eu vejo que o polo, ele não tem uma identidade só. 
65

  

 

Essas duas identidades mencionadas pelo entrevistado remetem a uma divisão anterior 

da década de 1960 como é colocado, já que, segundo regionalização atual do IBGE, todo o 

Polo Agreste/Trairi é a mesorregião Agreste Potiguar. Segundo o entrevistado, essa divisão 

anterior ocasionaria consequências dentro do conselho: “Quando a gente vai determinar 

alguma coisa ‘Ah, vai ter um aqui no Trairi e vai ter um lá no Agreste’. Entendeu, eles se 

tratam assim.” 66  

Nota-se, portanto, que apesar de o IBGE ter alterado a divisão regional, ainda persiste 

de forma simbólica entre os municípios a regionalização anterior. Atualmente, para o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que para sua política de desenvolvimento 
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 Representante do Polo Agreste/Trairi, em entrevista concedida à autora em 29 jul. 2016.  
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 Representante do Polo Agreste/Trairi, em entrevista concedida à autora em 14 set. 2016.  
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 Representante do Polo Agreste/Trairi, em entrevista concedida à autora em 29 jul. 2016.  
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 Representante do Polo Agreste/Trairi, em entrevista concedida à autora em 29 jul. 2016.  
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territorial realiza outro recorte, diferente do IBGE, o território do Trairi tem os seguintes 

municípios (considerando apenas aqueles que fazem parte da região turística): Coronel 

Ezequiel, Jaçanã, Japi, Monte das Gameleiras, Passa e Fica, Santa Cruz, São Bento do Trairi, 

São José do Campestre, Serra Caiada, Serra de São Bento, Sítio Novo e Tangará, o que 

representaria 12 municípios dos 16 que compõem o polo, ficando de fora apenas Montanhas, 

Nova Cruz, Santo Antônio e São Paulo do Potengi.  

Além disso, são mencionados dois “elos” regionais que envolvem os municípios 

participantes do Polo Agreste/Trairi:  

 
Uma ligada à cultura, que é a questão do turismo religioso, cultural, e também de 

eventos, nesse sentido, por exemplo, Santa Cruz, Tangará, Santo Antônio, que são 

municípios que têm uma identidade religiosa mais forte. Eu acho que até São José 

do Campestre também. Coronel também tem uma identidade religiosa forte. E, tem 

outra identidade que é mais para o lado da natureza. Municípios que trabalham com 

o turismo de natureza, e aí eu destacaria Sítio Novo, Serra de São Bento, Passa e 

Fica e Monte das Gameleiras.
67

 

 

Essa potencialidade para o desenvolvimento de dois tipos de turismo ficou claro 

quando apresentamos na sessão anterior as características desse polo. Essa possibilidade para 

mais de um segmento turístico também é algo presente em outros polos, não é uma 

exclusividade do Polo Agreste/Trairi, principalmente nesse momento em que se busca 

diversificar o foco do turismo de sol e praia. O problema estaria vinculado não à existência da 

potencialidade de dois segmentos turísticos, mas à ausência de integração durante o 

planejamento, já que não há sentido ter-se apenas uma região turística se houver a existência 

de grupos distintos.  

Analisando essas questões colocadas, consideramos a eficácia nesse indicador como 

média nesse polo de turismo, pois apesar de verificarmos essas potencialidades diversas, 

como turismo de natureza e turismo cultural, bem como observarmos as colocações do ator 

entrevistado sobre a divisão entre “Agreste” e “Trairi”, conseguimos perceber durante a 

pesquisa que essas disparidades, como em outros polos, estão em uma posição intermediária.  

Já no Polo Costa Branca, encontra-se uma situação semelhante ao do Agreste/Trairi no 

que diz respeito à organização inicial, já que existia também previamente uma associação que 

agrupava os municípios, os quais posteriormente participaram da formatação dessa região 

turística, que tem esse nome em virtude de “O nome Costa Branca é muito ligado a nossa 
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riqueza, o sal, o ouro branco, e vem muito da estrutura do Rio Grande do Norte e da entrada 

aqui da região Oeste.”68  

A produção de sal é uma das principais características dessa região turística do estado, 

tendo muitos municípios produtores, tais como Mossoró, Macau, Areia Branca, Grossos, entre 

outros. Todos os atores entrevistados perceberam que havia similaridades entre os municípios 

que participam do processo de regionalização do turismo nessa região: 

 
Tem sim. Muito parecidas. Tem, por exemplo, artesanato. O artesanato uma média 

tudo parecido, quase tudo igual. As atrações turísticas quase todas as mesmas. Mar, 

gamboas, ilhas, mangue, dunas, isso também. Religiosa, praticamente a mesma, a 

mesma santa, inclusive esta semana é a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. 

Tem Areia Branca, tem Macau, tem Guamaré, tem Galinhos. O que mais? Festas, a 

mesma coisa, de emancipação, carnaval, réveillon, basicamente estas e cultural. 
69

 

 

Percebe-se na fala que muitas características semelhantes dessa região são atreladas 

aos aspectos geográficos e culturais. Mas é importante ressaltar que apesar desse polo ser o 

segundo que possui potencialidade para o turismo de sol e praia no Rio Grande do Norte, não 

é composto apenas por municípios litorâneos, conforme já mencionado na caracterização 

dessa região: 

 
Acho todos com características muito parecidas, principalmente essa, porque assim, 

no polo, além das cidades com características litorâneas, nós temos outras cidades 

também que não fazem parte do litoral, então para essas há uma pequena diferença, 

mas eu acho assim que são muito parecidas, muito entrelaçadas entre si. 
70

  

 

Esse fato ganha destaque quando se observa que o município central da região – 

Mossoró –, que polariza o comércio e os serviços, não é litorâneo, o que impôs dificuldades 

quando da aprovação do PDITS da região, como mostra a ata da 2ª Reunião Extraordinária do 

Polo Costa Branca, realizada no dia 2 junho de 2011, já que os técnicos do BID, banco que 

realiza os empréstimos vinculados ao Prodetur, e que para isso deveriam aprovar esse plano 

regional, não entendiam o porquê de municípios que não eram litorâneos fazerem parte de um 

polo que deveria ter no turismo de sol e praia a sua principal potencialidade. Do mesmo modo 

como não entendiam a inserção do município de Apodi71 nessa região naquele momento, já 

que o foco do município era o turismo arqueológico com o Lajedo da Soledade, município 

este que no início não fazia parte do Polo Costa Branca, mas sim do Polo Serrano, pleiteando, 

posteriormente, mudar de região. O que foi justificado em termos de pertencimento, 
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comprovado através de ata da 7ª Reunião: “O prefeito de Apodi falou que estava muito feliz e 

agradeceu a todos pela inserção de Apodi nesse Pólo, pelo qual o município de Apodi sempre 

teve muito mais afinidade que o Pólo Serrano” (Ata da 7ª Reunião Ordinária do Polo Costa 

Branca, 29 fev. 2008, s.p.).  

Essa situação é bem interessante, pois chama atenção para o fato de que, além das 

características sociais, culturais e econômicas, a regionalização deve considerar o sentimento 

de pertencimento dos sujeitos ao grupo, não funcionando inserções mecânicas. 

Especificamente nesse caso, não temos como afirmar que a solicitação de Apodi para fazer 

parte do Polo Costa Branca deva-se unicamente a questões de identificação, no que pode ter 

pesado aspectos políticos. Atualmente, com o lançamento do mapa 2016, Apodi voltou a fazer 

parte da região serrana, em virtude da reorganização das regiões turísticas, muito 

provavelmente para se atender a critérios mais técnicos.  

Com esse contexto, o convencimento do BID de que a região do Polo Costa Branca 

não possuía uma homogeneidade completa, mas que mesmo assim poderia se desenvolver 

regionalmente foi um processo difícil, mas que se alcançou após negociações. Considerando 

isso, a fala a seguir é significativa:  

 
Essa segmentação do Estado do Rio Grande do Norte em áreas georreferenciadas ou 

similaridades de municípios no que concerne ao turismo, eu diria que está próximo a 

atender o real objetivo. Existem ainda alguns conflitos de municípios que foram 

inclusos, que talvez devesse estar em um polo e está em outro, pois alguns têm 

confluência. 
72

  

 

Acreditamos que esse fato de inserir municípios em determinada região, que poderiam 

estar em mais de uma, deveria ser precedida de todo um estudo para verificar quais são os 

critérios técnicos que serão adotados e, mais do que isso, esses municípios deveriam ser 

consultados. O sentimento de pertencimento, de identidade, pode ser mais relevante nas 

parcerias e cooperação, que faz parte do sentido regional do turismo, do que considerar 

apenas características geográficas.  

Levando em consideração essas questões colocadas, podemos ponderar que o Polo 

Costa Branca atende parcialmente aos critérios de semelhanças geográficas, econômicas, 

sociais e culturais, possuindo eficácia média nesse indicador, já que, observando as falas dos 

entrevistados, as atas e as questões geográficas da heterogeneidade presentes em municípios 

litorâneos e não litorâneos, verificamos que não há uma uniformidade completa nos aspectos 
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analisados entre todos os municípios pertencentes à região turística, apesar de os entrevistados 

perceberem diversas similaridades.  

Do mesmo modo que o Polo Costa Branca, o Polo Costa das Dunas tem no litoral a 

sua principal potencialidade para o desenvolvimento do turismo. Todos os atores 

entrevistados na pesquisa atribuem uma identidade a essa região turística, no que não houve 

discordância entre os entrevistados: “Acredito que tem identidade”.73 Outro entrevistado 

menciona: “Sem sombra de dúvida.” 74  

Nesse polo as semelhanças são justificadas:  

 
Esses municípios, devido à questão da área geográfica, eu acho que eles têm uma 

identidade sim. A região lá é... toda essa região metropolitana tem uns municípios 

mais distantes, mas é tudo município que faz parte do litoral. Que vai até Pedra 

Grande, Touros, São Miguel do Gostoso e todos esses municípios tem grande 

potencial e atrativos turísticos. 
75

 

 

O Polo Costa das Dunas, criado em 1999, tem sua localização no litoral oriental do 

Rio Grande do Norte. O início dessa região turística se deu como um agrupamento de seis 

municípios no Prodetur I, que depois foi expandido para 16 e posteriormente para 18, como 

mostra a ata da 38ª Reunião Ordinária do Conselho do Polo, do dia 14 de novembro de 2007, 

quando os municípios de Macaíba e São José de Mipibu solicitaram a entrada na região. Já no 

Mapa de Regionalização do Turismo 2013, o Polo Costa das Dunas aparece com 21 

municípios.  

Como mostra a fala exposta, uma parte dos municípios que o compõe faz parte da 

região metropolitana de Natal, com grande proximidade do principal portão de entrada do 

estado. Em virtude da grande proximidade entre os municípios, os atores entrevistados 

percebem semelhanças de diversos tipos:  

 
Eu acho que do Polo Costa das Dunas existe uma identidade. Primeiro porque quase 

todos eles são municípios turísticos e litorâneos. Isso já estabelece uma relação de 

identidade do espaço geográfico, de algumas questões culturais, embora quando 

você analisa a paisagem do litoral norte de Natal, ela é completamente diferente da 

paisagem do litoral sul. Mas acho que o fato de eles serem municípios litorâneos, e a 

questão cultural, a questão da pesca, ela está muito arraigada, não existem diferenças 

significativas não. 
76

 

 

A fala destaca que apesar de existir diferenças entre o litoral norte e sul do Polo Costa 

das Dunas, questões culturais e atividades econômicas comuns aproximariam os municípios. 
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É interessante notar uma diferença nesse polo também quando comparado ao Polo Costa 

Branca, que é o fato de os municípios não litorâneos estarem próximos aos litorâneos, não 

existindo grandes distâncias espaciais. Levando em consideração esses aspectos, avaliamos 

que a eficácia do Polo Costa das Dunas nesse indicador é alta, pois está próxima de atingir a 

situação ideal, do que se espera do agrupamento de municípios nas regiões turísticas.  

No caso da região do Polo Seridó, essa adquiriu maior dinamismo no fomento ao 

turismo a partir de uma ação desenvolvida através do Sebrae e do Governo do Estado, que foi 

o Roteiro Seridó, um roteiro turístico desenvolvido em 2005 e que teve inicialmente um 

grande impulso, no quesito da mobilização dos atores, mas que foi gradativamente perdendo 

importância, ao ponto de não ter se encontrado nenhuma dinâmica atual relacionada a esse 

roteiro nessa região turística. Durante a realização das entrevistas, todos os atores 

entrevistados afirmaram existir identidade regional no Polo Seridó, apesar de existir algumas 

diferenças, no quesito das semelhanças geográficas, econômicas, sociais e culturais: “Ela 

existe. Essa similaridade, ela existe no polo.” 77 Outro ator entrevistado afirma:  

 
Sim. Nós temos um potencial em comum às cidades aqui do Polo do Seridó, tanto é 

que o Polo do Seridó ele trabalha essa uniformidade, na questão da divulgação, dos 

potenciais... Então eu acredito sim que há uma similaridade entre os municípios 

dentro dos seus potenciais. 
78

 

 

Dentro da divulgação do Polo Seridó nota-se uma ênfase aos aspectos sociais, 

culturais e geográficos como peculiares dessa região, como a fala menciona. Um outro ator 

diz:  

 
Eu acredito, eu acredito, que o Seridó realmente alguns municípios tem uma... o 

pessoal do Seridó é um pessoal muito receptivo do Polo Seridó, e aqui tem um 

potencial turístico imensurável.
79

 

 

Os atores percebem similaridades entre os potenciais existentes na localidade e 

sempre se ressalta a forma de receber do seridoense, que seria diferente de outros locais do 

estado. Em alguns momentos, percebe-se até mesmo um orgulho de fazer parte dessa região 

turística, como nota-se na fala a seguir: 

 
Com certeza... Quando você sai do Trairi, que você já passa ali a Serra do Doutor, 

você já vê, já sente o clima diferente do Seridó. O Seridó, ele tem uma 

característica... particular de cada um e tem o conjunto. Essa questão da vegetação, 

das serras, do clima. O seridoense, ele é muito acolhedor. Então isso é aqui, em 
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Cerro Corá, em Lagoa Nova, Acari, é Parelhas. Então aonde você chega, até a 

culinária se confunde. A gastronomia do Seridó se confunde uma com a outra. Há 

uma mudança, pouca coisa, mas o Seridó, ele é um só. O Seridó é Seridó.
80

  
 

Percebe-se essa exaltação da região no fragmento “O Seridó é Seridó”, que é o 

mesmo que dizer que o Seridó não se confunde, o Seridó é um só, é único. Os elementos 

exaltados no Seridó conformando essa região estão relacionados aos aspectos geográficos e 

culturais do povo, que aparece nas falas como acolhedor e prestativo. É preciso lembrar, no 

entanto, que não existe um único Seridó, mas “Seridós”, como a fala a seguir evidencia:  

 
No meu ponto de vista existe essa identidade, isso é muito claro, em relação tanto à 

composição do polo quanto do conselho. Na realidade, nós temos vários Seridós. 

Tem um Seridó que é bem sertão, bem sertanejo, que aí vai pegar municípios como 

Currais Novos, Caicó, Acari. Tem uma parte frio. Aí tem a Serra de Santana e mais 

três municípios. Então, assim, tirando essa questão, que é heterogênea, de clima e 

localização, a gente pode acreditar que o restante é bem homogêneo em termos de 

potencial econômico, aspectos naturais, sociais e culturais. Existe realmente uma 

unidade em relação a isso.
81

 

 

Apesar de existirem essas diferenças geográficas evidenciadas na fala, não se 

percebe que isso provoque algum tipo de fragmentação na unidade regional necessária à 

implementação do PRT. O que nos lembra o sentimento de regionalidade colocado por 

Haesbaert (2010), que considera que algumas regiões não estão assentadas nos laços 

funcionais de arranjos socioeconômicos, mas sim na coesão simbólica, que em muitos casos 

dá “liga” à região enquanto tal.  

Levando em consideração esses aspectos mencionados relativos aos aspectos 

geográficos, econômicos, sociais e culturais da região do Polo Seridó, consideramos que a 

eficácia desse indicador nesse polo de turismo é alta, pois nas falas dos entrevistados, na 

análise das atas, nas demais leituras realizadas e nas observações feitas durante a pesquisa de 

campo, notou-se que essa região possui muitas similaridades entre os municípios que a 

compõe, representando o que se espera de uma região de turismo.  

A situação do Polo Serrano é semelhante ao do Polo Agreste/Trairi e Polo Costa 

Branca, já que houve iniciativa anterior dos atores dessa região para formatarem uma região 

turística com seu respectivo conselho desde 2005, o qual foi institucionalizado pelo estado em 

2008. Essa é a região turística, tomando por base o recorte territorial utilizado na tese 

(BRASIL, 2013c, 2009), que possui a descontinuidade espacial mais significativa quando 

comparada às outras quatro do Rio Grande do Norte, já que alguns dos municípios que a 
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compõe estão separados geograficamente. Segundo orientações mais recentes da Portaria nº 

205, de 9 de dezembro de 2015, na formação das regiões turísticas brasileiras, deve-se 

considerar que “II – os municípios devem ser limítrofes e/ou próximos uns aos outros”. 

Anteriormente ao lançamento dessa Portaria de 2015 não encontramos orientação semelhante.  

Alguns atores entrevistados no Polo Serrano destacam as similaridades presentes 

nos municípios que compõem a região: “Há sim. Há sim... Ela é fluída, em alguns aspectos, 

mas há uma identidade que permeia pela região, pelas características climáticas, pelas ações, 

as políticas econômicas, questões de religiosidade, de... território mesmo aqui.”82  

As características são colocadas como “fluídas”, no sentido de que não são tão 

arraigadas como verificamos no caso do Polo Seridó. Outro ator menciona:  

 
Nós temos identidades climáticas, identidades religiosas, identidades culturais, de 

época de desenvolvimento, que ainda tá chegando, digamos assim, mais de 

colonização portuguesa, as questões dos quilombolas, das tradições ciganas, 

indígenas, tem problemas similares, isso aí nos une.
83

 

 

As semelhanças entre os municípios que compõem a região serrana são 

compreendidas em diversos âmbitos, como as similaridades geográficas, tendo como destaque 

um clima mais ameno nos municípios serranos, bem como características culturais que 

permeiam os municípios. Sobre isso, um entrevistado acredita que a implementação de 

políticas públicas, a exemplo do PRT, poderia funcionar como possibilidade para fortalecer o 

sentimento de pertencimento e reconhecimento:  

 
Acredito que se esse trabalho do desenvolvimento e de uma política de 

regionalização do turismo funcionar, for a frente, essa identidade pode ser melhor 

identificada, em quais aspectos ela se dá e melhor trabalhada pelas políticas públicas 

e pelas próprias pessoas. 
84

 

 

Até o momento, a implementação do PRT não tem funcionado como elo de 

fortalecimento dos laços entre os municípios, ou seja, não foi capaz ainda de propiciar uma 

maior unidade em termos sociais dessas localidades, mesmo que características semelhantes 

existam. Por outro lado, outros atores destacam as diferenças: 

 
Eu acredito que existe a disparidade, existe uma desigualdade ainda e ao mesmo 

tempo querem transformar a questão do Polo Serrano, voltado em volta das serras, 

só que hoje o Polo Serrano não é só composto por cidades serranas, as serras, 

existem outras cidades que não estão nas serras e estão dentro.
85
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As diferenças colocadas por esse ator referem-se principalmente às questões 

geográficas em termos principalmente de altitude, já que nem todos os municípios do Polo 

Serrano possuem altitudes consideradas relevantes, as maiores são de Martins (705m), São 

Miguel (679m), Venha Ver (650m), Portalegre (642m) e Luís Gomes (636m). Ainda sobre as 

diferenças, outro ator entrevistado também destaca quais são:  

 
Cada um tem a sua identidade... tem um histórico diferenciado dentro do turismo, 

por exemplo, nós estamos no turismo econômico... Porque, assim, geralmente, quem 

vai para Martins vai à busca de descanso, realmente de ecoturismo e de outras 

questões mais voltadas a Martins, Portalegre, conhecer belezas naturais. Já nós 

fugimos muito disso, das belezas naturais, fugimos mais, então nosso foco mesmo é 

o econômico.
86

 

 

O entrevistado menciona que as diferenças que ele encontra seriam relacionadas 

aos tipos de turismo que se pode praticar na região. Refere-se ao “turismo econômico”, que é 

importante de se destacar que não corresponde a nenhum segmento turístico; a referência que 

está se dando é a cidade-polo da região, que é Pau dos Ferros, que concentra o comércio e os 

serviços. Quanto a isso, podemos afirmar que o fato de as cidades-polos serem diariamente 

procuradas por pessoas de outras localidades não significa que estejam incluídas em uma 

prática de turismo, já que os visitantes que passam por esses municípios, em sua maioria, 

resolvem atividades laborais e não de descanso ou lazer. Essa situação estaria mais próxima 

do turismo de negócios, mas que não podemos afirmar que é existente sem uma análise 

aprofundada do contexto local.  

Um aspecto relevante de ser mencionado é que do mesmo modo que já se aludiu 

anteriormente que solicitações foram feitas por alguns municípios para fazerem parte do Polo 

Costa Branca e Polo Costa das Dunas, no Polo Serrano essas solicitações também ocorreram. 

Constatou-se, através da análise de atas, que dois municípios pediram de forma insistente para 

serem incluídos oficialmente nessa região turística, que foi Pilões e Riacho da Cruz. Inclusive, 

sobre esse último município, aparece na ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho 

(27/11/2009) que Riacho da Cruz fazia parte do processo inicial de constituição dessa região 

turística, mas que por um erro de digitação acabou ficando de fora do polo.  

Essa situação exposta lembra o que ocorreu em 2013, quando o Polo Serrano foi 

excluído do Mapa de Regionalização do Turismo em virtude da ausência de envio dos dados 

dos municípios para o MTur. O que representa um erro grave e aponta para as dificuldades 
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estruturais de funcionamento da Setur, que, possuindo pouco pessoal, tem uma equipe 

reduzida para ficar responsável pela implementação do PRT no RN. O problema toma uma 

dimensão maior quando lembramos que estamos falando do principal Programa do Governo 

Federal vinculado ao turismo no país, mas que não conseguiu até o momento ter prioridade na 

agenda governamental, em virtude de a própria atividade turística não ser prioridade, apesar 

do discurso de exaltação dessa atividade econômica.  

Levando em consideração o que foi colocado, com relação às semelhanças dos 

municípios que compõem o Polo Serrano, constatou-se principalmente através das falas e das 

atas que os critérios foram atendidos de forma parcial nesse indicador, nessa região turística, e 

por isso a eficácia é considerada como média.  

Postas essas considerações sobre o entendimento dos atores entrevistados sobre as 

regiões turísticas do Rio Grande do Norte, não podemos esquecer o que foi colocado por 

Bourdieu (2012) sobre a construção simbólica das regiões, pois essa construção de delimitar 

fronteiras não é algo natural, mas sim uma construção social, o que é perceptível ao se 

verificar que cada órgão institucional tem estabelecido divisões territoriais de acordo com os 

objetivos buscados, como é o caso do IBGE, do MDA e mesmo da Setur/RN com as regiões 

turísticas do Rio Grande do Norte. 

Considerando o entendimento de região como diferenciação de áreas, concepção 

tradicional da geografia, como bem mencionou Corrêa (2003), aliado à compreensão de que o 

ato de regionalizar não pode separar a base material do contexto sociocultural do qual faz 

parte, como destacou Haesbaert (2010), constatamos durante a pesquisa que a divisão 

proposta com os polos de turismo no estado atende de forma parcial aos objetivos buscados, 

já que os atores entrevistados encontram em cada polo diferenciações entre os municípios, 

sendo considerados mais homogêneos o Polo Costa das Dunas e o Polo Seridó. Apesar de não 

ser nosso objetivo realizar uma análise aprofundada de todas as características que 

conformam as regiões turísticas do estado, o que indicamos que merece ser aprofundado em 

próximos estudos, foi perceptível durante a pesquisa que as diferenças existentes não 

aparecem de forma enfática nas falas dos sujeitos pesquisados e não foram citadas como um 

interveniente negativo na implementação do PRT.  

Sobre isso gostaríamos de ressaltar que o planejamento do turismo no estado 

durante 2004-2014 considerou os municípios componentes das regiões turísticas conforme 

recorte territorial presente nos decretos estaduais e não no recorte territorial que aparece nos 

Mapas do Turismo Brasileiro, em que a maior parte dos municípios coincidem, não todos. Por 

exemplo, no recorte territorial que escolhemos do Mapa de Regionalização de 2009 (Polo 
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Serrano) e 2013 (Polo Agreste/Trairi, Polo Costa Branca, Polo Costa das Dunas e Polo 

Seridó), todos os municípios dos decretos fazem parte desses mapas, em contrapartida, o 

mapa possui municípios além daqueles que estão no decreto. Isso demonstra um descompasso 

entre os esforços empreendidos no âmbito estadual e aqueles considerados nacionalmente via 

MTur, inclusive de repasses de recursos, pois a ação ministerial foca-se no mapa e não nos 

decretos.  

Em virtude disso, é uma constatação da pesquisa a necessidade da realização de 

um aprimoramento dos municípios componentes das regiões, de forma que se permaneça o 

mesmo recorte territorial no âmbito nacional e estadual. Além de que, deve-se retirar do 

processo aqueles municípios que não têm contribuído com a implementação do Programa, 

seja em termos de atrativos turísticos ou em termos de comprometimento com o processo, 

necessidade que reiteramos como urgente, já que está comprovado que regiões turísticas 

“inchadas” dispersam recursos financeiros e de tempo.  

Por último, gostaríamos de ressaltar um agravante na formação das regiões 

turísticas, que é a alteração constante de alguns municípios que compõem as regiões pelo 

MTur, fragmentando constantemente o processo de planejamento, o que pode ser um 

elemento interveniente direto na implementação da estratégia de regionalização, já que 

atrapalha o desenvolvimento de um sentimento de cooperação entre os municípios. E 

especificamente no caso do Rio Grande do Norte, foi um problema municípios terem sido 

incluídos por questões políticas no início do processo, além de outro equívoco que se deu com 

o “esquecimento” de se incluir municípios previamente escolhidos, como foi o caso de Riacho 

da Cruz no Polo Serrano.  

 

6.2.2 Criação das instâncias de governança 

 

Esse eixo de avaliação está dividido em cinco indicadores: 1) Ações de 

Sensibilização, Mobilização e Capacitação, 2) Paridade dos Representantes, 3) Periodicidade 

das Reuniões, 4) Existência de Processo Avaliativo e 5) Recursos para a Implementação do 

Programa.  

O primeiro indicador desse eixo, Ações de Sensibilização, Mobilização e 

Capacitação, centrou-se em verificar como foi o processo de preparar os atores sociais 

envolvidos direta e indiretamente com o turismo a participar do PRT, levando em 

consideração que essas ações deveriam ser realizadas durante todo o processo de 

implementação do Programa. A sensibilização deveria ocorrer em primeiro lugar, para que as 



233 

 

pessoas conhecessem quais eram as possibilidades da atividade turística em seus municípios e 

regiões, e deveria ser responsável por fazer com que se despertasse a vontade dessas pessoas 

de participar da regionalização do turismo. A mobilização, por sua vez, deveria envolver e 

articular todos os segmentos de atores (poder público, iniciativa privada, sociedade civil e 

instituições de ensino) nos âmbitos locais e regionais de forma permanente (BRASIL, 2007c; 

2007d). BRASIL (2013b), na reformulação do PRT, coloca a sensibilização e mobilização 

como ações do eixo de gestão descentralizada do turismo.  

Já a capacitação era mencionada na primeira fase do PRT como algo importante 

de ser desenvolvida. Quanto a isso, Brasil (2007e) afirma que na implementação de um 

conselho um dos aspectos que devem ser observados é a capacitação dos conselheiros, do 

mesmo modo que Brasil (2013b) coloca a formação como uma das estratégias de 

implementação do Programa. Nesse sentido, Gohn (2001, p. 96) afirma que “É preciso 

entender o espaço da política para que se possa fiscalizar e também propor políticas; é preciso 

capacitação ampla que possibilite a todos os membros do conselho uma visão geral da política 

a da administração.” 
87

 

Durante as entrevistas, através dos representantes de âmbito estadual, verificamos 

que foi feito um trabalho inicial pela Setur, no qual se realizou explicações nos conselhos de 

turismo de quais eram os objetivos destes e de quais eram as funções de cada membro. No 

entanto, constatamos que essas ações não se desdobraram em capacitação, constituindo-se 

como atividades mais próximas da sensibilização, e que posteriormente, foram se reduzindo 

até deixarem de existir. O próprio MTur só realizou até hoje um curso de capacitação sobre 

regionalização do turismo, ofertado a distância com carga horária de 80 horas/aula.  

O que foi obtido através das entrevistas confirmou-se através das atas, pois 

identificamos que a Setur realizou algumas apresentações nas reuniões dos conselhos de 

turismo sobre o PRT, além de entregar os módulos operacionais, realizar palestras sobre o 

Cadastur e o Invtur, entre outros subtemas. Podemos considerar, portanto, que algumas ações 

de sensibilização foram realizadas de forma geral já no momento em que os conselhos de 

turismo estão formados, mas não conseguimos verificar através da pesquisa que isso tenha 

ocorrido em momento anterior e nem que tenha existido um trabalho efetivo de 

sensibilização, mobilização e capacitação com as regiões turísticas do Rio Grande do Norte 

para além do espaço dos conselhos, isto é, com as comunidades.  
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Os casos dos Polos Agreste/Trairi, Polo Costa Branca, Polo Seridó e Polo Serrano 

são semelhantes nesse indicador, já que foram regiões turísticas constituídas especialmente 

em virtude do PRT e para as quais a temática da regionalização do turismo sempre foi uma 

constante.  

 No primeiro caso, do Polo Agreste/Trairi, que demandou para o estado a 

oficialização da região e a constituição do seu conselho de turismo, alguns atores 

entrevistados afirmaram que nesse polo não existiu um processo de sensibilização efetivo: 

 
Da Setur nunca houve nenhuma iniciativa nesse polo com esse objetivo de 

sensibilizar os atores não. Essa iniciativa foi nossa, inclusive do Sebrae, e nós 

buscamos parceiros para que a gente pudesse ter, claro, mais capilaridade nas ações, 

para que a gente pudesse fazer algo mais robusto do que a gente vinha tentando.
88

  

 

A sensibilização e mobilização inicial do Polo Agreste/Trairi foram feitas pelos 

próprios atores participantes da associação de municípios, já que constatou-se uma 

dificuldade de participação inicial da Setur. Isso pode ser representado pelo fato de que a 

presidência do conselho, que no início de constituição destes é sempre assumida pelo governo 

do estado, foi ocupada pelo município de Santa Cruz, que só posteriormente passou o assento 

para o estado. No momento em que a Secretaria de Turismo entrou para fazer parte do 

processo, a atuação da interlocutora estadual do PRT tem início:  

 
[...] ela fez o trabalho muito no começo, de... daqueles questionários, daqueles 

formulários, sempre secretariando os municípios e explicando o que era, porque era 

importante, a importância do município se regularizar na pasta do turismo, pois 

muitos não têm secretaria, mas tinham diretoria, então coloca uma diretoria 

vinculada a uma secretaria, então muitos não tinham, no início ela teve um papel 

muito forte, houve um trabalho muito forte da Setur.
89

 

 

As ações colocadas na fala remetem a um processo de sensibilização realizado, 

após a constituição do polo, no qual a Setur explica alguns preceitos do PRT para os 

conselheiros, chama a atenção para a necessidade de desenvolvimento de alguns instrumentos 

de gestão e ressalta o papel das secretarias municipais de turismo, principalmente a 

necessidade de fortalecimento da gestão pública do setor.  

No caso do Polo Costa Branca, alguns entrevistados afirmaram que não 

participaram de nenhuma ação específica de sensibilização, mobilização e capacitação por 

estarem em média há dois anos como membros do conselho. Os atores que já participavam há 

um tempo maior, destacaram que algumas ações aconteceram, mas de forma insuficiente:  
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Sempre foi uma coisa assim que aconteceu de forma muito inibida, eu não acho que 

foi uma coisa que viesse a valer muito a pena, que houvesse esse entrosamento, que 

houvesse esse trabalho voltado para isso, eu sempre achei uma coisa isolada, 

distante, entendeu?
90

 

 

A fala evidencia que as ações que ocorreram no Polo Costa Branca não tiveram 

importância no sentido de terem alterado a dinâmica da região turística, pois em sua maioria 

não contaram com a participação de parte dos atores que fazem parte do polo. Nesse sentido, 

o representante acredita que deveria ser realizado um trabalho mais substantivo e contínuo. 

 O Polo Seridó também se enquadra nos casos anteriores mencionados, já que 

algumas ações foram realizadas, também mais vinculadas à sensibilização, mas que, em 

contrapartida, não tiveram uma continuidade. Nesse contexto, é importante ser mencionado 

que existiu um processo anterior ao PRT nessa região, que foi a sensibilização e mobilização 

que ocorreu através do PNMT, quando alguns municípios começaram a ser incluídos na 

dinâmica de fomento ao turismo, como Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e 

Parelhas.  

Alguns atores dessa região também citaram como pertencentes a esse indicador as 

reuniões de trabalho que ocorrem a cada dois anos, quando da necessidade de alteração do 

mapa da região; quando na realidade, essa ação isolada não faz parte da tríade – 

sensibilização, mobilização e capacitação –, que deve ser permanente. Os demais atores 

consideraram:  

 
Teve algumas palestras sobre alguns temas do turismo, mas uma capacitação mesmo 

no conselho não existiu ainda, só umas informações mesmo sobre turismo religioso, 

sobre vários tipos de turismo, modalidades turísticas, mas nunca houve uma 

capacitação aqui mesmo que eu participei, não.
91

  

 

A fala demonstra o próprio formato dos encontros, que ocorrem através da 

exposição de temas, não existindo discussões e aprofundamentos das temáticas colocadas em 

uma determinada reunião em momentos posteriores. Essa crítica foi realizada por 

representantes do Polo Serrano, Polo Agreste/Trairi e Polo Seridó. Sobre isso, acreditamos 

que um debate mais profundo poderia ser conseguido através dos grupos de trabalhos, que, ao 

detalhar certos temas, qualificaria a discussão no plenário. No entanto, esses grupos que estão 

previstos nos cinco regimentos dos conselhos não estão conseguindo se manter em 

funcionamento.  
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A situação do Polo Serrano é semelhante aos dos polos já mencionados, já que os 

atores entrevistados não identificaram durante as suas falas nenhum processo de 

sensibilização, mobilização ou capacitação fora do que já foi colocado nos outros conselhos, 

isto é, não se percebe ações efetivas de mobilização e capacitação, e as ações de 

sensibilização são baseadas em exposições realizadas durante as reuniões: 

 
São reuniões que acontecem, sim a questão de explicar a regionalização do turismo, 

eles vem aqui dão uma palestra e beleza, mas não é aquela informação para isso, um 

curso de duas semanas, isso não, eles vem e informa o que é, o que é programa tal, 

vem e informa. E cabe aos municípios adentrar naquelas informações ou não. 
92

  

 

O ator entrevistado menciona que há capacitações que poderiam ser importantes, 

como as referentes à elaboração de planos ou para aprender a usar o Sistema de Convênios e 

Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv), já que a ausência de pessoal técnico 

capacitado para isso é uma das principais dificuldades das secretarias de turismo do estado.
93

 

Só que ações desse tipo não ocorrem, já que o formato das reuniões em apresentações também 

é uma realidade desse polo.  

Levando em consideração o que foi colocado até agora sobre as ações de 

sensibilização, mobilização e capacitação nas regiões turísticas dos Polos Agreste/Trairi, 

Costa Branca, Seridó e Serrano, consideramos esse indicador com eficácia baixa nessas 

regiões turísticas, pois as únicas ações identificadas foram as de sensibilização, mas que 

mesmo estas estão restritas a exposições realizadas durante as reuniões, podendo ser 

consideradas insuficientes.  

Vamos falar a partir desse momento do Polo Costa das Dunas, que tem uma 

situação diferente dos demais polos por ter sido constituído anteriormente ao PRT, o qual 

deveria ter seguido a recomendação oficial para os conselhos de turismo preexistentes ao 

Programa: “Onde já existe, sugere-se o fortalecimento e/ou a sua ampliação, de forma a 

assumir mais um papel – o de coordenar o Programa de Regionalização do Turismo – 

Roteiros do Brasil em âmbito regional” (BRASIL, 2007e, p. 19). 

Durante as entrevistas realizadas e as atas analisadas, buscamos verificar se essa 

recomendação foi assumida pelo conselho do polo. Sobre isso, identificamos que da mesma 

forma que no Polo Seridó, um trabalho anterior de sensibilização e mobilização foi realizado 

com os municípios dessa região turística. Nesse caso, em virtude do Prodetur II, momento em 

que se realizou algumas oficinas com o objetivo principal de explicar o que é a atividade 
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turística e quais os impactos positivos e negativos que ela ocasiona. Referente à sensibilização 

realizada em virtude especificamente do PRT: 

 
Houve. Aconteceram algumas oficinas, inclusive com Tânia Zapata [...] a gente teve 

uns dois momentos para tratar do Programa de Regionalização com a instância de 

governança [...] Então houve. Houve momentos para tratar sobre isso e capacitação 

também.
94

  

O trabalho feito no Polo Costa das Dunas foi baseado na realização de oficinas 

através de envio pelo MTur de pessoal responsável para fortalecer tanto o conselho estadual 

quanto o Polo Costa das Dunas para que esse último assumisse o papel de instância de 

governança do PRT. O instituto responsável por esse trabalho foi o IADH, o mesmo 

incumbido pela avaliação do Programa em 2010 no âmbito nacional. No entanto, sensibilizar 

e mobilizar os conselheiros do Polo Costa das Dunas não foi uma tarefa fácil: 

 
No Polo Costa das Dunas, a gente discutiu que isso sempre foi muito mais difícil. 

Por quê? Porque, como o Polo Costa das Dunas foi criado a partir do Prodetur, 

depois é que a gente foi rever, olha, existe na política, na gestão descentralizada, nas 

instâncias de governança, e no nosso polo, nós não vamos criar outro, então será o 

Polo Costa das Dunas.
95

 

A fala evidencia que como o Polo Costa das Dunas existia desde 1999 em torno 

das discussões em prol do Prodetur, foi difícil compartilhar esse foco com o PRT. Essa é uma 

barreira de implementação citada por Pressman e Wildavski (1998), ao se referirem que, em 

alguns casos, os atores a serem envolvidos em um determinado programa podem possuir 

compromisso prévio com outro, sendo difícil dividir o tempo e a atenção; ou até mesmo 

podem não se envolver com determinado programa por julgarem outros mais interessantes. 

Isso foi perceptível quando analisamos as atas das reuniões do Conselho, quando verificamos 

que todas as discussões do polo de 2005 a 2014 giram em torno da implementação do 

Prodetur II e da contratação do Prodetur Nacional. A linha do tempo construída com as atas 

mostra quais foram os momentos em que a regionalização do turismo foi discutida: 

 

Quadro 11 – Temática do PRT no Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas 

25/07/2006 - Apresentação sobre o que é o PRT; 

04/03/2008 - Aviso sobre parceria do MTur e IADH para fortalecer as regiões turísticas dos municípios 

indutores, sendo o Polo Costa das Dunas contemplado com a visita da consultora Tânia 

Zapata;  

06/05/2008 - Apresentação da Oficina Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) do Polo Costa das Dunas 

e do diagnóstico situacional gerado pela oficina;  

26/06/2008 - Justificativa da não proposição pelo estado de roteiro para o Polo Costa das Dunas;  

- Informe sobre capacitação a ser realizada pelo MTur nas Instituições de Ensino Superior 
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sobre a metodologia do Inventário da Oferta Turística; 

11/12/2008 - Apresentação dos objetivos do PRT e sobre o que é roteirização turística;  

20/03/2009 - Discussão rápida sobre o grupo gestor do destino indutor Natal;  

- Questionamento de como o PDITS irá se integrar ao PRT; 

18/05/2010 - Necessidade de reconhecimento do Polo Costa das Dunas como instância de governança 

do PRT no regimento do Conselho;  

27/07/2010 - Proposição de reunião extraordinária para redefinir a missão e objetivos do Polo Costa das 

Dunas, bem como adequar o regimento ao PRT;  

- Informe para falar sobre a avaliação do PRT que estava acontecendo pelo MTur; 

30/03/2011 - Apresentação dos resultados da oficina realizada pelos conselheiros para o 

redirecionamento estratégico do Polo Costa das Dunas, no qual ficou decidido que a visão 

do polo seria a partir daquele momento: Ser uma Instância de governança atuante e 

referência do Programa de Regionalização do Turismo; 

- Informe sobre a classificação de municípios em turísticos, com potencial turístico e com 

interesse turístico no âmbito do PRT;  

15/08/2013 - Discussão sobre o remapeamento da região.  

Fonte: Atas das reuniões do Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas (2005-2014).  

 

No primeiro momento em que a temática do PRT aparece nesse Conselho, no dia 

25 de julho de 2006, foi afirmado pela Setur que as ações de regionalização do turismo 

estavam concentradas nos outros polos por esses não serem ainda estruturados e por faltar 

recurso naquele ano para começar o trabalho no Polo Costa das Dunas. Destacou-se também 

em várias outras reuniões que esse polo deveria servir de parâmetro para os conselhos das 

demais regiões por ser considerado um modelo de organização e funcionalidade por todos 

aqueles que faziam parte dessa instância, o que também foi comprovado através das 

entrevistas que realizamos:  

 
O Conselho do Polo Costa das Dunas ficou como exemplo de funcionalidade, 

porque realmente tudo que se colocava se tinha assim [...] alguém era responsável de 

ter aquela resposta, tinha um prazo, então as coisas realmente aconteciam.
96

  

 

No momento posterior, quando a temática da regionalização reaparece no 

Conselho, já em 2008, é quando se destaca a visita técnica da consultora Tânia Zapata, que 

identificou durante o trabalho que a regionalização enquanto diretriz da Política Nacional de 

Turismo deveria ser inserida nas discussões do Conselho, o que de fato ainda não acontecia. 

Em momentos posteriores, outras discussões foram realizadas, como: explicações dos motivos 

que fizeram com que o estado não propusesse um roteiro turístico para o Polo Costa das 

Dunas, em virtude de já existir empresas que faziam esse trabalho de venda na região; 

discussão sobre a necessidade de apropriação por parte dos municípios e das instituições de 

ensino da metodologia da oferta do inventário turístico; explicações sobre os objetivos do 

PRT e sobre o que é a roteirização turística; a colocação por parte de alguns conselheiros de 
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que o PDITS em desenvolvimento naquele momento deveria se integrar aos objetivos do 

PRT; e discussões sobre os destinos indutores Natal e Tibau do Sul.  

O processo de alterar o regimento do polo para que este incorporasse os preceitos 

do PRT só ocorre efetivamente em 2010, seis anos após o início da implementação do 

Programa, o que representa uma defasagem significativa no tempo, já que é exatamente o 

momento em que a primeira e única avaliação do PRT é feita pelo MTur. Em 2011, é 

apresentado o redirecionamento estratégico do Conselho e apenas em 2013 identificamos que 

a questão da regionalização volta às reuniões, através da discussão do remapeamento das 

regiões turísticas.  

Em virtude desses aspectos mencionados, consideramos que a eficácia nesse 

indicador no Polo Costa das Dunas é igual a dos outros quatro polos, isto é, baixa, pois 

percebeu-se que existiu um processo de sensibilização, mas não de mobilização nem 

capacitação. Consideramos ainda que as ações de sensibilização desenvolvidas não foram 

suficientes pelo fato de a temática da regionalização ser discutida de forma pontual e em 

apenas dois momentos ter existido um trabalho mais voltado a fazer com que os conselheiros 

entendessem o PRT e o compreendessem enquanto estratégico para a Política Nacional de 

Turismo.  

A baixa eficácia desse indicador nas cinco regiões turísticas estudadas interfere 

diretamente na implementação do Programa, já que o envolvimento, positivo ou negativo, dos 

agentes implementadores influencia o direcionamento das políticas públicas (PEREZ, 2009; 

ARRETCHE, 2001; DRAIBE, 2001; PRESSMAN; WILDAVSKI, 1998). No caso do PRT, 

os agentes implementadores envolvem desde o MTur, passando pelo estado através da Setur, 

inclui as instâncias de governança e chega aos municípios no âmbito local. As 

responsabilidades em um primeiro momento são das coordenações gerais MTur e Setur, mas 

depois devem ser compartilhadas com as instâncias, que podem ser corresponsáveis pela 

sensibilização e mobilização dos conselheiros e da região turística sob sua responsabilidade, o 

que não aconteceu no Rio Grande do Norte.  

A ausência de um sistema contínuo de sensibilização e mobilização faz com que 

não se desenvolva uma estratégia de incentivos, que segundo Arretche (2001) poderia 

propiciar um maior envolvimento das pessoas, e que geraria, consequentemente, um maior 

cumprimento dos objetivos. Como isso não existe no PRT, percebeu-se em todos os cinco 

polos de turismo a ausência de conselheiros nas reuniões, explicada, em parte, pela descrença 

desses atores de que a participação vá gerar resultados efetivos.  
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No que tange à capacitação, como o PRT rompeu com uma perspectiva municipal 

do turismo e propôs a regionalização como principal diretriz, uma capacitação dos envolvidos 

na implementação teria auxiliado na compreensão dos novos princípios. Como lembra Lobo 

(2009), o descaso com a capacidade institucional dos agentes implementadores afeta a 

implementação de qualquer política pública, pois na ausência de conhecimento específico, os 

implementadores agirão de acordo com os próprios objetivos ou do seu grupo (ARRETCHE, 

2001).  

Por fim, é preciso ressaltar que as ações realizadas de sensibilização, mobilização 

e capacitação devem ser contínuas, como expõem diversos atores entrevistados, já que os 

secretários e secretárias de turismo ocupam cargos comissionados, bem como os 

representantes de instituições públicas ou da sociedade civil alteram-se constantemente nos 

conselhos, o que gera fragmentação no processo em andamento. Esse fato é agravado ainda 

pela entrada de pessoas que não têm nenhum conhecimento técnico sobre o turismo, 

ratificando a importância da capacitação para que se tenha maior unidade no grupo 

responsável pela implementação do Programa.  

O segundo indicador desse eixo, Paridade dos Representantes dos conselhos, 

representa um fator crucial para as possibilidades democráticas desses mecanismos (GOHN, 

2011). No entanto, ao se remeter à paridade, não estamos nos referindo apenas às questões 

numéricas, mas de qualidade de acesso a informações, disponibilidade de tempo, condições e 

meios para possibilitar a participação qualificada (BRASIL, 2007e). Mesmo reconhecendo a 

importância da qualidade da participação e não somente da quantidade, nesse item nos 

preocupamos em verificar as questões de paridade relativas à quantidade, isto é, se havia um 

equilíbrio entre os representantes do poder público, iniciativa privada e sociedade civil entre 

os membros dos conselhos de turismo do Rio Grande do Norte.  

Nesse ponto, tivemos dificuldade em obter todas as formações dos Conselhos de 

Turismo desde a constituição destes, principalmente os do Polo Agreste/Trairi e Polo Seridó, 

tendo em vista que as atas das reuniões nem sempre deixavam evidente qual era a formação 

do Conselho em determinada gestão. Muitas vezes apresentavam-se apenas os membros 

presentes e ausentes, não se especificando se estes representavam a formação daquele 

momento. Outras vezes não conseguíamos saber a qual período exato determinada formação 

correspondia. Por isso, não conseguimos obter todas as formações e os respectivos períodos. 

No entanto, para cada Conselho de Turismo conseguimos identificar através das atas pelo 

menos uma amostra com duas composições para o período da pesquisa. No caso do Polo 
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Costa Branca, como não tínhamos 50% das atas do período, solicitamos previamente à 

secretaria executiva do Conselho as composições, no que fomos prontamente atendidos.  

Não houve critério específico de escolha das composições analisadas, sendo 

utilizado, em alguns casos, as únicas duas formações que identificamos, e em outros, quando 

foi possível identificar mais de duas, a escolha se deu de forma aleatória. Nesse contexto, só 

consideramos eficaz nesse indicador o Conselho de Turismo que mantém a paridade nas duas 

amostras. Quando só for encontrada a paridade em apenas uma delas, consideramos o 

indicador como ineficaz.  

Um aspecto importante de ser mencionado é que quando se menciona a paridade 

em relação à quantidade costuma-se mencionar a seguinte divisão: Poder Público (33,3%), 

Iniciativa Privada (33,3%) e Sociedade Civil (33,3%). No entanto, essa divisão não constitui a 

forma como a paridade é estabelecida no caso dos Conselhos de Turismo do Rio Grande do 

Norte, que realizam uma divisão entre 1) público e 2) não público. Metade dos assentos deve 

ser ocupado por representantes públicos e a outra metade deve ser destinada aos membros não 

públicos, divididos entre iniciativa privada e terceiro setor (considerando como parte deste as 

instituições de ensino). Dessa forma, quando analisamos a paridade, verificamos se esta tem 

sido cumprida, conforme é estabelecida em termos de público e não público. E no caso de 

“não público”, se tem existido divisão igualitária entre os entes que compõem esse segmento. 

Outro aspecto a ser ressaltado é que a quantidade de membros apresentados faz parte do 

estabelecido pelos regimentos internos antes das atualizações que ocorreram em 2016.  

No caso do Polo Agreste/Trairi, o regimento interno previa composição do 

Conselho com 24 membros, dividido 12 para representantes públicos e 12 para representantes 

não públicos. Conseguimos verificar a formação das gestões 2010-2012 e 2014-2015, 

conforme mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 12 – Paridade dos Representantes do Polo Agreste/Trairi 

Gestão (2010-2012) Gestão (2014-2015) 

Gestão Pública Gestão Pública 

Federal: Banco do Nordeste do Brasil (BNB).  

Estadual: Instituto de Assistência técnica e extensão 

Rural (Emater); Empresa Potiguar de Promoção 

Turística (Emprotur); Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente (Idema) e Secretaria 

de Estado de Turismo do Rio Grande do Norte 

(Setur).  

Municipal: Jaçanã; Passa e Fica; Santa Cruz; São 

José do Campestre; Serra Caiada; Serra de São 

Bento e Sítio Novo.  

Federal: Banco do Brasil do Brasil (BB) e Banco do 

Nordeste (BNB). 

Estadual: Instituto de Assistência Técnica e extensão 

Rural (Emater); Empresa Potiguar de Promoção 

Turística (Emprotur) e Secretaria de Estado de 

Turismo do Rio Grande do Norte (Setur).  

Municipal: Coronel Ezequiel; Montanhas; Passa e 

Fica; Santa Cruz; Santo Antônio; São José do 

Campestre e Sítio Novo.  

Terceiro Setor Terceiro Setor 
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Associação Comunitária Rural Serra Viva; 

Associação Amigos de Monsenhor Expedito; 

Associação Amigos da Casa da Cultura de São José 

do Campestre; Associação de Escaladores do RN; 

Associação dos Artesãos de Passa e Fica; Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN); Instituto Filhos da 

Esperança; Instituto Macambirais e Paróquia de 

Santa Cruz. 

Associação Comunitária Rural Serra Viva; Associação 

de Artesãs de Santa Cruz; Associação de Poetas 

Escritores Simpatizantes e Colaboradores (Apoesc); 

Instituto Cultural Macambirais; Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN); Instituto Filhos da Esperança; Paróquia 

de Santa Cruz; Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN) e Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN).  

Iniciativa Privada Iniciativa Privada 

Câmara de dirigentes Lojistas de Santa Cruz 

(CDL); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac).  

Câmara de dirigentes Lojistas de Santa Cruz (CDL) (a 

ser convidada); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (Sebrae) e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac).  

Fonte: Atas das reuniões do Conselho de Turismo do Polo Agreste/Trairi. 

*A CDL aparece como convidada a constituir o polo na ata da V Reunião Ordinária do Polo Agreste/Trairi, não 

aparecendo na ata seguinte se houve o aceite por parte da instituição.  

 

Na composição das gestões 2010-2012 e 2014-2015, do Polo Agreste/Trairi, de 24 

assentos disponíveis, sete foram destinados ao poder público municipal e cinco foram 

divididos entre poder público federal e estadual, com diferenças de quantidade durante essas 

duas gestões, já que na primeira (2010-2012) tinha apenas um representante federal e quatro 

estaduais, e na segunda (2014-2015) dois assentos foram destinados ao governo federal e três 

ao estadual. Os outros 12 assentos disponíveis foram divididos, nas duas gestões, entre nove 

para o terceiro setor e três foram destinados à iniciativa privada. Em virtude de não se 

respeitar a paridade relativa à quantidade nos membros considerados como “não público”, 

nem ao menos um maior equilíbrio, constatamos que esse indicador é ineficaz nesse conselho 

de turismo, já que a iniciativa privada ocupa apenas 25% dos assentos disponíveis para o não 

público.  

No Conselho de Turismo do Polo Costa Branca, a composição é formada por 30 

membros, sendo 15 assentos destinados aos representantes do setor público e 15 destinados 

aos representantes do setor não público. No quadro a seguir, apresentamos a formação das 

gestões 2008-2010 e 2010-2012:  

 

Quadro 13 – Paridade dos Representantes do Polo Costa Branca 

Gestão (2008-2010) Gestão (2010-2012) 

Gestão Pública Gestão Pública 

Federal: Banco do Nordeste do Brasil (BNB); 

Gerência Regional do Patrimônio da União 

(GRPU); Petrobras.  

Estadual: Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

e Meio Ambiente (Idema); Secretaria de Estado da 

Infraestrutura (SIN); Secretaria de Estado do 

Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

(SETHAS); Secretaria de Estado de Turismo do 

Rio Grande do Norte (Setur).  

Federal: Banco do Nordeste do Brasil (BNB); Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) e Secretaria do Patrimônio da 

União (SPU).  

Estadual: Empresa Potiguar de Promoção Turística 

(Emprotur); Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

e Meio Ambiente (Idema); Secretaria de Estado da 

Infraestrutura (SIN) e Secretaria de Estado de Turismo 

do Rio Grande do Norte (Setur).  
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Municipal: Prefeitura de Areia Branca; Prefeitura 

de Carnaubais; Prefeitura de Grossos; Prefeitura de 

Guamaré; Prefeitura de Macau; Prefeitura de 

Mossoró; Prefeitura de Pendências e Prefeitura de 

São Rafael.  

Municipal: Prefeitura de Areia Branca; Prefeitura de 

Assú; Prefeitura de Galinhos; Prefeitura de Grossos; 

Prefeitura de Guamaré; Prefeitura de Macau; 

Prefeitura de Mossoró; e Prefeitura de São Bento do 

Norte.  

Terceiro Setor  Terceiro Setor 

Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet); 

Cooperativa de Turismo (Coopetur); ONG 

BAOBÁ; ONG CEÁTICA; ONG SALVART; 

ONG Valer; Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN); Universidade Potiguar (UnP). 

Cooperativa de Turismo (Coopetur); Instituto Cultural 

do Oeste Potiguar (ICOP); Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN); Jeep Club; ONG DNA; Sociedade 

Brasileira do Estudo do Cangaço (SBEC); 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN); Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(Ufersa) e Universidade Potiguar (UnP).  

Iniciativa Privada Iniciativa Privada 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 

(ABIH); Associação Comercial e Industrial de 

Mossoró (ACIM); Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Mossoró (CDL); Mossoró Convention & Visitors 

Bureau; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae); Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac); e Sindicato dos 

Hotéis, Bares, Restaurante e Similares de Mossoró.  

Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH); 

Associação Comercial e Industrial de Mossoró 

(ACIM); Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró 

(CDL); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae); Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac); e Sindicato dos 

Hotéis, Bares, Restaurante e Similares de Mossoró.  

 Fonte: Pesquisa de campo (2016).  

 

Nas gestões apresentadas do Conselho de Turismo do Polo Costa Branca, 2008-

2010 e 2010-2012, nota-se que a paridade proposta para os membros do poder público, com 

15 representantes, é mantida nas duas composições, com a destinação de três assentos ao 

poder público federal, quatro ao estadual e oito ao municipal. Já para a composição dos 15 

representantes do não público, na primeira formação apresentada (2008-2010) tem-se uma 

destinação de oito assentos ao terceiro setor e sete ao setor privado, o que em princípio não é 

igualitário, mas é uma representação mais equilibrada quando comparada à do Conselho de 

Turismo do Polo Agreste/Trairi.  

Esse maior equilíbrio, no entanto, não é mantido na gestão 2010-2012, quando o 

terceiro setor ganha um assento e a iniciativa privada perde um, já que o Mossoró Convention 

& Visitors Bureau não faz parte desse segundo momento e não se terá nenhuma instituição da 

iniciativa privada para substitui-lo, passando esse segmento a ter 40% das vagas destinadas ao 

não público na gestão 2010-2012. Em virtude desse desequilíbrio, consideramos como 

ineficaz esse indicador no Conselho de Turismo do Polo Costa Branca.  

Já o Conselho de Turismo de Polo Costa das Dunas é composto por 36 

instituições, sendo 18 representantes do setor público e 18 representantes do setor não 

público. A seguir apresentamos as composições das gestões 2010-2011 e 2012-2013: 
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Quadro 14 – Paridade dos Representantes do Polo Costa das Dunas 

Gestão (2010-2011) Gestão (2012-2013) 

Gestão Pública Gestão Pública 

Federal: Banco do Nordeste do Brasil (BNB); 

Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU) 

e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama).  

Estadual: Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

e Meio Ambiente (Idema); Procuradoria Geral do 

Estado do Rio Grande do Norte (PGE); Secretaria 

de Estado da Infraestrutura (SIN); Secretaria de 

Estado da Segurança Pública e da Defesa Social 

(Sesed); Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico (Sedec); Secretaria de Estado do 

Planejamento e das Finanças (Seplan) e Secretaria 

de Estado de Turismo do Rio Grande do Norte 

(Setur).  

Municipal: Prefeitura do Município de Baia 

Formosa; Prefeitura do Município de Ceará-Mirim; 

Prefeitura do Município de Extremoz; Prefeitura do 

Município de Natal; Prefeitura do Município de 

Nísia Floresta; Prefeitura do Município de São 

Miguel do Gostoso; Prefeitura do Município de 

Tibau do Sul e Prefeitura do Município de Touros.  

Federal: Banco do Nordeste do Brasil (BNB); Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) e Superintendência do Patrimônio 

da União no Rio Grande do Norte (SPU/RN).  

Estadual: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 

Meio Ambiente (Idema); Procuradoria Geral do 

Estado do Rio Grande do Norte; Secretaria de Estado 

da Infraestrutura (SIN); Secretaria de Estado da 

Segurança Pública e da Defesa Social (SESED); 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

(Sedec); Secretaria de Estado do Planejamento e das 

Finanças (Seplan) e Secretaria de Estado de Turismo 

do Rio Grande do Norte (Setur).  

Municipal: Prefeitura do Município de Arês; 

Prefeitura do Município de Baía Formosa; Prefeitura 

do Município de Ceará-Mirim; Prefeitura do 

Município de Extremoz; Prefeitura do Município de 

Parnamirim; Prefeitura do Município de Pedra 

Grande; Prefeitura do Município de São Miguel do 

Gostoso e Prefeitura do Município de Touros.  

Terceiro Setor  Terceiro Setor 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (ABES); Associação Brasileira de 

Jornalistas de Turismo (Abrajet); Instituto de 

Inovação e Sustentabilidade; Instituto FAL de 

Educação, Cultura, Meio Ambiente e Artes; ONG 

Oceânica – Pesquisa, Educação e Conservação; 

Responsabilidade Social Posta em Prática 

(RESPOSTA); Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN); Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade 

Potiguar (UnP).  

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (ABES); Associação Brasileira de 

Jornalistas de Turismo (Abrajet); Associação de 

Moradores de Pirangi do Norte (Amopin); Faculdade 

de Cultura e Extensão de Ciência do Rio Grande do 

Norte (Facex); Instituto de Inovação e 

Sustentabilidade; Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); 

Organização Potiguar para o Desenvolvimento 

Sustentável (OPDS); Responsabilidade Social Posta 

em Prática (RESPOSTA) e Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN).  

Iniciativa Privada Iniciativa Privada 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 

(ABIH); Associação Brasileira de Agentes de 

Viagens (ABAV); Associação Brasileira de Bares e 

Restaurante (Abrasel); Associação dos Empresários 

de Turismo do Litoral Norte do Rio Grande do 

Norte (Alnorte); Cooperativa de Desenvolvimento 

da Atividade Hoteleira e Turística (Coohotur/RN); 

Federação do Comércio de Bens e de Serviços do 

Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN); Fundação 

Comitê de Captação de Eventos de Natal 

(Convention & Visitors Bureau do Natal); Serviço 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); 

Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do 

Rio Grande do Norte (SINDETUR).  

Associação Brasileira de Agentes de Viagens 

(ABAV); Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes (Abrasel); Associação Brasileira de 

Empresas de Eventos (ABEOC); Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH); Cooperativa 

de Desenvolvimento da Atividade Hoteleira e 

Turística (Coohotur); Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 

(Fecomércio /RN); Fundação Comitê de Captação de 

Eventos de Natal (Convention & Visitors Bureau do 

Natal); Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae); Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 

Bares e Similares (SHRBS).  

Fonte: Atas das reuniões do Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas.  

 

De acordo com as gestões 2010-2011 e 2012-2013 do Polo Costa das Dunas, nota-

se que a proposta dos representantes dos segmentos componentes do Conselho é mais 

paritária, já que 18 assentos são destinos ao setor público, sendo três do governo federal, sete 
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do governo estadual e oito do poder público municipal, e 18 assentos destinados ao setor não 

público, dividindo-se nove assentos à iniciativa privada e nove assentos ao terceiro setor. 

Durante as gestões mencionadas, a quantidade proposta para cada segmento foi 

mantida, não identificando-se assimetrias, nem quanto aos representantes públicos, com 50% 

do total das vagas; nem quanto aos representantes não públicos, tendo do quantitativo desse 

segmento, 50% ocupados pela iniciativa privada e 50% pelo terceiro setor. Por isso, esse 

indicador é considerado eficaz nesse Conselho de Turismo.  

No Conselho de Turismo do Polo Seridó a primeira formação que analisamos 

(2008-2010) tinha 28 componentes, sendo 14 representantes do setor público e 14 do setor 

não público. Já a segunda formação identificada (2010-2012) tinha 31 componentes, com 16 

representantes do setor público e 15 do setor não público, conforme mostra o quadro a seguir:  

 

Quadro 15 – Paridade dos Representantes do Polo Seridó 

Gestão (2008-2010) Gestão (2010-2012) 

Gestão Pública Gestão Pública 

Federal: Banco do Brasil (BB); Banco do Nordeste 

do Brasil (BNB) e Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama). 

Estadual: Secretaria de Trabalho, Habitação e 

Assistência Social (Sethas); Instituto de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (Idema) e 

Secretaria de Estado de Turismo do Rio Grande do 

Norte (Setur).  

Municipal: Acari; Caicó; Carnaúba dos Dantas; 

Cerro Corá; Currais Novos; Jardim do Seridó; 

Lagoa Nova e Parelhas.  

Federal: Banco do Brasil (BB); Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto 

do Patrimônio histórico artístico Nacional (Iphan).  

Estadual: Empresa Potiguar de Promoção Turística 

(Emprotur); Instituto de Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (Idema) e Secretaria de Estado de Turismo 

do Rio Grande do Norte (Setur).  

Municipal: Acari; Caicó; Carnaúba dos Dantas; Cerro 

Corá; Currais Novos; Florânia; Jardim do Seridó; 

Lagoa Nova e Parelhas.  

Terceiro Setor  Terceiro Setor 

Associação dos Municípios do Seridó Oriental 

(AMSO); Faculdade do Seridó (FAS); Agência de 

Desenvolvimento do Seridó (Adese); Faculdade 

Santa Terezinha; Comitê Regional do Artesanato do 

Seridó (Cracas); Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN); Amigos do Seridó e 

Associação dos Municípios do Seridó (MAS).  

Agência de Desenvolvimento do Seridó (Adese); 

Associação de Artesão e Culinaristas de Currais 

Novos (AAC); Associação dos Municípios do Seridó 

Oriental (AMSO); Comitê Regional do Artesanato do 

Seridó (Cracas); Faculdade do Seridó (FAS); 

Faculdade Santa Terezinha; Fundação Seridó; 

Sindicato dos Guias de turismo do Rio Grande do 

Norte (Singtur) e Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN).  

Iniciativa Privada Iniciativa Privada 

Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Currais 

Novos; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae); Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac); Cooperativa de 

Crédito Rural do Seridó (Crediseridó); Cooperativa 

de Energia e desenvolvimento Rural do Seridó 

(Cercel) e Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes (Abrasel).  

Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Currais 

Novos; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae); Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac); Cooperativa de 

Crédito Rural do Seridó (Crediseridó); Cooperativa de 

Energia e desenvolvimento Rural do Seridó (Cercel) e 

Sindicato de Bares Restaurantes e Similares.  

Fonte: Atas das reuniões do conselho de turismo do Polo Seridó. 
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Esse Conselho de Turismo, como é possível verificar no quadro, não tem 

conseguido manter uma representação paritária entre os segmentos. Na primeira gestão (2008-

2010), dos 14 representantes do setor público, três correspondiam ao governo federal, três ao 

governo estadual e oito ao governo municipal. Do segmento não público, verifica-se um 

desequilíbrio, com a iniciativa privada ocupando 42,85% das 14 vagas disponíveis.  

Na segunda formação (2010-2012), verifica-se que das 16 vagas destinadas ao 

setor público, quatro foram destinadas ao governo federal, três ao governo estadual e nove ao 

governo municipal. Das 15 vagas destinadas ao setor não público, aumentou-se a quantidade 

dos representantes do terceiro setor, enquanto permanece a mesma quantidade de assentos 

destinados à iniciativa privada, que passa a ocupar nesse momento 40% das vagas do não 

público. Notou-se, portanto, não existir um quantitativo fixo de vagas, como pode ser 

constado com a alternância entre as vagas destinadas ao governo federal e municipal, do 

mesmo modo que nas vagas destinadas ao terceiro setor. Por todos esses fatores mencionados, 

o indicador da paridade dos representantes é ineficaz nesse Conselho de Turismo.  

No caso do Polo Serrano, nas formações que tivemos acesso, a primeira (2009-

2011) foi composta por 28 instituições representantes, sendo 14 do setor público e 14 do setor 

não público. Na segunda formação (2011-2013), o Conselho passou a ter 30 membros, sendo 

15 do setor público e 15 do setor não público, conforme mostra o quadro a seguir:  

 

Quadro 16 – Paridade dos Representantes do Polo Serrano 

Gestão (2009-2011) Gestão (2011-2013) 

Gestão Pública Gestão Pública 

Federal: Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e 

Caixa Econômica Federal (CEF).  

Estadual: Empresa Potiguar de Promoção Turística 

(Emprotur); Instituto de Assistência técnica e 

extensão Rural (Emater) e Secretaria de Estado de 

Turismo do Rio Grande do Norte (Setur).  

Municipal: Doutor Severiano; Lucrécia, Major 

Sales, Martins, Patu, Pau dos Ferros, Portalegre, 

São Miguel e Venha Ver. 

Federal: Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Caixa 

Econômica Federal (CEF).  

Estadual: Empresa Potiguar de Promoção Turística 

(Emprotur); Instituto de Assistência técnica e extensão 

Rural (Emater) e Secretaria de Estado de Turismo do 

Rio Grande do Norte (Setur).  

Municipal: Doutor Severiano; Lucrécia, Luís Gomes; 

Major Sales; Martins; Patu; Pau dos Ferros; 

Portalegre; São Miguel e Venha Ver. 

Terceiro Setor  Terceiro Setor 

Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo 

(Abrajet); Associação das Pequenas Comunidades 

Rurais de Portalegre; Associação de Cultura de 

Major Sales; Associação dos Artesãos de Lucrécia; 

Associação dos Municípios do Oeste do Rio 

Grande do Norte (AMORN); Associação dos 

Produtores Rurais de Portalegre; Cooperativa 

Agropecuária de Lucrécia; Fundação da Rádio de 

Martins; Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); 

Sociedade para Pesquisa e Desenvolvimento 

Ambiental Cultural e Histórico do Rio Grande do 

Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo 

(Abrajet); Associação Comunitária do Distrito de 

Salva Vida de Martins; Associação das Pequenas 

Comunidades Rurais de Portalegre; Associação de 

Cultura de Major Sales; Associação dos Artesãos de 

Lucrécia; Associação dos Municípios do Oeste do Rio 

Grande do Norte (AMORN); Associação dos 

Produtores Rurais de Portalegre; Cooperativa 

Agropecuária de Lucrécia; Fundação da Rádio de 

Martins; Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); 

Sociedade para Pesquisa e Desenvolvimento 
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Norte (Separn) e Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN). 

Ambiental Cultural e Histórico do Rio Grande do 

Norte (Separn) e Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN). 

Iniciativa Privada Iniciativa Privada 

Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Pau dos 

Ferros; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) e Sindicato de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares.  

Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Pau dos 

Ferros; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) e Sindicato de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares.  

Fonte: Atas das reuniões do Conselho de Turismo do Polo Serrano.  

 

Como é possível notar no Quadro 16, a paridade com relação ao setor público e não 

público é mantida nas duas formações, com 50% das vagas para cada um. Sendo na primeira 

formação (2009-2011) a divisão em duas representações do governo federal, três do setor 

estadual e nove do municipal, 11 do terceiro setor e três da iniciativa privada. Já na segunda 

formação (2011-2013) há a divisão em duas instituições do governo federal, três do estadual e 

dez do municipal, 12 do terceiro setor e três da iniciativa privada. Notando-se que há uma 

assimetria maior entre as representações do setor não público, já que na primeira formação a 

iniciativa privada ocupa 21,42% das vagas e na segunda formação ocupa 20%, não existindo 

paridade entre os representantes do terceiro setor e iniciativa privada, e, portanto, sendo 

ineficaz esse indicador nesse Conselho de Turismo.  

Com esses resultados apresentados no quesito paridade, nos cinco Conselhos de 

Turismo do Rio Grande do Norte, mostramos que apenas existe equilíbrio entre os 

representantes no Polo Costa das Dunas, enquanto que nos demais não se tem conseguido 

manter a igualdade de representação, principalmente entre o terceiro setor e a iniciativa 

privada, constatando-se que há muito mais representantes do primeiro grupo quando em 

comparação com o segundo, respectivamente.  

Com exceção da participação do Sebrae, que por pertencer ao Sistema S ocupa 

assento da iniciativa privada nos Conselhos de Turismo, bem como tem sido considerado 

dentro da regionalização do turismo no Rio Grande do Norte um parceiro da Setur, através da 

realização de convênios com o objetivo de expandir a atividade turística. Notamos através da 

contabilização das presenças nas atas das reuniões dos conselhos, que essa instituição possui 

mais de 70% de participação durante o período da pesquisa em todas as cinco regiões, tendo 

em alguns polos presença de 100%, como nos casos do Polo Agreste/Trairi e Polo Seridó.  

Os resultados sobre a dificuldade de participação da iniciativa privada nos 

Conselhos de Turismo, com exceção do Conselho do Polo Costa das Dunas, ratificam os 

dados já apresentados por Silva (2014) a respeito do Polo Agreste/Trairi e Polo Seridó, 

mostrando que esses Conselhos de Turismo possuem dificuldades de conseguir a participação 

desse segmento. Além disso, em pesquisa em outro estado, Nóbrega (2012) verificou, a partir 
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do estudo das instâncias de governança no Oeste do Pará, que na composição desses grupos 

não existia paridade entre os representantes, evidenciando que essa dificuldade não é 

exclusiva do Rio Grande do Norte.  

Durante a realização das entrevistas, a maior parte dos atores entrevistados não 

percebe essa assimetria de participação entre o terceiro setor e iniciativa privada e afirmam 

que a paridade é respeitada nos Conselhos de Turismo. No entanto, outros percebem 

desequilíbrios e os justificam no fato de grande parte do empresariado do interior potiguar, 

como os donos dos pequenos meios de hospedagem e dos equipamentos de restauração, não 

serem empresários do setor turístico, mas terem esses equipamentos em virtude de alguns 

municípios da região concentrar comércio e serviços, como é o caso de Caicó, Currais Novos 

e Santa Cruz. Isso faz com que esses atores não se interessem pela expansão da atividade 

turística, já que possuem movimentação garantida durante a semana. Já empresários da 

atividade turística considerados de maior porte investem na capital e região metropolitana, 

não investem no interior em virtude de o turismo não ser ainda uma realidade desses espaços, 

com problemáticas muito sérias, a exemplo da infraestrutura de acesso.  

Na perspectiva do desenvolvimento que levamos em consideração nesta tese, o 

fomento aos pequenos e médios empreendimentos contribui para um desenvolvimento mais 

endógeno e com maior capacidade de transformação social, e é, portanto, mais benéfico para 

as localidades, já que o modelo dos megaempreendimentos turísticos não traz os resultados 

esperados, como mostrou Couto (2004) no caso da Bahia, Molina e Rodriguez (2001) no caso 

da América Latina, bem como mencionou Cruz (2002) ao se referir à internacionalização do 

setor hoteleiro no Brasil. Isso ocorre porque os megaempreendimentos são desconexos da 

cultura local e inserem as populações em empregos com baixa remuneração, além dos lucros 

serem canalizados para os países de origem, entre outros fatores.  

Nesse contexto, podemos afirmar que a ausência de participação da iniciativa 

privada nos Conselhos de Turismo é uma consequência natural da falta de integração que 

existe no âmbito municipal entre os atores sociais no planejamento do turismo, como 

mencionaram diversos autores (FRATUCCI, 2008, 2014; NÓBREGA, 2012; LIMA, 2013; 

TAVEIRA, 2015; CRUZ, 2002, 2006). Pensar em um processo de desenvolvimento endógeno 

e como liberdade inclui romper essas amarras, já que desenvolvimento como transformação 

social benéfica depende “[...] de os atores e as sociedades locais se estruturarem e se 

mobilizarem, com base em suas potencialidades e na sua matriz cultural, para definir e 

explorar suas potencialidades” (BUARQUE, 2008, p. 30). Sendo preciso que no âmbito do 

PRT se pense em como propiciar maior mobilização do empresariado local e como 
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possibilitar integração dos atores de forma geral no âmbito regional, já que isso ainda não é 

uma realidade.  

Em relação ao terceiro indicador, Periodicidade das Reuniões, foi mapeado 

tomando como base as atas dos Conselhos de Turismo, de acordo com o tempo de 

funcionamento e do recorte temporal escolhido para a coleta dos dados, conforme já 

mencionamos no item 5.2.2 do Capítulo 5. De forma geral, os Conselhos de Turismo do Rio 

Grande do Norte mantinham em seus regimentos internos, antes de esses serem atualizados 

em 2016, uma previsão de reuniões bimestrais ou trimestrais. Dessa forma, verificamos em 

cada Conselho, se na prática, as reuniões mantiveram regularidade de dois em dois meses e/ou 

de três em três meses, considerando que uma alternância maior que três meses significava 

uma quebra na assiduidade das reuniões.  

Dessa forma, a seguir, apresentamos as linhas do tempo referentes a cada 

Conselho de Turismo. No primeiro momento, apresentamos a linha do tempo do Polo 

Agreste/Trairi:  

 

Figura 9 – Linha do Tempo das Reuniões do Polo Agreste/Trairi (2009-2014) 

 

Fonte: Atas das reuniões do Conselho de Turismo do Polo Agreste/Trairi (2009-2014).  

 

Desde a formação desse Conselho de Turismo, o mais recente do estado, em 2009, 

até o ano de 2014, foram realizadas sete reuniões, o que demonstra uma quantidade inferior ao 

que deveria ter ocorrido considerando o tempo de funcionamento. A ausência de regularidade 

nas reuniões propicia uma fragmentação no planejamento, que poderia ser realizado por esses 

atores. Isso é perceptível quando analisamos as atas desse Conselho, notando-se que temas 

mencionados em 2009 e 2010 são esquecidos e inicia-se uma nova pauta a partir de 2012. A 

partir da contabilização, a eficácia nesse indicador no conselho do Polo Agreste/Trairi é 

baixa, já que apenas se mantém uma regularidade de três meses nas últimas reuniões 
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realizadas em 2013, o que corresponde a 28,57% do total. A figura a seguir mostra a linha do 

tempo das reuniões do Polo Costa Branca: 

 

Figura 10 – Linha do Tempo das Reuniões do Polo Costa Branca (2007-2014) 

 
  Fonte: Atas das reuniões do Conselho de Turismo do Polo Costa Branca (2007-2014). 

 

O caso do Polo Costa Branca corresponde às especificidades já indicadas quando 

da explanação da metodologia, já que nesse conselho de turismo houve o extravio da 

documentação da Secretaria Executiva, fazendo com que tivéssemos acesso a uma quantidade 

de atas inferior à quantidade de reuniões que ocorreram no período. De acordo com nossa 

análise, devem ter ocorrido 26 reuniões, enquanto que só existem 13 atas disponíveis.  

Através da ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho (28/09/2007), identificamos o 

motivo do extravio da documentação das quatro primeiras reuniões, que foi decorrente da não 

entrega da documentação por parte da Prefeitura de Areia Branca, que era a Secretaria 

Executiva responsável, o que gerou um envio de notificação extrajudicial por parte do 

Secretário Estadual de Turismo da época, cobrando os documentos ao ex-prefeito do 

município. No entanto, o motivo do extravio das atas seguintes (pós 5ª reunião) não foi 

identificada durante a pesquisa.  

Na linha do tempo da Figura 10, colocamos as datas das atas das reuniões que 

tivemos acesso. Mas com a análise desses documentos, encontramos outras datas, tais como: 

1ª Reunião Ordinária (09/09/2015), 12ª Reunião Ordinária (24/03/2009) e 1ª Reunião 

Ordinária (08/07/2009). No entanto, para fins de análise e por uma questão de certeza nos 

dados, nos detivermos às datas das atas que tivemos acesso para a construção da linha do 

tempo. 

 Essa dificuldade na coleta desses documentos, que são relevantes para manter 

viva a própria memória coletiva registrada desse grupo, deixa o alerta sobre o papel das 

Secretarias Executivas no armazenamento de todos os documentos referentes aos polos de 
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turismo, e da necessidade do repasse desse material para novas gestões sempre que há 

eleições, bem como da obrigação de fiscalização e acompanhamento desse processo por parte 

de todos os membros dos Conselhos. O que de fato não aconteceu no Polo Costa Branca, já 

que se pode afirmar que, em mais de um momento, os documentos referentes a essa região 

turística não foram armazenados devidamente.  

Para fins de contabilização da periodicidade, iremos verificar as reuniões que 

foram realizadas entre 2010 e 2011, pois representam uma maior continuidade nas atas que 

tivemos acesso, possibilitando realizar a análise. A partir da contabilização, considerando o 

quantitativo de oito reuniões entre esses dois anos e a constância de dois e/ou três meses entre 

seis reuniões, consideramos o nível de eficácia considerado como médio nesse Conselho, por 

ser constante em 75% das reuniões. Já a figura a seguir retrata a linha do tempo do Polo Costa 

das Dunas: 

Figura 11 – Linha do Tempo das Reuniões do Polo Costa das Dunas (2005-2014) 

 

   Fonte: Atas das reuniões do Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas (2005-2014).  

 

Durante o período da pesquisa, o Conselho do Polo Costa das Dunas realizou 36 

reuniões, a maior quantidade quando comparado aos demais Conselhos, o que é explicado em 

virtude de sua existência anterior ao PRT. Além de que, o período que contemplamos em 

nossa pesquisa, de análise das atas, a partir de 2005, é o período que tem início a 

implementação do Prodetur II, o que representa que seus atores estavam sensibilizados e 
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mobilizados a participar em virtude desse programa. Com a contagem da constância das 

reuniões na linha do tempo dessa região turística, verificamos que houve regularidade em 27 

das 36 reuniões do período, o que significa que a eficácia do Polo Costa das Dunas pode ser 

considerada como média por ter periodicidade em 75% das reuniões. Apresentamos a seguir a 

periodicidade do Polo Seridó:  

 

Figura 12 – Linha do Tempo das Reuniões do Polo Seridó (2008-2014)  

 
Fonte: Atas das reuniões do Conselho de Turismo do Polo Seridó (2008-2014).  

 

O Conselho de Turismo do Polo Seridó com início de funcionamento em 2008 

apresentou no recorte temporal da pesquisa a realização de 23 reuniões. Como se pode 

verificar na linha do tempo, houve reuniões em todo o período pesquisado, com exceção de 

2014. A partir da contabilização da regularidade, constatamos que houve constância em 14 

das 23 reuniões, representando 60,86% do total, o que sugere a eficácia desse indicador como 

média. Na figura a seguir, apresentamos a linha do tempo do Polo Serrano: 

 

Figura 13 – Linha do Tempo das Reuniões do Polo Serrano (2009-2014) 

 

Fonte: Atas das Reuniões do Polo Serrano (2009-2014). 
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No Polo Serrano, as reuniões do Conselho de Turismo iniciaram-se em 2009, 

tendo-se realizado reuniões em todos os anos seguintes, totalizando 15 encontros. Desse 

quantitativo, a partir da contabilização, verificou-se que só houve constância em quatro, o que 

corresponde a 26,66% do total, indicando que a eficácia do Polo Serrano é considerada baixa 

nesse indicador.  

De acordo com esses resultados, podemos afirmar que os Conselhos de Turismo 

do Rio Grande do Norte não vêm conseguindo manter, ao longo do tempo, uma eficácia alta 

na periodicidade das reuniões em nenhum dos seus polos. A eficácia é baixa no Polo 

Agreste/Trairi, e Polo Serrano, e média no Polo Costa Branca, Polo Costa das Dunas e no 

Polo Seridó. Isso indica que o planejamento não possui uma continuidade, o que enfraquece o 

papel das instâncias de governança, pelo menos no que se refere à continuidade do que é 

discutido.  

Durante a pesquisa, transformou-se em um questionamento, o que leva a não 

regularidade, aparecendo como um dos principais motivos a dependência de funcionamento 

que os Conselho de Turismo regionais possuem da gestão estadual, já que estes, apesar de 

possuírem autonomia de conjuntamente convocarem as reuniões, não o fazem, ficando à 

mercê da disponibilidade da Setur, como é possível verificar na fala a seguir:  

 
Quando a gente pega o regimento, fala que qualquer membro tem o direito de 

solicitar reunião. Mas eles não têm essa facilidade. Muitos dizem “é a Secretaria que 

tem que fazer isso”, “a Secretaria que tem que convocar”.
97

 

 

No momento em que a Setur não convoca, não há reunião e o processo é pausado. 

É importante ressaltar que a Secretaria Estadual de Turismo, por ter a maior parte dos seus 

funcionários em cargo de comissão, está vulnerável à prioridade que é dada ao turismo pelo 

Governo Estadual. Além de ter que lidar com a descontinuidade de ações, isto é, com a 

paralisação das ações em andamento e o início de ações inéditas, ou mesmo a retomada das 

ações anteriores depois de algum tempo sem atividade.  

Se observarmos a linha do tempo de todas as regiões turísticas do estado com 

atenção, iremos constatar que houve uma paralisação nas reuniões dos Conselho de Turismo 

durante o Governo de Rosalba Ciarlini, governadora do Rio Grande do Norte, durante os anos 

de 2011 a 2014, principalmente nos anos finais do governo, entre 2013 e 2014, quando alguns 

Conselhos não conseguiram realizar nenhuma reunião; enquanto outros, reconhecidos por ter 

periodicidade, como o do Polo Costa das Dunas, só conseguiu ter uma reunião em 2014. 

                                                           
97

 Representante de âmbito estadual, em entrevista concedida à autora em 14 jul. 2016.  
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Verificamos, através da análise das atas, que durante esse governo houve três Secretários de 

Estado do Turismo: Ramzi Giries Elali, Renato Fernandes da Silva e Gina Bomtempo 

Robinson, o que representa uma alta rotatividade, influenciando diretamente no planejamento 

e implementação das ações. 

No entanto, as influências que propiciaram a paralisação das reuniões não estão 

restritas apenas ao contexto do Rio Grande do Norte, pois se analisarmos a linha do tempo 

elaborada do PRT no Capítulo 5, verificaremos que após a avaliação ocorrida em 2010, o 

Programa foi também paralisado entre 2011 e 2012 no âmbito nacional, por problemas 

internos do próprio MTur, conforme já foi mencionado.  

Referente a isso podemos afirmar que o trabalho de 2004 a 2010, realizado através 

do PRT pelo Governo Federal no Rio Grande do Norte, não foi suficiente para que se tivesse 

uma continuidade das ações no momento em que esse nível de gestão deixou de dar subsídios, 

indicando que não obstante uma política com objetivos descentralizadores como o PRT, existe 

uma dependência das esferas estaduais e principalmente das locais. Por um lado, a falta de 

ações estaduais com a paralisação do governo federal ocorre pelo próprio formato do PRT, 

que prevê ações específicas da coordenação nacional, gerando um desequilíbrio se isso não 

existir; por outro lado, o próprio MTur não dá condições para que os estados desenvolvam 

capacidades técnicas suficientes para que estes sejam independentes, o que se junta ao fato de 

que as Secretarias Estaduais de Turismo estão também sujeitas, como já mencionado, às 

influências de gestão do governo estadual, não tendo condições institucionais de desenvolver 

mais autonomia e capacidade de gestão.  

Todo esse quadro mostra que há dependência na implementação do PRT, e que, 

no caso do Rio Grande do Norte, houve coincidência na descontinuidade de gestão tanto do 

Governo Federal quanto do Governo Estadual, gerando paralisação do PRT:  

 
Na hora que o Ministério do Turismo teve essa paralisação com vários projetos que 

chegavam aos municípios e a regionalização... eles pararam e a gente também ficou 

ruim. O Governo também não estava muito bom, todo mundo sabe ano passado, 

então a gente deixou de ter essa importância que tinha [...].
98

  

 

Apesar de a paralisação aparecer com mais ênfase em 2013 e 2014 pela 

diminuição no número de reuniões realizadas nos Conselhos de Turismo do Rio Grande do 

Norte, essa foi existente em partes do Governo Federal de Dilma Vana Rousseff (2011-

2014)
99

 e em todo o Governo Estadual de Rosalba Ciarlini. Como consequência, as regiões 
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 Representante de âmbito estadual, em entrevista concedida à autora em 17 abr. 2015. 
99

 Programa relançado em 2013, como já abordado.  
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também pararam. Dependentes da Setur, não convocaram e não mobilizaram os Conselhos. 

Essas características do PRT o caracterizam como um Programa complexo, que para ocorrer 

precisa da cooperação dos diversos níveis de governo, como menciona Arretche (2001).  

Esse contexto de descontinuidade no trabalho com as regiões turísticas gerou uma 

descrença por parte dos atores envolvidos sobre as possibilidades de o Programa afetar 

positivamente as realidades locais, quando esse foi retomado pelo estado em 2015, no 

Governo Robinson Faria: “O pessoal muito desacreditado, quando a gente foi para o interior, 

reclamaram muito...”. 
100

 

Essa desmotivação de participação também pode ser percebido no seguinte trecho 

de ator entrevistado no Polo Serrano: “[...] os próprios municípios não acreditam no polo. Se 

você perguntar aos próprios prefeitos dos municípios, ninguém acredita no polo.”
101

 A mesma 

percepção está presente no Polo Costa Branca: “[...] teve duas cidades lá que disseram ‘olha, 

eu não acredito mais nisso não. É a terceira vez que começa esse trabalho todo, essa conversa 

mole, conversa mole e não acontece nada’”. 
102

 

Durante as entrevistas, alguns atores, como é perceptível nessas falas, mencionam 

que possuem a impressão de que o trabalho da regionalização do turismo está sempre 

reiniciando, recomeçando e não conseguem ver resultados palpáveis com a dinamização dos 

polos através do trabalho do MTur e Setur, e nem do trabalho dos próprios conselheiros. Isso 

é justificado em partes pela descontinuidade das gestões, que não acontecem apenas no 

âmbito federal e estadual, mas municipal, influenciando diretamente a implementação das 

políticas públicas brasileiras, como é o caso do PRT: 

 
[...] cada governo traz a sua cara para o turismo. Então, assim, a cada governo inicia-

se um novo, um novo tratamento de turismo no estado. E eu creio que isso não é 

particularidade do Rio Grande do Norte. Deve ser de vários outros.
103

  

 

A prioridade do turismo na agenda governamental e a constante mudança das equipes 

responsáveis pela gestão do setor, principalmente dos secretários municipais, interfere no 

processo em curso: “Existe um problema político, quando o gestor... não há uma compreensão 

e a cada tempo, geralmente, tem secretários, há mudanças de gestão, aí o trabalho não há uma 

continuidade.” 104 O que também aparece na seguinte fala: 
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 Representante de âmbito estadual, em entrevista concedida à autora em 17 abr. 2015.  
101

 Representante do Polo Serrano, em entrevista concedida à autora em 30 ago. 2016.  
102

 Representante do Polo Costa Branca, em entrevista concedida à autora em 19 ago. 2016.  
103

 Representante de âmbito estadual, em entrevista concedida à autora em 10 out. 2016.  
104

 Representante do Polo Seridó, em entrevista concedida à autora em 30 set. 2016.  
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Quando muda o governo, que muda os secretários, eles vêm com outra visão e cada 

um, às vezes, vão para um lado, vão para o outro e a gente precisa colocar essas 

ideias em harmonia para poder dar um direcionamento.
105

  

 

As falas anteriores indicam que a não continuidade das ações ocorre na maior 

parte das vezes quando se alteram as gestões, não importando em qual âmbito seja – federal, 

estadual ou municipal. Tal fator não pode ser negligenciado, como afirma Lobo (2009), já que 

influencia diretamente na implementação das políticas. O que pode ser ainda agravado quando 

essa transição ocorre com partidos políticos distintos, como é comum no caso do Brasil, 

implicando em uma maior complexidade na implementação, como menciona Arretche (2001).  

No quarto indicador desse eixo, Existência de Processo Avaliativo, que investigou 

a existência conforme preconizado nos documentos oficiais do PRT, do Sistema de Monitoria 

e Avaliação do Programa, como um conjunto de parâmetros e ferramentas para a tomada de 

decisão a partir de um acompanhamento, documentação, análise e avaliação dos processos e 

resultados (BRASIL, 2007l.). Durante a pesquisa buscamos saber se essa diretriz estava sendo 

cumprida no caso do Rio Grande do Norte e de suas regiões turísticas, já que o sistema 

deveria ser constituído em âmbito nacional, mas considerando que as avaliações também 

deveriam ser feitas em âmbito estadual e regional.  

Quanto a isso, deve-se considerar a avaliação das políticas públicas 

implementadas como uma fonte de conhecimentos e orientações que contribui para aumentar 

a racionalidade das decisões (WEISS, 1978) para alocar recursos públicos de forma eficiente 

(ALA-HARJA; HEALGASON, 2000; COSTA; CASTANHAR, 2003) e para a expansão dos 

direitos democráticos através de um controle das ações dos governos (ARRETCHE, 2009).  

Durante as entrevistas e análise das atas, verificamos que um sistema de 

monitoramento e avaliação do PRT não existe no Rio Grande do Norte, nem no âmbito 

estadual através da Setur, nem através de nenhuma de suas regiões turísticas. No Polo 

Agreste/Trairi, representante entrevistado menciona: “Eu não tenho conhecimento disso. Eu 

acredito que as reuniões do conselho é a única forma de monitoramento.”106 No Polo Costa 

Branca, uma fala representativa afirma: “[...] de fato, de concreto, uma coisa palpável que a 

gente diga isso aconteceu por causa disso, não é verdade, não existe.”107 

No Polo Costa das Dunas, os atores mencionaram de forma geral: “Não, não vejo 

nenhum...”108 No Polo Seridó, também não se percebe efetivação dessa ação do PRT: “Não, 
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 Representante do Polo Agreste/Trairi, em entrevista concedida à autora em 14 set. 2016.  
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isso tá no plano das intenções. De fato isso não acontece.”109 Por fim, no Polo Serrano, 

obtivemos respostas congruentes com as anteriores: “Dentro do polo nesse processo eu não 

lembro de ter participado, eu não lembro.”110  

Essa ausência de monitoramento e avaliação não ocorre só no âmbito estadual, já 

que também de fato não existe no âmbito nacional um sistema desse tipo, que desenvolva o 

que foi proposto no módulo operacional do PRT quando da sua primeira etapa, nem 

posteriormente quando o Programa foi reorganizado em 2013.  

Alguns atores entrevistados não entendiam o que de fato constitui-se em um 

sistema de monitoramento e avaliação, já que alguns confundiram monitoramento e avaliação 

do PRT com os convênios que os municípios realizam com o MTur e que precisam, em 

virtude disso, prestarem conta. Outros atores confundiram a avaliação de políticas públicas 

com o envio de formulários pela Setur ou pelo MTur, quando se precisa de dados específicos 

dos municípios, seja para elaborar os PDITSs, ou, mais recentemente, o Plano de Marketing 

do estado, seja ainda os dados solicitados para a atualização das regiões turísticas. Outros 

confundem o próprio remapeamento a cada dois anos com monitoramento e avaliação, 

quando na verdade não passa de uma ação pontual, que ocorre em determinado momento, mas 

que não é fruto de um processo de acompanhamento e de reflexão contínuo, e não sendo 

utilizado para nada além do que para a publicação de um novo mapa.  

No caso do Polo Costa das Dunas, alguns atores citaram o trabalho recente 

realizado pelo TCU em parceria com o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte 

(TCE/RN) com o objetivo de avaliar a governança da Setur/RN, da Secretaria de Turismo de 

Natal e da Secretaria de Turismo de Tibau do Sul, que foram escolhidas em virtude de serem 

centrais para o PRT, sendo a Setur o órgão de intermediação com o MTur, e esses dois 

municípios, destinos indutores. Além disso, citaram o acompanhamento também de Tibau do 

Sul e Natal através do estudo de competitividade do turismo nacional, realizado anualmente 

pela Fundação Getulio Vargas.  

Consideramos que essas ações são importantes para o fortalecimento da gestão 

pública relacionada ao setor. No entanto, não fazem parte de um sistema de avaliação e 

monitoramento vinculado ao PRT, que é implementado, sem nenhum controle do MTur, Setur 

e instâncias de governança, sendo esse indicador ineficaz em todas as regiões turísticas do Rio 

Grande do Norte.  
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A ausência desse monitoramento e avaliação oficial do Programa ratifica o que já 

falamos no âmbito do referencial teórico, já que constatou-se durante a pesquisa do 

doutorado, a qual se inclui o período do doutorado sanduíche, que a não realização da 

avaliação das políticas públicas de turismo não é uma situação exclusiva do Brasil, repetindo-

se em Portugal. A obrigatoriedade da avaliação de políticas que ganha força nos anos 1980, 

com as limitações fiscais e a reforma do Estado, não incluiu ainda nesse rol as políticas de 

turismo, quando essas são elaboradas e implementadas pelos governos nacionais. A exceção 

se dá quando essas são financiadas por bancos internacionais, como é o caso do Prodetur, 

financiado em partes com recursos do BID, mas que exige para tanto as avaliações como 

indispensáveis. No caso da Europa, os programas de turismo avaliados são aqueles que 

possuem essa obrigatoriedade em virtude do financiamento através dos fundos estruturais 

europeus.  

O total descaso com a avaliação das políticas elaboradas afeta diretamente a 

implementação, já que, como lembra Lobo (2009), a falta de monitoramento e avaliação não 

permite que se corrijam os cursos de ação enquanto ocorrem. Nesse sentido, Brasil (2013b, p. 

35) expõe: “É a partir de um trabalho de acompanhamento, documentação, análise e avaliação 

de resultados, da comparação entre o planejado e o realizado e da avaliação dos desvios 

ocorridos que poderão ser adotadas medidas de ajuste”. 

Do mesmo modo, Wang e Ap (2013) mostraram, através de um estudo de caso na 

China, que um dos fatores que atrapalham a implementação das políticas de turismo no 

âmbito nacional é a ausência de um sistema de monitoramento dos mecanismos de 

implementação. Por isso, consideramos que a ausência de um sistema desse tipo é um 

elemento que fragiliza o processo e os resultados possíveis de serem alcançados com o PRT.  

O quinto e último indicador desse eixo, Recursos para a Implementação do 

Programa, é aquele no qual buscamos verificar quais são os recursos utilizados para 

implementar o PRT nas regiões turísticas do Rio Grande do Norte e qual é a avaliação dos 

atores participantes no processo sobre a suficiência dos investimentos para que as atividades 

propostas sejam de fato colocadas em prática.  

De acordo com entrevista realizada com representante estadual, o MTur 

disponibilizou inicialmente um recurso para a implementação do Programa no Rio Grande do 

Norte, conforme evidencia a fala a seguir:  

 
Esse recurso destinado, que veio de lá para implantar a regionalização foi num valor 

de R$ 180.000. Aí depois, em termos de recursos assim, direcionado a 
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regionalização, tem não. Tem recursos, por exemplo, para o Prodetur, para outras 

ações, mas para dizer assim: “Esse aqui é para o projeto implantação”, só foi esse!
111

 

 

O recurso específico para a regionalização do turismo que o MTur tinha no início 

do Programa foi, no caso do Rio Grande do Norte, utilizado para a elaboração de convênio 

com o objetivo de realizar a roteirização turística do Polo Seridó e Polo Costa Branca, já que 

existia uma recomendação ministerial de dinamizar outros polos ao invés do Polo Costa das 

Dunas, por este já contar com os recursos do Prodetur. No entanto, o dinheiro disponibilizado 

terminou antes do processo ser concluído. Após esse recurso inicial, não existiram mais 

recursos específicos para a regionalização do turismo, sendo os recursos atualmente 

disponibilizados apenas através de convênios e contratos de repasse feitos pelos municípios e 

demais entidades diretamente com o MTur através do Siconv.  

Nas atas das reuniões, as reclamações dos conselheiros de maneira geral 

referentes à ausência de recursos financeiros para a viabilização das ações é uma constante. 

Durante as entrevistas, a maioria dos atores representantes dos Conselhos de Turismo das 

regiões turísticas do Rio Grande do Norte avalia os recursos destinados ao desenvolvimento 

do turismo regional como insuficientes e restritos aos convênios, como a fala de representante 

do Polo Agreste/Trairi mostra: “[...] nunca ouvi falar de recurso para desenvolver o turismo 

regional. O único recurso que eu sei é o convênio do Ministério.”
112

  

A insuficiência dos recursos também é mostrada nas falas do Polo Costa Branca: 

“Não, muito distante, muito fora da realidade.”
113

, do Polo Costa das Dunas: “Sempre nós 

achamos os recursos insuficientes.”
114

 E do Polo Serrano: “Não, eles não são suficientes, no 

momento que eu digo que eles são suficientes eu estaria mentindo para você [...]”. 
115

 Além 

do mais, há atores que acreditam que os recursos, que já eram insuficientes, vêm passando por 

uma diminuição nos últimos anos: “Eu avalio a questão que sempre foram curtos e hoje tá 

mais.”
116

  

Apenas um ator do Polo Agreste/Trairi julgou existir diversas fontes de recursos, 

faltando aos participantes dessa região, principalmente aos municípios, prepararem-se para 

captá-los, referindo-se principalmente aos convênios. Sobre isso, temos que considerar que os 

convênios estão dentro de uma perspectiva individual, pois são direcionados aos municípios 
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ou instituições e não dizem respeito, em sua maioria, à região. Abordaremos em seguida essa 

questão.  

Sobre outros recursos, que poderiam ser utilizados para implementar as ações de 

regionalização, teríamos os do Prodetur Nacional e atualmente, desde 2013, os do Projeto 

Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte 
117

, abreviado por Projeto 

RN Sustentável. Conforme já expusemos no Capítulo 4, o Prodetur Nacional foi um 

desdobramento dos Prodeturs regionais, que, no caso do Rio Grande do Norte, contemplaria 

os Polo Costa Branca, Polo Costa das Dunas e Polo Seridó, sendo os PDITSs desses três polos 

elaborados em virtude disso.  

No entanto, devido a problemas burocráticos, o contrato de empréstimo desse 

programa não foi assinado, sendo motivo de grande frustração para os membros das regiões 

turísticas, já que o fato da própria Setur apresentar o Prodetur I e II como um caso de sucesso 

na alavancagem de investimentos no Polo Costa das Dunas, acabou por gerar grande 

expectativa nos membros de todas as regiões, principalmente naquelas do interior, que 

acreditavam que a implementação do Prodetur Nacional poderia mudar a realidade da 

atividade turística nesses polos. O que não aconteceu, e mesmo não aconteceria se as ações 

tivessem sido implementadas, pois não poderia um único programa resolver todos os gargalos 

que impedem o desenvolvimento do turismo nessas regiões. Tanto é assim, que alguns 

municípios do Polo Costa das Dunas, mesmo após receber investimentos do Prodetur/NE em 

duas fases, continuam com problemas estruturais, sejam relacionados à infraestrutura, sejam 

relacionados à qualificação, planejamento do turismo, entre outros.  

Nesse sentido, mesmo sem a assinatura do contrato de empréstimo do Prodetur 

Nacional, verificamos que alguns projetos e obras previstas nos PDITSs do Polo Costa 

Branca, Polo Costa das Dunas e Polo Seridó foram contemplados, em parte com recursos de 

um Prodetur realizado diretamente com o MTur (sem intermediação do BID), e em parte com 

recursos do Projeto RN Sustentável, que, segundo entrevista com representante de âmbito 

estadual no dia 14 de julho de 2016, é o que tem dado “fôlego” às ações da Setur.  

No que tange ao Prodetur, das ações dos PDITSs que estão sendo financiadas, 

foram citadas: a obra do Museu da Rampa, a elaboração do projeto de reestruturação e 

reurbanização do Cajueiro de Pirangi e obra de organização em Tibau do Sul e Pipa. No que 

diz respeito ao RN Sustentável, as ações financiadas dos PDITSs são: Sistema de 
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socioeconômico do estado e apoiar ações de modernização da gestão do setor público. 
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Esgotamento Sanitário de São Miguel do Gostoso (Polo Costa das Dunas); Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Cerro Corá (Seridó) e Implantação dos projetos de sinalização 

turística do Polo Costa Branca e Seridó. 

Além das ações dos PDITSs, o Projeto RN Sustentável está financiando outras 

ações no âmbito do turismo, no que foram citadas: projeto da sinalização turística do Polo 

Agreste/Trairi e do Polo Serrano; implantação dos projetos de sinalização turística do Polo 

Agreste/Trairi e do Polo Serrano; elaboração do Planejamento Estratégico e Marketing para o 

Turismo do Rio Grande do Norte; elaboração dos PDITSs do Polo Agreste/Trairi e Polo 

Serrano; elaboração de um projeto de turismo sustentável em Monte das Gameleiras, Serra de 

São Bento e Passa e Fica; obra no Teatro Alberto Maranhão e na Escola de Dança do Teatro 

Alberto Maranhão.  

Além disso, o Projeto RN Sustentável está financiando ações de divulgação 

turística, tendo em 2015 a Setur realizado um gasto de um milhão e oitocentos mil reais em 

eventos turísticos (material gráfico, compra de estandes etc.). Em 2016, a previsão era que se 

gastasse até o final do ano próximo de dois milhões e meio de reais. Fora isso, tem-se as 

despesas programadas a serem gastas com capacitação, e as menores, referentes aos 

deslocamentos para realização de oficinas.  

A realização dessas ações mais amplas para o desenvolvimento do turismo 

regional, e que consequentemente contribuem com os objetivos do PRT, só foram possíveis 

devido, no caso do Prodetur, ao MTur ter aberto um contato direto com o Rio Grande do 

Norte em virtude da não assinatura do Prodetur Nacional, e no caso do Projeto RN 

Sustentável, de o Governo do Estado ter assumido o contrato de empréstimo com o Banco 

Mundial, já que não há recursos específicos para o desenvolvimento do PRT no âmbito 

regional. 

No que diz respeito a outros recursos, verificamos durante a pesquisa que os 

investimentos realizados pelo MTur em estados e municípios ocorrem através de 

transferências voluntárias, que segundo o art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, constitui-se na entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, 

a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 

constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. As transferências 

voluntárias realizadas no âmbito do MTur são principalmente os convênios e contratos de 

repasse
118

 realizados via Siconv. 
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Segundo o art. 3 da Portaria nº 182 de 28 de julho de 2016, os recursos do MTur 

devem ser destinados, desde que respeitando as iniciativas estabelecidas no Plano Plurianual: 

pelo menos 90% do limite da programação orçamentária anual para as Unidades da 

Federação, regiões turísticas e municípios do Mapa do Turismo Brasileiro. Além disso, 

segundo parágrafo único, as propostas oriundas de recursos das emendas parlamentares 

deveriam, quando possível, também serem destinadas às Unidades da Federação, regiões 

turísticas e municípios do Mapa do Turismo Brasileiro. De acordo com essa Portaria, as ações 

passíveis de serem financiadas são as de: apoio a projetos de infraestrutura turística; apoio à 

gestão descentralizada do turismo; apoio ao planejamento territorial do turismo; promoção e 

apoio à comercialização do turismo; fomento à iniciativa privada; cadastramento, fiscalização 

e qualificação dos serviços e do profissional do turismo; estudos, pesquisas e monitoramento; 

e apoio ao turismo responsável.  

No caso do Rio Grande do Norte, para verificarmos quais foram os investimentos 

realizados nas regiões turísticas, realizamos um levantamento dos convênios celebrados pelos 

municípios com o MTur, levando em consideração o recorte temporal da pesquisa 2004-2014. 

O objetivo foi verificar se no período de implementação do PRT há um aumento dos 

investimentos públicos nas regiões e municípios, bem como saber quais são os municípios 

que mais investem em cada região e quais são as áreas que vêm recebendo mais 

investimentos. 

Os dados foram coletados em um primeiro momento no Portal da Transparência, e 

em seguida, exclusivamente os referentes à infraestrutura, passaram por uma conferência 

mediante consulta no Siacor.
119

 Após a coleta dos dados, dividimos as ações para fins de 

organização, em: 1) urbanização (construção ou reforma de ruas, vias de acesso ou 

infraestrutura de apoio a atrativos turísticos, pontes, anel viário, iluminação, urbanização de 

orlas, entorno de atrativos turísticos, sistema de esgotamento sanitário e sinalização turística); 

2) Praças; 3) Pórticos; 4) Construção e/ou reformas (centro de atendimento ao turismo, 

terminal turístico, quiosques, equipamentos de apoio, terminal rodoviário, reformas de prédios 

ou construção de prédios, centro cultural, construção de área de lazer); 5) eventos e 6) ações 

                                                                                                                                                                                     
Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração 

pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital 

ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de 

programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de 

interesse recíproco, em regime de mútua cooperação; II – contrato de repasse – instrumento administrativo, de 

interesse recíproco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de 

instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário da União.” 
119

 Convênios ou contratos de repasse que tinham os status de excluídos, anulados ou extintos não foram 

contabilizados.  
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de planejamento (promoção do turismo, ações estruturantes e de gestão coordenada, 

instrumentos de planejamento e apoio a iniciativas de segmentos turísticos). 
120

  

O gráfico a seguir mostra a evolução dos convênios
121

 realizados nas cinco 

regiões turísticas do Rio Grande do Norte no recorte temporal da pesquisa: 

 

Gráfico 4 – Investimentos públicos nas cinco regiões turísticas do Rio Grande do 

Norte (2004-2014) 

 
Fonte: Portal da Transparência e Siacor. Elaboração própria. 

 

Como podemos verificar ao analisar o gráfico, não há um crescimento contínuo 

dos convênios realizados nas cinco regiões turísticas do Rio Grande do Norte a partir da 

implementação do PRT, o que se nota são picos em determinados anos, não estando 

relacionados ao período de oficialização das regiões turísticas pelo estado.  

No Polo Agreste/Trairi, verifica-se que os anos que tiveram maiores captações de 

recursos foram 2007 com R$ 5.124.349,44 e em 2013 com R$ 4.355.100,00. Desses 

montantes, Santa Cruz contraiu os maiores investimentos, em 2007, com um convênio no 

valor de R$ 2.242.500,00 para a implantação de terminal turístico religioso, e em 2013 captou 

R$ 3.218.750,00, correspondente à implantação da infraestrutura do teleférico para o Alto de 

Santa Rita de Cássia. Por sua vez, no Polo Costa Branca, os picos se dão em 2008 e em 2013, 

com recursos de R$ 5.113.125,00 e R$ 4.631.250,00, respectivamente. Em 2008 o pico se deu 

em virtude de uma série de convênios celebrados com diversos municípios do polo, já em 

2013 houve a celebração de um convênio que representa quase todo o recurso desse ano, no 
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valor de R$ 4.143.750,00, com o município de Pendências, referente à urbanização de uma 

avenida.  

No Polo Costa das Dunas, os picos ocorreram em 2012 e 2013 com montantes de 

R$ 19.671.360,00 e R$ 14.231.795,40, respectivamente. Nota-se que em 2012 os valores são 

os mais altos porque o município de Natal celebra um convênio no valor de R$ 13.305.600,00 

para a reestruturação da orla marítima da praia de Areia Preta/Praia do Forte e orla de Ponta 

Negra. Em 2013, também há a mesma situação, quando o município de Natal celebra o maior 

convênio desse ano, no valor de R$ 7.800.000,00, referente à melhoria na infraestrutura dos 

corredores turísticos.  

No Polo Seridó, os picos de investimentos estão em 2007 com valores da ordem 

de R$ 6.203.500,00 e em 2013 com recursos da ordem de R$ 4.745.250,00. Em 2007 

percebeu-se uma série de convênios com vários municípios, destacando-se como valores mais 

significativos um convênio realizado pelo município de Caicó no valor de R$ 975.000,00 para 

a construção de uma praça e um outro convênio celebrado com o município de Currais Novos, 

também no valor de R$ 975.000,00, para a construção de um centro cultural e modernização 

de uma praça. Em 2013, houve dois convênios que explicam também existir um pico de 

investimentos nesse período, um foi celebrado pelo município de Jucurutu da ordem de R$ 

1.000.000,00 para a construção de um teatro municipal e aquisição de mobiliário; e o outro foi 

celebrado pelo município de Currais Novos no valor de R$ 2.000.000,00, para a implantação 

do centro cultural Parque da Pedra do Cruzeiro.  

No Polo Serrano, os picos de investimentos estão nos anos de 2008 e 2009, com 

os valores de R$ 7.428.750,00 e R$ 5.200.850,00, respectivamente. Não houve grandes 

concentrações de investimentos em um único município nesses dois anos, sendo o maior 

convênio celebrado em 2009 no valor de R$ 500.000,00 com o município de São Miguel, 

referente à realização de um evento.  

Durante a pesquisa também classificamos esses investimentos por área e 

verificamos a distribuição por municípios e região do estado. O mapa a seguir evidencia os 

resultados: 
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Figura 14 – Mapa dos investimentos públicos nas cinco regiões turísticas do Rio Grande do Norte (2004-2014) 
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Com base nos investimentos apresentados, vamos detalhar as informações 

apresentadas no mapa. O primeiro aspecto que mencionaremos será relativo à classificação 

dos investimentos, que se apresentará na tabela a seguir, de acordo com as regiões: 

 

Tabela 6 – Concentração e classificação dos investimentos por região (2004-2014) 

Concentração 

dos 

investimentos 

em %* 

Polo 

Agreste/Trairi 

Polo Costa 

Branca 

Polo Costa das 

Dunas 
Polo Seridó Polo Serrano 

Urbanização 37,2% 25,1% 62,0% 19,9% 20,6% 

Praças 26,6% 39,5% 20,0% 36,0% 40,5% 

Pórticos 2,1% 5,6% 1,8% 5,5% 7,3% 

Construção 

e/ou reformas 
20,0% 15,9% 11,0% 31,2% 16,4% 

Eventos 12,4% 13,4% 1,6% 7,4% 15,2% 

Ações de 

planejamento 
1,7% 0,4% 3,6% - - 

*A soma da porcentagem dos investimentos de cada região pode não fechar em 100% por questões de 

arredondamento.  

Fonte: Portal da Transparência e Siacor. Elaboração própria. 

 

Realizando um balanço dos valores de todos os polos de acordo com a Tabela 6, os 

quais juntos somam R$ 186.948.248,44, verificamos que as maiores concentrações se dão em 

urbanização, com 39,4% (R$ 73.630.555,33) dos investimentos, seguido de praça com 30% 

(R$ 56.076.062,50), construção e/ou reformas com 16,7% (R$ 31.270.285,00), eventos com 

8,2% (R$ 15.422.972,70), pórticos com 4,0% (R$ 7.407.365,00) e ações de planejamento com 

1,7% (R$ 3.141.007,91).  

A maior concentração dos recursos em urbanização ocorreu em virtude do Polo Costa 

das Dunas contrair investimentos significativos desse tipo, sendo também o Polo 

Agreste/Trairi o segundo a investir mais recursos nessa categoria. Os outros três polos vão 

utilizar a maior quantidade de recursos na construção de praças. 

 As ações de planejamento são as que angariaram a menor quantidade de recursos e só 

tiveram ainda algum destaque em virtude dos investimentos do Polo Costa das Dunas, que 

aplicou o valor de R$ 2.598.226,13, principalmente, nos convênios celebrados com o MTur 

para a elaboração e revisão de planos diretores dos municípios, através do Prodetur II. Já o 

Polo Agreste/Trairi contraiu recursos nessa categoria no valor de R$ 412.600,00 e o Polo 

Costa Branca no valor de R$ 130.181,78, enquanto nenhum recurso desse tipo foi aplicado no 

Polo Seridó e Polo Serrano.  

Essa situação evidencia que, do mesmo modo que no Prodetur, os convênios 

celebrados com os municípios presentes no Mapa do Turismo Brasileiro continuam focados 



267 

 

em infraestrutura urbana. Isso ratifica a colocação de Cruz (2002), ainda na década de 1990, 

de que as políticas de turismo “às vezes se fazem de políticas urbanas”, já que as questões de 

infraestrutura de acesso, iluminação, sinalização, entre outras, continuam sendo uma das 

principais demandas daqueles interessados em fomentar a atividade turística no Brasil.  

O segundo maior investimento em “praças” foi uma questão que nos chamou atenção, 

já que podemos nos questionar o porquê das praças serem tão importantes para o 

desenvolvimento regional do turismo, já que sabemos que a construção desses equipamentos 

de sociabilidade, que sem dúvida são importantes para as populações dos municípios, não 

impacta na expansão da atividade turística. Percebemos também durante a análise dos 

investimentos que a construção desses equipamentos não se constitui em um investimento 

pontual, já que um mesmo município elabora vários convênios com a mesma pretensão.  

Durante a pesquisa encontramos algumas justificativas, que decorrem, principalmente, 

do fato de grande parte dos recursos repassados via MTur para os municípios serem oriundos 

de emendas parlamentares: 

 
[...] emenda parlamentar é aquela coisa, o político destina para uma obra 

estruturante, nunca é para planejamento turístico, para você viabilizar alguma coisa 

que não seja parte material, geralmente é alguma praça, é um acesso para um 

monumento turístico, mas nunca é algo imaterial.
122

 

 

Muitos entrevistados referem-se a esse mesmo fato, que é a utilização das emendas 

parlamentares em obras que deem visibilidade ao político que destinou o recurso, não 

existindo preocupação com relação ao desenvolvimento regional do turismo. Esse elemento é 

notável ao se verificar que dos 672 convênios efetivamente realizados nos dez anos 

pesquisados, 544 referem-se a obras de infraestrutura em geral, o que corresponde a 80,95% 

do total.  

O segundo aspecto que pode ser verificado com o mapa é a distribuição dos 

investimentos por regiões e municípios. A Tabela a seguir evidencia a distribuição dos 

recursos por região: 
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 Representante do Polo Seridó, em entrevista concedida à autora em 18 ago. 2016.  
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Tabela 7 – Distribuição dos investimentos por região (2004-2014) 

Região Valores Porcentagem do total* 

Polo Agreste/Trairi R$ 24.584.350,64 13% 

Polo Costa Branca R$ 30.309.881,78 16% 

Polo Costa das Dunas R$ 71.989.188,52 39% 

Polo Seridó R$ 25.345.690,00 14% 

Polo Serrano R$ 34.719.137,50 19% 

*A soma da porcentagem não fecha em 100% por questões de arredondamento.  

Fonte: Portal da Transparência e Siacor. Elaboração própria. 

 

No Polo Agreste/Trairi o município que mais contraiu recursos foi Santa Cruz, com 

R$ 10.943.446,40, seguido de Jaçanã com R$ 2.042.199,44 e Tangará com R$ 2.010.000,00. 

No Polo Costa Branca, se destacam os municípios de Açu com R$ 4.794.150,00, Pendências 

com R$ 4.548.375,00, Upanema com R$ 3.990.500,00 e Areia Branca com R$ 3.491.062,50 

de recursos. No Polo Costa das Dunas, o município de Natal foi o município que mais 

contraiu recursos, R$ 33.158.105,40, seguido de Extremoz com R$ 4.572.441,88, Nísia 

Floresta com R$ 4.130.557,73 e Macaíba com R$ 4.105.500,00.  

No Polo Seridó, os municípios que mais conseguiram recursos foram Currais Novos 

com R$ 4.504.250,00, Jucurutu com R$ 3.925.000,00, Caicó com R$ 2.631.250,00 e Cerro 

Corá com R$ 2.077.250,00. Por último, no Polo Serrano, os municípios que mais 

conseguiram recursos foram Pau dos Ferros com R$ 5.036.450,00, Alexandria com R$ 

3.359.000,00 e Martins com R$ 3.531.250,00.  

De posse dessas informações, podemos realizar algumas considerações. A primeira 

delas é que há em dois polos concentrações de investimentos, que é em Santa Cruz, 

absorvendo 44,51% do total do Polo Agreste/Trairi, e em Natal, concentrando 46,06% do total 

do Polo Costa das Dunas. Em segundo lugar, podemos afirmar que a implementação do PRT 

não possibilitou que se realizassem maiores investimentos no interior do estado, já que se 

continua com uma concentração de investimentos no principal litoral do Rio Grande do Norte 

no que diz respeito ao fluxo turístico, que é o Polo Costa das Dunas, com 39% dos 

investimentos do período.  

Além disso, notamos em cada polo que vários municípios que conseguiram captar uma 

quantidade de recursos significativos não são os mais participativos no processo de 

regionalização do turismo, medido pela presença nas reuniões dos Conselhos. Os exemplos 

são: o município de Tangará no Polo Agreste/Trairi, com 14,28% de presenças nas reuniões 

do período; os municípios de Açu, Pendências e Upanema no Polo Costa Branca, com 

38,64%, 15,38% e 0%, respectivamente, de presenças nas reuniões; o município de Macaíba 

no Polo Costa das Dunas, com 0% de presença no período analisado; o município de Jucurutu 
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que só possui 4,76% de presenças nas reuniões do Polo Seridó; e o município de Alexandria 

no Polo Serrano, com 26,66% de presença nas reuniões do conselho. 

A disponibilização de recursos para municípios que não estão participando das 

discussões da regionalização indica o caráter individual de relevante parte dos recursos 

aplicados, o que é agravado pelo fato de grande parte desses investimentos serem realizados 

através de emendas parlamentares, como já se mencionou:  

 
[...] cada prefeito tentando uma emenda, conseguir uma emenda federal de deputado, 

senador, um tirando do outro, brigando, porque não há política de inclusão que todos 

pudessem levantar, segundo eles, porque diz que a própria área de turismo do 

estado, ela não tem, não é prioritária nos recursos [...]. 
123  

 

Como é possível verificar na fala, as emendas geram brigas internas por representarem 

relações de poder. Assim, os municípios menores, com menor poder de barganha, não 

conseguem obter recursos desse tipo. O depoimento a seguir, do Polo Agreste/Trairi, 

especificamente referente ao município de Santa Cruz, que tem recebido vultosos 

investimentos oriundos de emendas, evidencia que os municípios que não possuem 

representatividade política no governo não conseguem obter esses investimentos: “É porque o 

nosso deputado aqui é muito... ele peita, quando ele coloca uma coisa ele fica realmente atrás, 

porque se não for não libera não.” 
124

 

De posse dessas informações, podemos afirmar que o restrito orçamento do MTur e da 

Setur, que não possuem recursos específicos para a regionalização, compromete o processo. 

Os vários atores entrevistados ressaltam o fato da falta de prioridade política que é dada ao 

turismo, já que esse setor destaca-se nos discursos, mas não nas ações da gestão pública: “[...] 

quando se trata de recursos públicos normalmente o gestor tem essa segurança, saúde, 

educação, turismo é só se sobrar dinheiro [...].” 
125

 Em outra fala, a questão também é 

mencionada: “Nós estamos vindo há mais ou menos oito anos de forma minguada, onde o 

turismo não é prioridade.”
126

  

O fato de existirem áreas prioritárias de intervenção da gestão pública, sendo os 

recursos públicos limitados, ocasiona que se tenham poucos ou quase nenhum recurso 

disponibilizado a ser aplicado nas políticas públicas de turismo. Isso é agravado ainda por 
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 Representante do Polo Serrano, em entrevista concedida à autora em 30 ago. 2016.  
124

 Representante do Polo Agreste/Trairi, em entrevista concedida à autora em 29 jul. 2016.  
125

 Representante do Polo Costa das Dunas, em entrevista concedida à autora em 28 set. 2016. 
126

 Representante do Polo Costa Branca, em entrevista concedida à autora em 12 jul. 2016.  
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outro fator, que é a pouca capacidade técnica que as secretarias de turismo possuem para 

elaborar projetos, quando se há a disponibilização de chamamentos públicos
127

 no Siconv:  

 
E aí a gente acaba perdendo também com isso. Não existir um grupo técnico hoje no 

município que faça esse trabalho, por exemplo, de observar as chamadas do Siconv, 

de dizer quais são, se alguma se enquadra naquela proposta e ser elaborado o 

projeto.
128

 

 

Relativo a isso, durante a pesquisa, encontramos alguns municípios que 

reclamaram da burocracia necessária para a prestação de contas dos convênios contraídos, já 

que após os escândalos de corrupção do Ministério do Turismo, em 2011, esse processo 

tornou-se mais rígido. Em virtude da falta de preparo técnico das secretarias, esse elemento 

tem dificultado a busca pelos poucos recursos ainda disponíveis, não permitindo que se 

cumpra o que foi estabelecido pelo PRT: “[...] a captação de recursos nas fontes existentes, 

por meio da elaboração e execução de projetos, deve ser favorecida e ter caráter permanente” 

(BRASIL, 2007e, p. 51). 

A insuficiência de recursos e a falta de prioridade para o desenvolvimento do 

turismo regional na agenda governamental são tão significativas que faltam recursos até 

mesmo para o deslocamento dos conselheiros para participar das reuniões, principalmente dos 

representantes das Secretarias de Turismo, pois não há a disponibilização de veículos oficiais 

por parte das Prefeituras, nem a disponibilização de combustível para que exista o 

deslocamento em veículo próprio: “Então eles não deslocam seus secretários, não dão 

condições para os secretários se deslocarem até as reuniões.” 129 No Polo Seridó, também 

percebeu-se esse mesmo aspecto: “[...] às vezes não tem nem combustível para ir, às vezes a 

gente tem que levar, já dei carona para vários deles para poder ir... Então eu acho que falta 

importância.”130 Do mesmo modo que no Polo Costa Branca: “Às vezes, não vão para as 

reuniões porque não tem carro para levar.”131 

A ausência de prioridade dada ao turismo está relacionada às responsabilidades da 

gestão pública, que não recaem nesse setor, apesar de o discurso ser sempre eloquente e 

positivo para o desenvolvimento da atividade turística. Vários atores entrevistados falaram da 

falta de conhecimento dos prefeitos sobre o processo de regionalização do turismo. Muitos 

não conhecem o Programa, logo, não sabem quais as finalidades das reuniões dos Conselhos, 
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 Lançamento de editais via Siconv em que, a partir do cumprimento de critérios, os municípios podem 

cadastrar projetos para concorrer à celebração de convênios e contratos de repasse.  
128

 Representante do Polo Agreste/Trairi, em entrevista concedida à autora em 14 set. 2016.  
129

 Representante do Polo Serrano, em entrevista concedida à autora em 13 set. 2016.  
130

 Representante do Polo Seridó, em entrevista concedida à autora em 29 set. 2016. 
131

 Representante do Polo Costa Branca, em entrevista concedida à autora em 19 ago. 2016.  
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por isso não disponibilizam os meios para que seus secretários participem. Não se encontram 

soluções, portanto, em vários momentos, para o que Brasil (2007e, p. 39) propõe: “[...] a 

participação dos representantes de instituições ou de entidades pode ser comprometida pela 

ausência de recursos financeiros para transporte, alimentação e hospedagem. Caberá ao grupo 

discutir e encontrar soluções para tais problemas”. 

Em posse de tais resultados, consideramos a eficácia dos recursos financeiros 

disponibilizados para a implementação do PRT como baixa em todas as regiões turísticas do 

Rio Grande do Norte, pois, apesar de se contar com alguns recursos, estes são insuficientes 

para a implementação desse Programa por serem restritos a empréstimos realizados pelo 

estado com bancos internacionais, no caso do Prodetur e RN Sustentável, bem como os 

oriundos dos convênios com o MTur, que possuem caráter mais individual do que coletivo. 

Consideramos ainda que os recursos conseguidos com os convênios são mal utilizados pelos 

municípios, já que se restringem a obras de infraestrutura, com destaque para a construção de 

praças, dando-se pouca importância à elaboração de instrumentos de planejamento e ações de 

fortalecimento institucional nas Secretarias de Turismo.  

 

6.2.3 Ações no âmbito regional 

 

Esse eixo de avaliação está dividido em quatro indicadores: 1) Elaboração, 

implementação e avaliação dos planos estratégicos regionais; 2) Elaboração, implementação e 

avaliação de roteiros ou outros projetos coletivos; 3) Elaboração, implementação e avaliação 

do plano de marketing ou utilização de outros mecanismos de marketing e 4) Sistematização 

de informações sobre evolução do turismo. 

O primeiro indicador desse eixo, Elaboração, implementação e avaliação dos 

planos estratégicos regionais, centrou-se em identificar se as regiões turísticas do Rio Grande 

do Norte elaboraram o principal instrumento de planejamento do turismo para um 

determinado território, que é um plano de desenvolvimento, bem como verificou se esse plano 

foi implementado e passa por monitoramento e avaliação. Segundo Brasil (2013b, p. 24), é 

objetivo específico do PRT “Incentivar e apoiar a formulação e a gestão de planos turísticos 

estaduais, regionais e municipais, com o protagonismo da cadeia produtiva, adotando visão 

integradora de espaços, agentes, mercados e políticas públicas.” De acordo com os 

documentos oficiais do Programa (BRASIL, 2007f; 2007g), a responsabilidade pela 

implementação dos planos é das instâncias de governança, nos casos em que já estejam 

constituídas. 
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Verificamos que no período da nossa pesquisa (2004-2014) foram elaborados três 

PDITSs conforme já expusemos. Esses foram os do Polo Costa Branca, do Polo Costa das 

Dunas e do Polo Seridó, preparados a partir de 2009 e entregues em 2011, para a contratação 

do Prodetur Nacional. Em virtude da não assinatura desse programa, os projetos desses planos 

foram parcialmente implementados, como mostramos no item anterior. Nos casos dos Polos 

Agreste/Trairi e Polo Serrano, os PDITSs foram elaborados e entregues em 2016, com 

recursos do Projeto RN Sustentável.  

A partir desses aspectos mencionados, consideramos a eficácia dos PDITSs do 

Polo Costa Branca, Polo Costa das Dunas e Polo Seridó como baixa em virtude de poucas 

ações terem obtido financiamento. Por sua vez, consideramos os casos do Polo Agreste/Trairi 

e Polo Serrano como ineficazes nesse indicador, devido à elaboração dos PDITSs dessas 

regiões estarem fora do recorte temporal considerado na pesquisa.  

Sobre a elaboração desses documentos, vamos realizar algumas observações que 

constatamos durante a pesquisa, a partir das entrevistas e análise das atas. Em primeiro lugar, 

nota-se uma cobrança muito grande por parte das regiões turísticas para que a Setur crie os 

mecanismos para implementar as ações propostas nos PDITSs, o que não aconteceu conforme 

se esperava, gerando uma descrença por parte dos atores regionais de que as ações propostas 

nesses documentos serão de fato efetivadas, conforme o depoimento do Polo Costa Branca dá 

a entender: “Há muita promessa, ‘a partir de mês tal vai haver investimento’, essa questão da 

interiorização do turismo, que eu acho que é muita conversa, falta muita prática, sabe?
132

 No 

Polo Seridó, o representante entrevistado também aborda esse aspecto: “Já tem muito 

documento, muito planejamento, muita coisa no papel, mas as ações dependem de recursos 

financeiros.”
133

 

Essa descrença de que o planejamento trará os resultados almejados lembra-nos à 

passagem de Boullón (2005), ao afirmar que na América Latina muitas vezes constatou-se 

que os gestores públicos de turismo não acreditam na importância do planejamento. No caso 

do Rio Grande do Norte, nota-se que essa descrença só tem início quando os atores 

envolvidos com o PRT percebem que os planos elaborados não possuem recursos para serem 

transformados em ações. A maior barreira é sem dúvida o orçamento, no que se pode 

considerar que “Para que um plano de desenvolvimento tenha alguma possibilidade de 

aplicação, ele deve considerar a variável financeira, pois sem orçamento todos os objetivos 

que forem propostos, por melhores que sejam, serão irrealizáveis” (BOULLÓN, 2005, p. 23).  
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 Representante do Polo Costa Branca, em entrevista concedida à autora em 12 jul. 2016.  
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 Representante do Polo Seridó, em entrevista concedida à autora em 08 jul. 2016.  
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A não implementação rápida desses planos gera outro agravante, que é a 

desatualização dos dados e dos projetos presentes nesses documentos. Isso aconteceu nos 

casos dos PDITSs do Polo Costa Branca, Polo Costa das Dunas e Polo Seridó, sendo preciso 

que estes passassem por uma atualização para que pudessem ser financiados pelo Banco 

Mundial através do RN Sustentável. Um dado ainda mais grave que esse é que as informações 

coletadas no início de elaboração desses documentos ficam desatualizadas antes deles estarem 

prontos. Esse fato aparece na ata da 2ª Reunião Extraordinária do Polo Costa Branca (02 de 

junho de 2011), quando se menciona que os dados coletados em 2009 para a elaboração do 

diagnóstico referente a essa região turística já se encontravam defasados naquele momento em 

que o PDITS deveria ser aprovado pelo Conselho de Turismo, dois anos depois do início da 

elaboração.  

Além desse aspecto, devem-se mencionar as prerrogativas participativas e 

inclusivas que devem nortear a construção desses planos. Identificamos que as consultorias
134

 

responsáveis pela elaboração desses documentos, já que a Setur não possui o corpo técnico 

necessário para desenvolver essa ação, procedem à realização de oficinas com os conselheiros 

e municípios participantes da região, que devem, posteriormente, aprovarem ou não os 

produtos gerados nos Conselhos. No entanto, verificamos alguns problemas durante esse 

processo, que foi a realização de oficinas rápidas, sem o aprofundamento necessário das 

discussões. Essa evidência aparece na ata da 46ª Reunião do Conselho de Turismo do Polo 

Costa das Dunas (18 de agosto de 2009).  

Outra evidência que encontramos é que a ausência de aprofundamento também 

ocorre no momento de aprovação dos PDITSs nas reuniões dos Conselhos de Turismo. Esse 

último elemento mencionado também aparece nas atas do Conselho de Turismo do Polo 

Costa das Dunas, como na 54ª Reunião (31 de maio de 2011). Ademais, pudemos acompanhar 

de perto esse processo, no que se refere às aprovações das versões finais dos PDITSs do Polo 

Agreste/Trairi e Polo Serrano, com a observação não participante realizada durante a pesquisa 

de campo em 2016, quando verificamos que as aprovações dos referidos documentos se 

deram sem discussões profundas, notando-se algumas vezes que alguns conselheiros não 

leram a versão final do documento, tendo-se como consequência um esvaziamento do debate, 

sem proposição de melhorias nem questionamentos sobre aspectos que não ficaram claros. 

Isso nos remete ao que Bordenave (1994) discutiu sobre os diferentes graus de participação, 
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 1) Consultoria responsável pela elaboração do PDITS do Polo Costa Branca, Polo Costa das Dunas e Polo 

Seridó: START Pesquisa e Consultoria Técnica Ltda.; 2) Consultoria responsável pela elaboração do PDITS do 

Polo Agreste/Trairi e Polo Serrano: ITEC Infraestrutura, Tecnologia, Engenharia, Consultoria.  
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podendo-se ter uma participação passiva quando se está presente, mas não se toma parte, ou 

uma cidadania ativa, quando se tem um alto nível de envolvimento na causa.  

Sobre a rapidez com que o processo ocorre, encontra-se como justificativa o fato 

de que o recurso disponibilizado para essa construção conjunta tem um prazo, geralmente 

curto, em que precisa ser utilizado, sob pena de ficar indisponível conforme indica a fala a 

seguir:  

 
Aí realmente eles fizeram uma produção, que eu acho que você sabe qual o 

processo. Uma produção bem rápida, muito rápida e que não representa, muitas 

vezes, não consegue traçar a realidade do polo. E era isso que a gente discutia muito 

nas reuniões, de construção, que foram feitos de forma relâmpago, de forma bem 

rápida. [...] você tem de todo modo fazer aquilo ali e apresentar, porque senão você 

vai perder tudo, todo investimento que já foi feito. Enfim, essas coisas todas.
135

 

 

A fala mostra o processo de construção recente do PDITS do Polo Agreste/Trairi, 

em que se precisou realizar uma produção mais acelerada do que aquela empreendida entre 

2009 e 2011, para os PDITS do Polo Costa Branca, Polo Costa das Dunas e Polo Seridó. No 

entanto, nesses últimos casos, mesmo com um maior tempo para a elaboração, não se teve 

discussões mais aprofundadas, pelo menos no que tange às oficinas feitas e aprovações dos 

produtos nas reuniões.  

Nos PDITSs mais recentes, do Polo Agreste/Trairi e Polo Serrano, verificou-se 

que a produção acelerada desses documentos gerou problemas, inclusive de redação. No caso 

do Polo Agreste/Trairi, alguns conselheiros mencionaram o fato de existir trocas de nomes em 

partes do texto, aparecendo ao invés do nome dessa região turística o nome do Polo Serrano, o 

que também comprovamos quando procedemos à leitura desse PDITS. Isso deve ter ocorrido 

em virtude de ser a mesma Consultoria a responsável pela elaboração desses dois planos, 

demonstrando-se uma falta de atenção com esses documentos que devem nortear o 

planejamento turístico de toda a região.  

Por fim, um último aspecto que apareceu na pesquisa como relevante e vinculado 

a esse indicador foi o próprio fato de se utilizar consultorias na elaboração dos PDITSs. Os 

conselheiros que se atentaram para essa questão destacam o volume de recursos gastos através 

dessas empresas: 

 
[...] sinceramente, eu não sei como é que um governo faz isso aí, milhões e milhões 

só de uma empresa de fora, porque ela pode trabalhar a gente aqui, gastando o 

mínimo, se desse uma condição boa em parceria com as instituições de ensino. Eu 

acho que não precisava de outra equipe técnica. Eu acho.
136
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 Representante do Polo Agreste/Trairi, em entrevista concedida à autora em 14 set. 2016.  
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 Representante do Polo Serrano, em entrevista concedida à autora em 13 set. 2016.  



275 

 

 

A crítica é feita na medida em que no caso do Rio Grande do Norte existem 

muitas instituições de ensino que possuem cursos de turismo e que inclusive participam dos 

Conselhos, propiciando, inclusive, muitos auxílios, a exemplo da realização dos inventários 

turísticos de vários municípios. No entanto, essas instituições não têm sido mobilizadas 

quando se tem que desenvolver um trabalho maior, como é o caso dos planos de 

desenvolvimento regionais. Além disso, os conselheiros afirmam que essas consultorias não 

conhecem as realidades pesquisadas: “[...] ele pega uns questionários que nem se adequam à 

realidade que eles estão, muitas vezes. [...] Por exemplo, aqui e em Santa Cruz nós tínhamos 

que aplicar se a população gostava de fazer passeio de bugue.” 137  

Como é possível verificar na fala, um questionário padronizado, criado para ser 

aplicado no litoral do estado, foi o mesmo aplicado nessa região turística, que possui outras 

características, não realizando-se nenhum tipo de adaptação. Nesse aspecto, vale a observação 

de Acerenza (2003) de que não basta realizar qualquer tipo de planejamento, pois 

secundarizar os aspectos sociais, culturais e ecológicos das localidades propicia que se tenham 

mais impactos negativos do que positivos.  

Não basta, portanto, elaborar os planos regionais de turismo como elementos 

figurativos. É preciso avançar, no sentido de envolver de fato os atores sociais na construção 

desses documentos, bem como considerar verdadeiramente as realidades locais, não apenas na 

apresentação de resultados, mas nos próprios instrumentos utilizados durante a elaboração. 

Ademais, se não houver meios para implementá-los, estes não passarão, como alertou 

Acerenza (2003), de um “simples exercício técnico”, que por mais que possamos achar o 

esforço como necessário, não produzirá resultados.  

Referente ao segundo indicador desse eixo, Elaboração, implementação e 

avaliação de roteiros ou outros projetos coletivos, buscamos verificar se a constituição das 

regiões turísticas e dos seus respectivos Conselhos de Turismo, no caso do Rio Grande do 

Norte, produziu resultados concretos, seja na organização de roteiros, seja através de 

iniciativas de cooperação, já que a implementação do PRT tem como um dos principais 

objetivos possibilitar esforços coordenados entre o poder público, a iniciativa privada e a 

sociedade civil.  

Consideramos que desde o processo de oficialização das regiões turísticas e da 

constituição dos respectivos conselhos, várias ações podem ter sido planejadas ou discutidas, 
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com resultados concretos ou não. Nesse espaço, para a verificação dos graus de eficácia desse 

indicador, nos deteremos naquelas que foram passiveis de ser identificadas através das atas e 

das entrevistas.  

No caso do Polo Agreste/Trairi, referente aos roteiros turísticos, conseguimos 

perceber o desenvolvimento de ações pontuais, como a criação pelo Sebrae de um roteiro 

específico para o município de Santa Cruz chamado “Rota da Fé” e atualmente há o 

planejamento de um roteiro intitulado “Paraísos do Agreste”, que se constitui num consórcio 

integrado de três municípios: Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras.  

Foi afirmado por representante de âmbito estadual que o “Paraísos do Agreste” 

representa atualmente um projeto-piloto do governo do estado e que futuramente pretende-se 

expandir a experiência para outros territórios:  

 
[...] a gente, dentro de uma perspectiva de turismo de aventura, a gente tá montando 

esse roteiro [...]. Trabalhando com a comunidade, os benefícios que essas ações vão 

trazer e, principalmente, tentando incluir as pessoas nesse roteiro. Desde a venda de 

água, desde o transporte, desde o guia, tudo. Então esse é o nosso projeto piloto.
138

 

 

O roteiro “Paraísos do Agreste” foi criado pelo Sebrae e o estado está se 

apropriando, através da Setur, com o objetivo de continuar o trabalho e desenvolver uma 

experiência que possa ser multiplicada, já que, como se pode perceber na fala, pretende-se 

realizar ações em conjunto com a comunidade. Os recursos para o desenvolvimento desse 

projeto serão oriundos do RN Sustentável.  

Ademais, quando questionamos aos atores do Polo Agreste/Trairi sobre outros 

projetos coletivos que possam ter sido desenvolvidos desde a constituição da região turística, 

não foi citada nenhuma outra parceria, com exceção de uma ação pontual de participação em 

uma feira de negócios, na qual os municípios do polo dividiram um estande. Sobre a ausência 

de ações de cooperação nessa região turística, a fala a seguir é representativa: “[...] a gente 

divide muito ideias, mas ação não aconteceu ainda.” 139 

No caso do Polo Costa Branca, havia no início de implementação do PRT uma 

proposta de roteirização turística para a região que começou a ser formatada em 2006 e 

elaborada através de convênio da Setur com o MTur, no qual foi contratada via licitação uma 

consultoria especializada de Minas Gerais para elaborar o roteiro, a Creato. Os municípios 

que faziam parte dessa proposta eram seis: Mossoró, Macau, Guamaré, Açu, Areia Branca, 

Apodi e São Rafael. Esse acontecimento foi identificado através da análise das atas, no 
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entanto, não conseguimos saber, se a proposta foi de fato concluída, já que não tivemos 

acesso a todas as atas do período e os entrevistados não se referiram à criação desse roteiro.  

Do mesmo modo, os atores sociais dessa região não identificaram nenhum outro 

formalmente constituído. Foi mencionado que, geralmente, acontecem improvisações de 

roteiros montados por aqueles interessados em diversificar as opções ofertadas aos turistas, 

não existindo nenhuma organização quanto a isso, apesar das possibilidades enunciadas nas 

falas: 

 
[...] nós precisamos é dar condições, nós fazemos uma programação “amanhã nós 

vamos visitar o museu Lauro da Escócia, museu histórico, o museu da Petrobrás, 

vamos visitar a Igreja São Vicente, no roteiro cultural, vamos ver os casarões, vamos 

ver não sei o que...”. para isso nós temos que estar com o museu aberto, pessoas lá 

para informar, que tem aquele que gosta da história, que quer ir lá, que quer ver as 

fotos... para isso nós temos que equipar [...].
140

 

 

As dificuldades encontradas na tentativa apressada de construir roteiros sem 

planejamento denotam a ausência de estrutura para o atendimento ao turista, já que não é 

incomum visitar um museu que esteja fechado ou até mesmo que não se encontrem pessoas 

que possam explicar os elementos constituintes daquele espaço. Além disso, precisamos 

considerar que dependendo do tipo de lugar visitado e da atividade proposta, pode-se 

inclusive representar um risco à vida, já que existem atividades que exigem normas de 

segurança e um protocolo a ser cumprido.  

No que tange aos possíveis projetos de cooperação, todos os atores entrevistados desse 

polo não elencaram nenhuma ação. Sobre isso afirma-se: “Fala fala fala, mas nunca existiu, 

porque fica a iniciativa privada cobrando do poder público, o poder público... não tem recurso 

e não é responsável por tudo isso.”141 

A fala demonstra que os atores não buscam desenvolver projetos conjuntos, mas 

ao contrário, cada setor fica esperando que o outro tome uma atitude e proponha/execute uma 

ação. Especificamente na leitura das atas, identificamos um projeto conjunto que foi realizado 

através do Conselho do polo, que foi a proposição de um Curso de Guia de Turismo Regional 

oferecido pelo Senac com o apoio do governo do estado e dos municípios. 

O caso do Polo Costa das Dunas é diferente dos demais polos porque possui um 

fluxo de turistas regular e alguns roteiros comercializados diretamente por agências, como o 

depoimento a seguir explica: 
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[...] passando por Pipa, passando por... pelo município de Extremoz onde tem essas 

praias, passando por Ceará-Mirim, onde tem as praias de Ceará-Mirim, passando por 

Maxaranguape, então todo esse roteiro quando os bugueiros... os turistas vem com o 

pacote fechado, eles fazem litoral sul num dia e litoral norte no outro, onde quando 

não é de bugue é de ônibus fechado, translado, van, ônibus [...].
142

  

 

A fala evidencia a realização de passeios de bugue no litoral do polo, que ocorrem 

sem maior integração entre os municípios, já que os turistas apenas passam pelas praias, sem 

estabelecer interação com essas localidades. Nesse aspecto, O PRT não influenciou nenhuma 

prática nova, diferente daquela que já era usual nesse litoral, como o depoimento a seguir 

demonstra:  

 
[...] Passeio de bugue há trinta anos; os parrachos de Maracajaú são mais recentes, 

mas já faz tempo; os parrachos de Parnamirim... os passeios são os mesmos, o nosso 

produto é velho [...] A Secretaria se preocupa em fazer a divulgação, mas não em 

estudar.
143

  

 

A fala destaca o que constatamos durante a pesquisa, que não existiu atenção com 

o Polo Costa das Dunas por parte da Setur durante o processo de implementação da 

regionalização do turismo, o que foi decorrente da crença de que esse polo já era consolidado 

e que não demandava um trabalho direcionado. Como resultado, não temos a proposição de 

um novo roteiro para essa região que diversificasse o modelo do turismo de sol e praia, e que 

fosse mais inclusivo com as comunidades de praia.  

Fora essas ações realizadas por aqueles que já comercializam a região do Polo 

Costa das Dunas, acontecem ações pontuais entre os municípios, como as citadas a seguir:  

 
Esporadicamente se tem a comercialização conjunta de Natal, Tibau do Sul e São 

Miguel do Gostoso. Isso é uma coisa, pontual, promocional: “vamos vender esse 

roteiro para ver se dá certo nas três cidades”.
144

  

 

Pela fala percebe-se que também essas ações não se constituem no planejamento 

de roteiros turísticos, servindo mais para marketing do que se constituindo em parceria. 

Referente aos demais projetos de cooperação, o que encontramos nas atas e que foi nos 

passado durante a realização de entrevistas, referem-se à formação dos grupos de trabalho145 

no Conselho do polo, como uma forma de atuação conjunta por parte de diversas entidades e 

municípios, o que funcionou durante um determinado tempo, mas que atualmente diminuiu. 
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Inclusive aparece na ata da 30ª Reunião Ordinária do Conselho, do dia 28 de junho de 2016, a 

formação de um grupo intitulado “Operacionalização para o Desenvolvimento Turístico”, que 

foi uma proposta dos municípios para a atuação em conjunto em assuntos do seu interesse, 

não se notando, posteriormente, resultados de projetos que tenham sido desenvolvidos por 

esse grupo. 

Foram citadas ainda pelos entrevistados outras ações de parceiras como: 

campanha realizada contra a exploração sexual infantojuvenil; as capacitações realizadas 

através do Prodetur; projeto chamado Operação Verão e projeto sobre resíduos sólidos. 

Identificamos também através das atas a elaboração de um roteiro pedestre para a Ribeira e a 

Cidade Alta, no qual houve a participação das instituições de ensino superior do Conselho 

para a sua constituição. Fora essas ações, não existem projetos.  

No caso do Polo Seridó, verificou-se que existiu nessa região a proposição do 

“Roteiro Seridó”, em 2005, que o Sebrae esteve à frente, a partir de um convênio com a Setur, 

no qual estavam envolvidos oito municípios: Acari, Caicó, Carnaúbas dos Dantas, Cerro 

Corá, Currais Novos, Jardim do Seridó, Lagoa Nova e Parelhas. As propostas de roteirização 

do Seridó estavam pautadas na religiosidade, na cultura e no artesanato, na gastronomia e na 

caatinga e arqueologia, formando a partir disso diversos roteiros. Esse projeto encontra-se 

concluído, tendo gerado nos atores participantes uma mobilização significativa quando da 

participação no processo. 

Junto com o Roteiro Seridó, foi também organizado pelo Sebrae o projeto “Cama, 

Café e Rede”, com o objetivo de expandir a capacidade de hospedagem da região, utilizando 

as moradias dos residentes como pontos de acolhimento e hospitalidade, o que também se 

caracterizava como um turismo mais inclusivo e de base local, próximo dos objetivos que se 

almejam com um desenvolvimento endógeno e como liberdade, da forma como estamos 

discutindo nesta tese. No entanto, tal projeto encontra-se paralisado, como indica a fala a 

seguir: “Então o roteiro nem se fala mais. Se você pegar no site ele está desatualizado. Quer 

dizer, aquele projeto ‘Cama, Café e Rede’ também não existe mais. Uma casa ou outra ainda 

existe. Iniciativa própria. Então, não há!”.
146

  

As iniciativas que persistem são individuais e não representam dinamismo para as 

localidades. Referente às demais parcerias que possam ter sido criadas nessa região, foi nos 

informado de uma realizada pelo Sebrae e Adese, integrantes do Conselho de Turismo do 

Polo Seridó, para a inscrição do Roteiro Seridó no Projeto Talentos do Brasil Rural, que tinha 
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o objetivo de inserir o turismo rural e a agricultura familiar em roteiros a serem ofertados 

durante a Copa do Mundo em 2014, sendo essa região do Rio Grande do Norte uma das 

escolhidas para fazer parte desse projeto. 

Ademais, nesse polo, citam-se parcerias pontuais realizadas com o Sebrae e o 

Senac no âmbito da capacitação, a partir da oferta de cursos profissionalizantes de turismo. 

Também foi citada uma parceria realizada através do conselho, em Carnaúba dos Dantas com 

o Iphan, no qual se construiu passarelas nos sítios arqueológicos desse município. Além de 

parcerias realizadas com a UFRN, campus Currais Novos, através do curso de turismo, nas 

quais já se criou o Plano Municipal de Turismo de Currais Novos e o inventário de toda a 

oferta turística do Seridó, entre outras ações.  

No Polo Serrano, não se identificou nenhum roteiro turístico elaborado a partir da 

implementação do PRT. O único aspecto referente a isso aparece na ata da 6ª Reunião 

Ordinária, do dia 28 de abril de 2011, que foi uma proposta de roteirização entregue em forma 

de ofício por membros do Conselho à Setur, em que se propunha um roteiro integrando os 

municípios de Portalegre, Martins, Patu, Pau dos Ferros e Luís Gomes, no que nas atas 

seguintes não se tem nenhum encaminhamento.  

Fora isso, encontrou-se uma ação que surgiu a partir da busca por resultados 

práticos que não estavam sendo visualizados pelos atores participantes da regionalização do 

turismo nessa região: a formação de um grupo, que possui tanto atores que fazem parte do 

Conselho quanto atores que estão fora desse processo, e chama-se Circuito das Serras 

Potiguares:  

 
A gente se reuniu, conseguiu formar aí da sociedade civil um grupo chamado 

“Circuito das Serras Potiguares”, que era uma espécie de um grito de alerta, um grito 

de pedido de socorro, foi um grito também de crítica ou de contraproposta à política 

de turismo, desenvolvida pelo estado e pelo governo federal. 
147

 

 

Esse grupo passou a se reunir a partir de fevereiro de 2015 e considera o diálogo 

com as comunidades dos municípios que fazem parte do Alto e Médio Oeste Potiguar uma 

forma de mobilizar o turismo. Essa estratégia foi pensada porque essas pessoas não percebem 

a região Serrana enquanto prioridade dentro das ações da Setur, sendo nos afirmado durante a 

pesquisa de que havia uma priorização de iniciativas do governo do estado na capital e região 

metropolitana de Natal. Em virtude dessa percepção, esses atores passaram a organizar várias 

ações: 
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Se a capital e ao poder público não interessa o Alto Oeste, nós vamos resolver o 

Alto Oeste. Ninguém vai dizer o que nós vamos fazer. E começamos a nos organizar 

e repercutiu muito porque a gente foi chamado, foi para assembleia, isso repercutiu, 

fomos para várias rádios, a TV Cabugi e aí o Rotas da TV Cabugi começou a se 

interessar sobre o circuito e veio aqui. E a gente passou, por exemplo, a gente 

soltava as fotos do circuito, começava a repercutir na imprensa e aumentar o turismo 

para Luís Gomes, aqui em Martins, Portalegre, todo um trabalho feito.
148

  

 

As ações incluíam divulgações dos municípios do circuito e o estudo da história 

de cada municipalidade, os equipamentos existentes, os grupos locais, os atrativos naturais, 

entre outros aspectos. Nesse processo, nos foi informado que as pessoas envolvidas nesse 

projeto irão lançar um livro, que também se chamará “Circuito das Serras Potiguares”. A 

partir do reconhecimento por parte da Setur, o grupo foi chamado e passou a fazer parte do 

Conselho de Turismo da região, com direito a voto nas discussões que estão sendo 

empreendidas. No entanto, um membro do grupo alerta: “depois, o grupo tá sendo chamado, 

mas a gente quer mantê-lo sempre paralelo.”  

Notamos que esse é um exemplo de contraproposta, em virtude da forma como o 

estado tem conduzido a política nacional de turismo no RN, muitas vezes pelos atores não se 

sentirem incluídos no processo e buscarem realizar ações em que se percebam resultados mais 

efetivos, já que não percebem isso através do PRT. Não somente por um fracasso do 

Programa, mas por sentirem privilégios de algumas regiões e municípios perante outros no 

contexto das ações empreendidas pelo governo estadual.  

Ademais, esse exemplo prático nos mostra a importância do conceito de Sen 

(2000), de agente, já que as pessoas não são beneficiárias passivas, ao contrário, são agentes 

ativos de mudança, participantes de ações econômicas, sociais e políticas. Evidencia-se que as 

pessoas são donas do seu próprio destino e podem mudá-lo desde que tenham as condições – 

intitulamentos, funcionamentos e liberdades – para exercer e expandir suas capacidades. Esse 

aspecto também corrobora com o termo cidadania ativa de Green (2009) e com a importância 

da autonomia individual e coletiva, necessária ao entendimento do que se constitui 

desenvolvimento, conforme é colocado por Souza (1996, 1997), já que os atores sociais do 

Alto e Médio Oeste Potiguar não se sentiram representados pelo que era oferecido pelo estado 

e de forma independente propuseram uma iniciativa em que puderam se sentir incluídos.  

Nesse sentido, referente a esse indicador analisado, é preciso deixar claro que o 

Circuito das Serras Potiguares é um grupo que ainda está em um processo de formação, não 

se tendo roteiros turísticos formatados e que sejam comercializados. Sobre outras parcerias 

que tenham sido realizadas a partir da constituição dessa região turística e da formação do seu 
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conselho gestor, nos foi citada a implementação do teleférico de Martins, o qual ainda está em 

planejamento. Além disso, encontramos nas atas a proposição de um circuito gastronômico 

para a região entre Portalegre, Martins e Pau dos Ferros a partir da realização de festivais, no 

que também não percebeu-se efetivação da proposta.  

Em posse desses resultados, de acordo com a matriz de avaliação, no caso do Polo 

Agreste/Trairi a eficácia nesse indicador é baixa, pois só houve a elaboração de um roteiro 

que envolve municípios da região, mas que ainda não está implementado, enquanto que 

projetos em cooperação não existem. No Polo Costa Branca, não foi identificado nenhum 

roteiro formalmente constituído e só foi identificado através das atas um único projeto de 

cooperação, sendo a eficácia nesse indicador baixa. No Polo Costa das Dunas, considera-se 

que não houve nenhum roteiro turístico elaborado via PRT, no entanto, verificou-se a 

elaboração de alguns projetos coletivos que foram implementados, por isso consideramos a 

eficácia nesse indicador como média. No Polo Seridó, houve a criação do Roteiro Seridó, que 

começou a ser implementado e perdeu força com o tempo, além da identificação de alguns 

projetos de cooperação implementados, no que a eficácia nesse indicador é média. No Polo 

Serrano, não identificamos nenhum roteiro turístico elaborado, sendo o Circuito das Serras 

Potiguares uma ação independente do PRT, como também não identificamos projetos 

coletivos entre os atores, por isso, o indicador é ineficaz nesse polo.  

Sobre esses resultados temos algumas observações. A primeira é que todas as 

ações desenvolvidas são pontuais e contam com poucas instituições envolvidas. Quando se 

verifica alguma ação de cooperação, envolve no máximo três entidades e não passam por um 

processo de avaliação após serem colocadas em prática. Notou-se uma predominância do 

Sebrae, Senac e instituições de ensino, a exemplo da UFRN, propondo projetos em que os 

demais membros da região se envolvem. Sobre a pouca integração dos municípios, encontrou-

se que: “Os municípios fazem... individualmente. Cada município.”
149

 O que também aparece 

nesse depoimento: “Não existem projetos porque os municípios não trabalham 

conjuntamente.”
150

 

Sobre isso é importante mencionar que para que exista cooperação, que segundo 

Rovere (1999) significa compartilhar atividades e/ou recursos, supõe-se o desenvolvimento do 

sentimento de solidariedade. No entanto, esse sentimento pressupõe outros como: aceitação, 

interesse e reciprocidade. A confiança seria o último grau de profundidade em uma rede, 

quando os objetivos e projetos são compartilhados. No caso das regiões turísticas do Rio 
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Grande do Norte, não se percebeu o desenvolvimento desses sentimentos por uma incipiência 

nas características que conformam localidades com estoques de capital social, conforme 

preconizado por Putnam (2005).  

Um aspecto significativo de ser mencionado é que quase todas as propostas de 

roteirização das regiões turísticas do Rio Grande do Norte têm como protagonismo o Sebrae, 

que cria roteiros, inclusive, sem nenhuma interação com o estado e as regiões turísticas, como 

é possível verificar as propostas atualmente disponíveis na página Encantos do RN:  

 

Figura 15 – Roteiros do Rio Grande do Norte propostos pelo Sebrae 

 
Disponível em: http://www.rn.sebrae.com.br/encantosdorn#roteiros 

 

Entre esses roteiros, não foram citados durante as entrevistas e nem apareceram 

nas atas por não terem relação com a regionalização do turismo: o “Do Sertão para o Mar”, 

localizado na região Oeste e incluindo os municípios de Mossoró, Serra do Mel, Areia 

Branca, Tibau e Grossos, e o “Caminhos de Pium”, que baseia-se em alternativas de um 

turismo com foco no relaxamento, contemplação da natureza e contato com os moradores 

locais.  

O constatado durante a realização das entrevistas é que o Sebrae faz toda a 

organização do roteiro, com várias ações, como capacitando os pequenos empresários locais, 

com um foco forte na produção associada ao turismo. No entanto, no momento que a 

instituição termina o trabalho e as localidades deveriam caminhar com suas próprias pernas o 

processo é paralisado: “[...] a partir do momento que o Sebrae sai, a coisa começa um pouco a 

desandar.”151 A mesma situação é exposta a seguir:  

 
A gente tem exemplos claros disso aqui, o trabalho que nós fizemos em conjunto na 

época do roteiro Seridó... Na hora que saiu, acabou. Tentamos elaborar o roteiro do 

Costa Branca. Aí, sozinho, o Sebrae fez, em Pium. Teve em Serra de São Bento...
152
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Percebe-se nas falas a ausência de protagonismo dessas localidades já trabalhadas 

pelo Sebrae, configurando-se como uma situação oposta à constatada com o exemplo do Polo 

Serrano. Só que essa falta de ativismo pode estar relacionada ao não amadurecimento dessas 

localidades e das pessoas envolvidas no processo, o que pode ser decorrente de vários fatores, 

como da não existência de ferramentas ou instrumentais para que o processo possa ter 

viabilidade.  

Nesse sentido, as dificuldades estruturais (infraestrutura básica e turística) de 

roteiros criados no âmbito do PRT, quando da primeira fase em 2004, de forma institucional 

pelas secretarias estaduais, para que esses fossem mostrados no Salão de Turismo, sem 

maiores relações com aqueles que comercializariam esses roteiros, geraram a não efetivação 

mercadológica dessas propostas. Em alguns casos, por serem inviáveis. Constatou-se durante 

a pesquisa que a ausência de diálogo com o mercado foi também uma realidade do Rio 

Grande do Norte, o que pode ser perceptível na seguinte fala: “Hoje a gente percebe que, para 

criar um roteiro, não adianta a gente ficar dentro de uma sala. Tem que fazer junto com quem 

vende o turismo.” 153  

Pode-se considerar, dentro da proposta de desenvolvimento que utilizamos para 

avaliar o PRT, que criar roteiros turísticos poderia ser uma forma de aumentar o crescimento 

econômico das regiões, o que poderia ser utilizado para melhorias sociais, como menciona 

Sen (2000). Além de ser uma forma de utilizar o potencial presente no território, como atesta 

ser importante Barquero (2001), Buarque (2008) e Tomazzoni (2009), além de propiciar a 

criação de uma rede de aprendizagem local e regional que possibilitasse a difusão do 

conhecimento e inovação (BARQUERO, 2001; BUARQUE, 2008; TOMAZZONI, 2009; 

SCHUMPETER, 1997; CASTELLS, 2010).  

No entanto, um processo desse tipo só poderia ser desenvolvido a partir da 

participação de todos os envolvidos, não somente dos membros dos Conselhos, mas da 

inclusão das comunidades locais para que se pudessem ter atividades planejadas em conjunto. 

Considerando-se principalmente a escolha das comunidades de querer ou não participar do 

processo, não se ignorando a capacidade que estas têm de escolher seu futuro, como costuma 

ocorrer (RAMOS, 2010). A roteirização não poderia ser resumida a uma proposta de 

mercantilização de uma região, como aconteceu na primeira fase do PRT, como alertam 
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Nóbrega (2012), Beni (2006) e Carneiro (2014), desconsiderando todos os aspectos macro 

que conformam a constituição de uma região turística.  

O terceiro indicador desse eixo é Elaboração, implementação e avaliação do 

plano de marketing ou utilização de outros mecanismos de marketing, que se enquadra na 

verificação de utilização ou não de estratégias de promoção e comercialização dos produtos 

nas regiões turísticas do Rio Grande do Norte, proposto no âmbito do PRT como um módulo 

específico na primeira etapa (BRASIL, 2007j) e como objetivo específico e eixo de atuação 

em Brasil (2013b). De forma específica, nos atemos a verificar se algum plano de marketing 

havia sido elaborado ou se eram utilizados outros mecanismos de marketing para promover as 

regiões e municípios.  

No primeiro momento, verificamos que não existia plano de marketing preparado 

no período da pesquisa (2004-2014), que estava ainda em processo de construção pela 

consultoria Solimar International com recursos do Projeto RN Sustentável, observando-se 

mais uma vez o fato de que os documentos elaborados de maneira institucional pela Setur são 

sempre produzidos através de consultorias, já que a instituição não possui o pessoal técnico 

adequado e suficiente para isso; nem se realiza parcerias com as instituições de ensino que 

poderiam auxiliar na realização de um trabalho desse tipo.  

No estado do RN, na falta ainda de um plano maior que oriente as ações de 

divulgação realizadas, acaba se utilizando de ações promocionais diversas, no que são 

mostradas as potencialidades das regiões:  

 
[...] trabalho de capacitação desses agentes de viagens, divulgação, panfletaria, 

estandes, eventos, tudo isso a nível nacional e internacional. [...] A gente também 

trabalha com mega famtour, como a gente chama, trazendo esses jornalistas, 

trazendo agentes de viagens para conhecer essa interiorização do turismo, para 

conhecer essa ideia do turismo no interior do Rio Grande do Norte. 
154

 

 

A representante estadual alega ser difícil, em alguns casos, o deslocamento dessas 

pessoas para municípios mais distantes da capital, em virtude do tempo e da manutenção das 

estradas que dão acesso a essas localidades, além do fato de que alguns municípios não têm 

uma estrutura de recepção já estabelecida, como meios de hospedagem, restaurantes e 

atrativos com condições de acessibilidade.  

Referente a isso e observando as ações promocionais da Emprotur, em âmbito 

nacional e internacional, constatamos durante a pesquisa que a divulgação das regiões e 

municípios do Rio Grande do Norte não se dá de forma homogênea nos eventos e feiras que o 
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estado participa, sendo priorizados aqueles municípios que possuem condições de receber 

turistas, o que fica evidente com a fala da representante estadual, quando coloca que se tenta 

“promover os interiores que tem a capacidade de recepção um pouco já estabelecida”.  

Como certos municípios das regiões turísticas têm algum potencial, mas não têm 

estrutura, o estado alega que não teria condições de mostrar esses municípios nos eventos em 

que participa, pois isso provocaria o interesse de turistas em conhecê-los. Só que esse 

deslocamento para locais sem a mínima infraestrutura básica e turística acabaria por gerar 

uma impressão negativa do Rio Grande do Norte para esses visitantes, não dando 

oportunidades para que esses municípios pudessem se estruturar e no futuro tivessem maiores 

condições de recepção.  

Mesmo municípios que possuem atrativos não detêm muitas vezes os serviços 

turísticos necessários, como o exemplo a seguir mostra o caso de Patu: 

 
A questão do voo livre lá é um dos pontos de referência, acho que na América 

Latina, de voo. É lindo. Mas se você chegar lá, você turista, você chegar lá e quiser 

fazer um voo livre não tem. Não tem. Você tem que contratar uma empresa, que se 

não me engano, existe uma pessoa lá, que contrata uma outra pessoa de uma 

empresa [...]. Então, assim, não existe uma estrutura montada lá, até porque, 

obviamente, compreendemos também que não existe um fluxo.
155

  

 

Nesse caso percebe-se que o município de Patu, que possui potencial para o 

turismo de aventura, além do turismo religioso com o Santuário de Nossa Senhora dos 

Impossíveis (Santuário do Lima), não possui os serviços de empresas localizadas no próprio 

município para a prática do voo livre, em virtude de não existir um fluxo regular de pessoas. 

O que é uma realidade da maior parte dos municípios do Rio Grande do Norte que possuem 

uma potencialidade para o turismo, inibindo o próprio desenvolvimento da atividade. Em 

virtude dessas dificuldades estruturais, estando algumas em situação ainda mais vulnerável do 

que a de Patu, é que a Emprotur/Setur prioriza alguns municípios em detrimento de outros, 

nas ações promocionais realizadas.  

No que diz respeito a esse aspecto, percebeu-se durante a análise das atas e das 

entrevistas que os atores das demais regiões do Rio Grande do Norte acreditam que há uma 

priorização de Natal e região do entorno, do Polo Costa das Dunas, nas ações promocionais 

desenvolvidas pelo estado, como é possível verificar no depoimento a seguir: “[...] falei 

também que eles davam muita ênfase só para a capital e os polos do interior, os demais polos 

não têm a mesma propaganda, não tem o outdoor [...]”.156
 Outra fala expõe a mesma situação: 
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A propaganda, a política, as políticas públicas ficam muito... Param na Reta 

Tabajara! Isso é bem conhecido aqui. “O Rio Grande do Norte, mas não se preocupe 

não, o Rio Grande do Norte, ele tem seu coração na Via Costeira, tem sua principal 

estrada que é a Rota do Sol e o estado termina na Reta Tabajara”. 
157

 

 

Com a exposição dessa fala, percebe-se um sentimento de desânimo do ator frente à 

percepção de uma situação em que ele não se sente incluído. Outro entrevistado afirma que 

solicitou à Setur a mudança da forma como a divulgação acontece: “[...] coloquem no estande 

‘Rio Grande do Norte’ ao invés de ‘Natal – Rio Grande do Norte’, coloquem ‘Estado do Rio 

Grande do Norte, pelo amor de Deus’. Eu costumo dizer que o Rio Grande do Norte termina 

em Macaíba.”
158

   

Em virtude desse contexto, os membros dos Conselhos das regiões turísticas 

cobram por ações direcionadas de marketing por parte do estado para cada região turística. 

Eles não estão satisfeitos com o que é produzido institucionalmente por não se sentirem 

incluídos no processo. Sobre isso, nos foi informado durante a pesquisa que no caso das feiras 

nacionais de turismo, a Setur/Emprotur apresenta alguns pontos do interior do estado, aqueles 

que já possuem as condições de recepção, como já foi mencionado. No entanto, nos eventos 

internacionais, argumenta-se que isso não é possível, quando a ênfase recai sobre Natal.  

Diante desses dados e da observação em campo, notamos que falta um diálogo 

mais aberto por parte da Setur/Emprotur que não expõe para as regiões turísticas quais os 

fatores motivam o estado a agir de uma ou de outra forma no quesito divulgação institucional. 

Não se menciona, por exemplo, que nem todos os municípios serão divulgados, o que gera, 

como consequência, uma angústia por parte de determinados atores que não se sentem 

representados. Uma maior transparência poderia ser o caminho para a construção da 

compreensão mútua no âmbito da regionalização do turismo, constituindo-se como o segundo 

grau de profundidade de uma rede – o conhecimento –, que inclui conhecer como o outro 

pensa (ROVERE, 1999). Esse aspecto também remete às garantias de transparência, 

conforme mencionadas por Sen (2000), que refere-se a relações de sinceridade que as pessoas 

esperam, através da clareza, da exposição e acesso a quaisquer informações que se queira, 

constituindo um aspecto importante da democracia.  

Nesse contexto, buscamos verificar se as regiões turísticas utilizavam outras 

formas de divulgação independentes. Constatamos que no início da implementação do PRT 

existiu um movimento de organização das regiões para a divulgação, o que parece não ter tido 
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continuidade. Por exemplo, na ata da XIII Reunião Ordinária do Conselho do Polo Seridó (15 

de dezembro de 2010), tem-se como pauta a apresentação da marca da região. No Polo Costa 

Branca, a aprovação da logomarca, a confecção de material de folheteria e a aprovação da 

criação do site relativo a essa região turística aparecem como temáticas na ata da 5° Reunião 

Ordinária do Conselho (28 de setembro de 2007). No Polo Costa das Dunas, a pauta da 

criação de um site para essa região também aparecem em algumas reuniões, como na ata da 

31ª (29 de agosto de 2005). Tais ações não tiveram continuidade, já que atualmente nenhuma 

região turística tem um site específico de divulgação, nem conta com qualquer material 

promocional.  

Quando o Salão de Turismo estava em operacionalização, a Setur, de forma 

conjunta com as regiões, preparava um material específico de cada polo para ser divulgado. 

No entanto, percebeu-se, através da leitura das atas, que mesmo nesse momento, as regiões 

turísticas tinham dificuldade de colaborar com tal material, existindo dificuldade, por 

exemplo, para que os representantes dos municípios enviassem fotografias com qualidade 

suficiente para serem reproduzidas.  

Com a paralisação do Salão, não há qualquer iniciativa de divulgação das regiões 

independentes do que o estado realiza, fazendo com que cada município faça sua divulgação 

individualmente, conforme se menciona: “Quando se trata de marketing cada um faz 

individualmente, cada qual fazendo a sua parte.”159 Em outra entrevista, o mesmo aspecto é 

ressaltado: “Não existe site da região, que promova o potencial da região, ainda se espera 

muito da Setur e os municípios recorrem a iniciativas pontuais.”160  

Nota-se, portanto, mais uma vez, a ausência de protagonismo das regiões, 

corroborando para o já mencionado, de existir uma dependência das regiões perante as ações 

desenvolvidas no âmbito do estado. Em virtude desses aspectos, a eficácia nesse indicador é 

considerada baixa em todas as regiões turísticas do Rio Grande do Norte, pois as ações 

realizadas pela Setur/Emprotur são pontuais, em virtude do Plano de Marketing ainda estar 

em elaboração; bem como o que é realizado pelos polos são estratégias de marketing diversas 

e individuais por parte de cada município, podendo-se considerar que mesmo essas são 

insuficientes, o que é notado ao se acessar alguns sites de municípios das regiões turísticas. 

Tal situação corrobora com a afirmação de Boullón (2005, p. 14) no que diz respeito à 

ausência de coordenação entre os níveis de gestão, no qual resulta em campanhas de 

marketing isoladas, desconexas: “[...] que resultam pouco eficientes devido à limitação das 
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partes envolvidas; campanhas que, além disso, se superpõem a outras iniciativas pelo estado 

(ou província) ou pela nação, e que inclusive as contradizem”.  

As ações pontuais, sem se constituírem em um planejamento estruturado, como 

localizadas dentro de um plano, propiciam poucos resultados efetivos. Além disso, há que se 

considerar que a promoção e comercialização turística são as últimas partes do processo. É 

preciso antes, criar mecanismos de planejamento e dar condições de recepção aos municípios, 

considerando as questões de capacidade de carga e tipos de turismo que se quer desenvolver.  

O quarto indicador desse eixo é Sistematização de informações sobre evolução do 

turismo, cujo objetivo era mensurar se a implementação do PRT gerou um ambiente propício 

à coleta e ao armazenamento de dados sobre o turismo nas localidades, que pudessem 

produzir informações importantes e auxiliar no planejamento do turismo e no próprio 

acompanhamento do Programa. As informações que poderiam fazer parte desse banco de 

dados referem-se àquelas vinculadas aos inventários turísticos, que, como já mencionamos em 

outro momento, representam todos os elementos de infraestrutura básica e turística de um 

município; também são importantes os dados referentes ao fluxo turístico, ao gasto médio do 

turista, entre outros relacionados à evolução da atividade turística nas localidades.  

Sobre essa questão dentro do PRT, no sexto módulo da primeira fase, previa-se 

um “Sistema de Informações do Programa” (BRASIL, 2007h), o qual deveria ser composto 

por seis subsistemas, entre os quais o SMA, que como vimos não foi efetivado; o Cadastur, 

cujo site continua em funcionamento; e o Invtur, outro subsistema proposto, mas que ficou 

um tempo desativado, o que constatamos através de algumas atas e entrevistas, o que nos 

indica desde já que o Sistema de Informações conforme proposto, com todos os subsistemas, 

não foi de fato realizado.  

No caso do Rio Grande do Norte, questionamos aos atores entrevistados se havia 

a coleta de dados sobre a evolução do turismo nos municípios e regiões, e como esse processo 

se dava, no que obtivemos como resposta que as dificuldades históricas de coleta e 

armazenamento de dados persistem no estado, não se considerando avanços a partir da 

implementação do PRT.  

Essa problemática tomou uma dimensão maior quando se precisou dessas 

informações para a elaboração dos PDITS. Constatamos quanto a isso que existiu dificuldade 

de comunicação entre as consultorias responsáveis pela elaboração desses documentos e os 

municípios, no que diz respeito a não disponibilização das informações necessárias por parte 

dos atores municipais. Isto é, não houve facilitação na transmissão dessas informações e 

dados importantes. Esse fato foi notório quando assistimos às reuniões dos Conselhos de 
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Turismo das regiões turísticas, no período de 25 de agosto de 2016 a 1º de setembro de 2016, 

quando tanto a Itec Infraestrutura, Tecnologia, Engenharia e Consultoria (responsável pela 

elaboração dos PDITS do Polo Agreste/Trairi e Polo Serrano) quanto a Solimar International 

(responsável pela elaboração do “Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do 

Rio Grande do Norte”) ressaltaram em todas as regiões as dificuldades de obter informações 

de alguns municípios, que não respondiam aos questionários enviados, mesmo após várias 

tentativas.  

Sobre isso, podemos afirmar que verificamos durante a pesquisa não tratar-se de 

um desinteresse dos municípios de responder aos questionários, mas o que acontece é que 

muitos desses atores não possuem de fato os dados solicitados, o que é perceptível na fala: 

“Se o gestor da pasta, ele não conhece, qual a razão porque ele não conhece. Então se é 

preciso elaborar um trabalho, então você enquanto empresa precisa conhecer.”
161

 

Como os dados realmente necessários não existem, busca-se utilizar aqueles que 

estão em disponibilidade. Um fato que agrava o problema da ausência de informações é que 

os planos precisam ser produzidos em um tempo curto, dificultando que essas empresas 

contratadas possam realizar uma pesquisa mais aprofundada nas fontes existentes ou mesmo 

que se pudesse produzir dados. Além disso, alguns municípios alegam receber várias vezes 

formulários que contêm as mesmas perguntas ou perguntas muito semelhantes, seja por parte 

das consultorias ou da Setur, indicando que não se mantém um banco de dados no âmbito do 

estado em que apenas se atualizasse as informações já armazenadas.  

Sobre a ausência de dados nos municípios, verificou-se que por vezes algumas 

gestões produzem algumas informações, entretanto, elas são completamente ignoradas quando 

uma nova gestão assume a Prefeitura, o que acaba não dando continuidade à coleta, em que a 

série histórica poderia gerar conhecimentos basilares para o planejamento. Outras vezes, 

extraviam-se os poucos dados existentes. Nesse ponto recaímos mais uma vez na 

descontinuidade político-administrativa que interfere na implementação das políticas (LOBO, 

2009).  

No caso do Rio Grande do Norte, verificamos que muitos municípios, aqueles que 

possuem atrativos turísticos mais estruturados, se utilizam da frequência de visitação a um 

museu, por exemplo, ou recorrem aos equipamentos de hospedagem relevantes do município, 

para se ter uma estimativa de quantos turistas passaram pela localidade em um determinado 
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período. No que tange a esse aspecto, questionamos aos nove municípios que selecionamos 

sobre qual era a situação destes no que diz respeito à coleta e armazenamento de dados.  

Dos nove municípios, apenas Santa Cruz (Polo Agreste/Trairi) e Tibau do Sul 

(Polo Costa das Dunas) alegam conseguir coletar e armazenar dados sobre o turismo local. No 

caso de Santa Cruz, afirma-se:  

 
Hoje a gente tem um levantamento de todo o nosso comércio [...] quando eu mando 

meus funcionários para a rua entregar os convites, eles já dizem abriu isso, isso e 

isso, aí a gente vai e já atualiza [...] E a gente tem feito na medida do possível muitas 

pesquisas também, com o Sebrae, com a Fecomércio, hoje a gente faz mais com a 

Fecomércio [...].
162

  

 

Percebe-se que a atualização constante dos dados é decorrente da observação 

direta que os funcionários realizam quando são enviados para a entrega de convites para os 

eventos promovidos pela Prefeitura, podendo-se supor que isso não seria possível se o 

município tivesse um maior porte. No que diz respeito à produção de pesquisas, essas são 

realizadas em parceria com outras instituições, como Sebrae e Fecomércio, já que o 

quantitativo de funcionários dessa secretaria é insuficiente para tal, com apenas três pessoas. 

Já em Tibau do Sul, alega-se: “[...] a gente tá fazendo [...], tá atualizando o 

inventário [...] já está com tudo isso, todo ano a gente está fazendo a atualização, a gente fez, 

já tem uns seis anos que a Secretaria lá vem fazendo.”163 Pode-se afirmar que seis anos é um 

quantitativo temporal pequeno comparado ao período em que o distrito do município – Pipa – 

é um destino internacional do Rio Grande do Norte. Mas que mesmo assim representa um 

avanço perante os outros municípios que não têm conseguido realizar o mesmo. 164 

Dos sete municípios que não realizam a mensuração dos dados concernentes ao 

turismo, Caicó menciona que faz levantamentos pontuais de determinados públicos: “A 

questão do público, geralmente, é feita pelo Corpo de Bombeiros, que é na época de eventos, 

que eles têm as estimativas. Porque isso aí só, realmente, com eles para ter noção de 

público.”165 Por sua vez, Areia Branca possui uma situação semelhante:  

 
Infelizmente não. Nós não temos isso. Não. A gente tinha estimativas na época dos 

grandes eventos, porque tinha a polícia e a própria secretaria a gente pela questão da 

ocupação na hora do evento e pelas casas que se alugava a gente tinha uma ideia de 

quantas pessoas passavam por aqui [...].
166
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Nota-se que em Areia Branca, a coleta de dados nos eventos não tem mais 

ocorrido em virtude da ausência de recursos para realizar as festas populares. Outros 

municípios alegam não ter condições de pessoal e de recursos, como é o caso de Natal: “Nós 

temos consciência de que não temos conseguido coletar os dados. Falta pessoal necessário 

para conseguir fazer isso e recursos.”167 Esse é a mesma situação de Acari: “Nós temos uma 

dificuldade na questão da equipe, da distribuição dentro da demanda [...] a questão da coleta 

de resultados, infelizmente nós não temos condições de realizar esse trabalho atualmente.”168  

Os municípios de Guamaré, Extremoz e Martins também não conseguem coletar e 

sistematizar os dados porque as Secretarias Municipais de Turismo não possuem estrutura 

para desempenhar essa função. Sobre isso, Guamaré afirma: “Esse é um problema sério.”169 Já 

Extremoz destaca: “Não, por quê? Eu só poderia ter esses números relacionados a quantitativo 

de bugueiro, fluxo turístico da cidade, restaurantes... através de um inventário.”170 No caso 

desse município, verifica-se que a colocação pelo representante municipal de não realização 

da coleta de dados por não se ter um inventário é uma compreensão equivocada sobre quais 

dados são importantes à Secretaria Municipal de Turismo armazenar, já que o inventário é um 

importante instrumento de informações, mas que precisa ser complementado com outras 

fontes.  

No caso de Martins, o representante municipal alega: “[...] nós não temos o 

controle de quantos turistas chegam no nosso município. E nem sei como podemos fazer esse 

controle [...].”171 As dificuldades desse município são grandes já que a Secretaria do 

Município só possui dois funcionários e, por exemplo, os próprios hotéis e pousadas locais 

não possuem sistemas informatizados que pudessem auxiliar nessa contabilização.  

O resultado encontrado no que tange a esse indicador nos municípios-foco do 

estudo corrobora com a situação da América Latina, conforme colocada por Boullón (2005), 

já que se constata, nesse caso, de maneira geral, que o pessoal responsável pelo turismo nas 

Secretarias Municipais não dispõem de informação processada, muito menos escrita:  

 
Eles desconhecem a realidade que caracteriza cada um dos componentes do espaço 

turístico, seja porque os levantamentos imprescindíveis não foram feitos, seja porque 

são obsoletos, seja porque quando se inicia um plano já não são oportunos nem se 
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conta com os meios necessários para realizar totalmente esta tarefa que pode 

demorar mais de um ano. (BOULLÓN, 2005, p. 21).  

 

Tal quadro indica que a eficácia desse indicador nas cinco regiões turísticas do 

Rio Grande do Norte é baixa, pois os dados atualmente existentes para todas as regiões foram 

compilados, apenas quando necessário, para a elaboração dos PDITSs, por um trabalho 

conjunto das consultorias e dos municípios. No que diz respeito a esses últimos, percebe-se, a 

partir das exemplificações mencionadas, que a maioria não vem conseguindo coletar e 

sistematizar os dados sobre a evolução do turismo, já que apenas Santa Cruz e Tibau do Sul 

alegam realizar tal ação. Esse aspecto influencia totalmente na capacidade de planejamento 

dos polos de turismo e especificamente dos municípios, que trabalham baseados na 

generalidade. Mesmo na capital do estado, Natal, a situação mostrou-se semelhante a dos 

outros municípios. No âmbito estadual tem-se a mesma conjuntura, o que indica que a 

avaliação do PRT é prejudicada, já que os dados existentes são fragmentados e não permitem 

que se tenham uma precisão quanto aos processos e resultados desse Programa nos âmbitos 

regionais e locais.  

 

6.2.4 Ações no âmbito municipal 

 

Esse eixo de avaliação é dividido em dois indicadores de eficácia: 1) 

Fortalecimento da gestão pública do turismo e 2) Instrumentos de planejamento turísticos 

criados ou fortalecidos.  

O grupo dos nove representantes dos municípios entrevistados era composto por 

quatro turismólogos, o que pode ser percebido como um avanço quando comparado há alguns 

anos, em que quase não existiam pessoas com formação em Turismo nas Secretarias 

Municipais. Sobre o tipo de departamento existente, verificou-se que quatro das nove pastas 

são específicas de turismo enquanto cinco dividem a gestão da atividade com outros setores, 

como: desenvolvimento econômico em geral, meio ambiente, eventos, lazer e esportes.  

A quantidade de funcionários se dá da seguinte forma: Santa Cruz – três; Areia 

Branca – quatro; Guamaré – 12; Extremoz – cinco; Natal – 39; Tibau do Sul – seis; Acari – 

três; Caicó – dois; e Martins – dois. Os únicos municípios que possuem uma quantidade 

representativa de funcionários é Guamaré e Natal, principalmente esse último município, que, 

como é a capital, tem o maior número de funcionários dos nove pesquisados.  

O primeiro indicador desse eixo é o Fortalecimento da gestão pública do turismo, 

que buscou verificar, através das falas dos representantes municipais, se a participação do 
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município na região turística propiciou uma maior prioridade ao setor na gestão pública e se 

isso gerou ações de fortalecimento dos órgãos municipais de turismo, capacitação de 

funcionários, expansão do orçamento nos últimos anos, ou outras ações. Esses aspectos estão 

dentro do módulo operacional Brasil (2007m) e aparecem de forma pulverizada em Brasil 

(2013b).  

 A maior ou menor prioridade dada ao turismo está atrelada à orientação que o 

governo de cada localidade dá à atividade, estando próximo do que Beni (2012) e Acerenza 

(2002) colocam referente à hierarquia que o turismo ocupa no setor público: “[...] a 

hierarquia, de uma ou outra maneira, é dada pela importância que o turismo pode ter frente 

aos outros aspectos da economia nacional.” (ACERENZA, 2002, p. 280). Nesse sentido, se o 

turismo não é uma atividade econômica que traga resultados econômicos consideráveis, logo 

ele não teria prioridade. Já quando os retornos econômicos aumentam, a prioridade 

aumentaria.  

Em posse dos resultados, constatamos dois grupos de municípios, um com cinco 

representantes, que acredita que a importância do turismo vem aumentando no âmbito do 

município, e por isso, a gestão pública do setor vem sendo fortalecida, e um outro grupo com 

quatro municípios, que não acredita que houve fortalecimento. 

No primeiro grupo, temos os municípios de Santa Cruz, Guamaré, Extremoz, 

Caicó e Martins. No caso de Santa Cruz, tem-se a justificativa a seguir:  

 
[...] Santa Cruz tem uma gestão hoje que realmente entende que o turismo é uma 

indústria. Santa Cruz foi a grande cidade do estado na época do algodão, era muito 

rica, já com o algodão. Então quem está à frente hoje, entende que o turismo hoje 

vai ser para Santa Cruz o que foi o algodão nos tempos passados.
172

  

 

A fala evidencia que a importância da gestão pública do turismo no município tem 

se fortalecido em virtude de se vislumbrar um crescimento econômico a partir da atividade 

turística, o que indica que a gestão pública do turismo continua com o “velho” discurso 

desenvolvimentista, sem se atentar para a centralidade que a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas deve ter quando se pensa em processos de transformação social. Sobre ações 

práticas desenvolvidas por esse município, não há dúvidas de que muitas foram 

implementadas nos últimos anos, a partir da construção do Alto de Santa Rita de Cássia e, 

atualmente, do teleférico. No que diz respeito à gestão pública do turismo, tem-se que 

considerar que o representante municipal afirma que há total apoio para as ações que a 

secretaria municipal planeja, fortalecendo-se esse apoio ao longo dos anos e tendo muitas 
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ações financiadas através das emendas parlamentares. Sobre a estrutura de trabalho, 

percebemos esta como deficitária, já que se conta com apenas três funcionários, 

contabilizando um estagiário.  

Os municípios de Extremoz e Guamaré também justificam a importância dada ao 

turismo pela Prefeitura em virtude de ações desenvolvidas. No caso de Extremoz menciona-

se: 

 
[...] em relação ao apoio da gestão pública em relação ao turismo, total, de vento em 

popa. Quando nós falamos que nós estamos hoje implantando uma situação para ser 

colhida no futuro, as pessoas não estão enxergando isso [...] a pavimentação, o 

saneamento do município, aliás, do litoral, aquele parque da Redinha, Santa Rita, 

Genipabu, Barra do Rio, Graçandu e Pitangui está toda saneada [...].
173

  

 

Em Extremoz afirma-se que o turismo vem alcançando prioridade na gestão 

pública municipal, realizando-se muitas ações para apoiar a atividade, como essas 

mencionadas no litoral do município, além de outras citadas como as relacionadas a todos os 

eventos do município, cuja responsabilidade é da Secretaria Municipal de Turismo, ações de 

construções de quiosques, de uma casa do grude, entre outras. No que diz respeito à estrutura 

de gestão do órgão municipal de turismo, verificamos que é frágil, já que, por exemplo, das 

cinco pessoas lotadas na Secretaria, duas estão prestando serviço a outras pastas, ficando para 

o trabalho do dia a dia um efetivo baixo.  

No caso de Guamaré, o representante municipal afirma que a prioridade do 

turismo na gestão pública vem aumentando:  

 
A prefeitura tem uma visão interessante sobre isso. [...] Tanto que ele já tá fazendo 

essa urbanização da praia do Amaro para ser um ponto turístico, um ponto da praia. 

As praias da cidade mesmo ele repassou, tá fazendo agora um novo atracadouro, 

acho que é o nome disso, passou os barcos, também fez isso, mudou iluminação da 

praia. Então ele tem uma visão bem bacana sobre o turismo [...].
174

  

 

No município de Guamaré, a prioridade dada no âmbito municipal ao turismo 

vem aumentando, já que a estrutura dos meios de hospedagem desse município começou a 

ficar obsoleta com a saída de trabalhadores vinculados ao petróleo, que usavam as instalações 

durante a semana. Isso repercutiu negativamente e o turismo vem apresentando-se como uma 

possibilidade de atividade econômica para esse município litorâneo. Em virtude disso, 

algumas ações vêm sendo desenvolvidas pela Secretaria Municipal. No que diz respeito ao 

órgão municipal de turismo, o número de funcionários é alto quando comparado aos demais 
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municípios – 12 – no entanto, não se percebeu um maior volume de ações desenvolvidas pelo 

município quando comparado aos demais municípios pesquisados.  

No caso de Caicó, a secretaria municipal trabalha, basicamente, com a 

organização de duas grandes festas, que é a Festa de Sant'Ana, a Padroeira do município e o 

Carnaval, que atualmente é um dos principais do Rio Grande do Norte. Percebeu-se, nessa 

Secretaria, uma ação que deu maior estrutura ao planejamento do setor: 

 
Olha, quando eu entrei não existia lugar firme. Pelo menos eu não tive 

conhecimento. Ainda procurei, mas disseram que era sempre, assim, com outra 

pessoa em algum lugar. A gente veio ter o nosso lugar nessa gestão. [...] era só eu, 

quando eu entrei. Aí depois entrou uma menina, aí depois entrou o meu secretário 

adjunto, e veio mudando muito também [...].
175

 

 

No caso de Caicó, nos últimos anos, a gestão pública do turismo ganhou um local 

fixo, o que é um aspecto fundamental para ter mais estrutura para o planejamento turístico. No 

entanto, o efetivo de pessoal é baixo, apenas dois, a secretária e mais um, sendo que a 

rotatividade desse outro cargo é muito elevada, o que fragiliza ainda mais o processo.  

No caso de Martins, um município serrano que atrai turistas, sobretudo do próprio 

estado, para visitar os mirantes, entre outros atrativos, apresenta o entendimento do seu 

representante municipal de que a prioridade dada ao turismo vem aumentando aos poucos no 

município: 

 
De forma tímida, vamos dizer assim. Porque o Programa está chegando agora, mas 

depende muito do gestor, se ele não for atrás, se ele não buscar, ele vai perder no 

tempo, então assim depende muito da gestão que está a frente da questão do turismo, 

importante é. Já chegou num patamar de fortalecimento, porque assim através dessas 

ações a gente vai buscando ter outras, e através disso, vamos vendo que é importante 

ter isso, ter isso e ter isso.
176

  

 

Na fala percebe-se que há uma referência ao fato de que o PRT é recente, isso 

ocorre porque essa região, juntamente com a do Polo Agreste/Trairi foram as últimas a serem 

dinamizadas no contexto estadual. Além disso, é mencionado que a forma como o turismo é 

conduzido no âmbito municipal depende daqueles que estão à frente do processo. Tendo isso 

em vista e considerando oito anos de gestão municipal em que as mesmas pessoas estão 

participando das ações, percebe-se um crescimento do apoio para o desenvolvimento das 

atividades. No entanto, apesar de se falar em fortalecimento na entrevista, percebeu-se que 

outros aspectos, como os que dizem respeito a uma estrutura condizente de trabalho são 
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frágeis, já que a Secretaria possui apenas dois funcionários, dos quais um é dedicado 

exclusivamente aos eventos. Em virtude disso, quando se precisa realizar uma ação maior, a 

Secretaria capta pessoas em outras pastas, momento em que se consegue reunir até 15 

pessoas.  

Do grupo que mencionou não existir fortalecimento da gestão pública de turismo 

a partir da regionalização do turismo, temos os municípios de Areia Branca, Natal, Tibau do 

Sul e Acari. No caso de Areia Branca, temos a seguinte explicação: 

 
[...] em termos de infraestrutura física, de quantidade de funcionários, eu acho que 

justamente pelo turismo numa cidade como Areia Branca não se sobressair tanto, 

não se expandir, é que é uma coisa sempre minguada, sabe, pouca, nós não temos, 

sabe, principalmente pessoal, nós não temos gente suficiente para que a gente 

desenvolva um trabalho. 
177

  

 

O município de Areia Branca vem passando por uma redução drástica nas ações 

planejadas e implementadas pela Gerência de Turismo, o que ocorreu devido à diminuição 

dos recursos destinados às Prefeituras e à cobrança de que esses recursos sejam investidos nas 

áreas prioritárias. Isso fez com que as grandes festas realizadas pelo município, Carnaval e 

Festa da Padroeira, diminuíssem a dimensão. Por isso, a gestão pública do turismo não vem 

sendo fortalecida, como afirma o representante. Além disso, o pensamento exposto na fala 

corrobora com o colocado por Acerenza (2002) e Beni (2012), e que mencionamos no início 

desse indicador, ou seja, que se um município tem maior participação econômica no turismo, 

a posição hierárquica desse setor subiria na administração pública. No entanto, os casos de 

Natal e Tibau do Sul nos fazem questionar a validade completa dessa afirmativa. Em Natal, 

menciona-se: “Não vejo por esse lado, a região não tem conseguido fazer isso”. 
178

 Já em 

Tibau do Sul:  

 
As dificuldades são enormes, falta de estrutura, falta... A Secretaria tem trabalhado 

muito com as entidades, quem dá todo apoio é a Ashtep [Associação dos Hoteleiros 

de Tibal do Sul e Pipa], que é a associação dos hoteleiros, e a Convention Bureau, 

todas as promoções, todos os eventos que o município é convidado, ele vai porque 

as entidades pagam a passagem, pagam a estadia, pagam... porque não tem, não tem 

dinheiro.
179

  

 

Natal e Tibau do Sul, principais destinações turísticas do Rio Grande do Norte, que 

recebem a maior quantidade de turistas e concentram a maior quantidade de empreendimentos 

turísticos, não percebem fortalecimento da gestão pública do turismo nos últimos anos. 
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Somente a parceria com demais entidades permitem, muitas vezes, desenvolver ações e 

participar de eventos, como as feiras, como mencionou o representante de Tibau do Sul. Esse 

mesmo município cita que os seis funcionários que fazem parte atualmente da Secretaria de 

Turismo do município são oriundos de outras pastas, como saúde, educação etc. A fala a 

seguir reforça o colocado:  

 
[...] o município está em uma situação boa em função do que arrecada com o 

turismo. Isso aí o prefeito não nega, inclusive ele reconhece que o turismo é que 

mantém o município nesse conforto, nessa situação de conforto. Mas o município 

poderia fazer mais para que o turismo renda mais ainda.
180

  

 

A partir desse exemplo podemos afirmar que não existe relação causal entre 

prioridade do turismo na gestão pública municipal e importância da atividade econômica do 

turismo no município. Quanto a isso, gostaríamos de ressaltar que acreditamos que a 

prioridade dada ao turismo na agenda governamental está atrelada mais aos retornos políticos 

do que aos econômicos que um governo obtêm quando incentiva essa atividade. Isto é, pode 

ser um interveniente nesse caso, não apenas os aspectos econômicos, mas os políticos 

também, como colocado por Wang e Ap (2013), quando se referem ao ambiente 

socioeconômico como influenciador da implementação de políticas de turismo. Corroborando 

com isso, a pesquisa de Krutwaysho e Bramwell (2010) em Phuket na Tailândia mostra que o 

governo local relutou em aplicar políticas nacionais quando isso prejudicou sua legitimidade e 

apoio eleitoral.  

Continuando com a análise, deslocando-se para o município de Acari, no Seridó, 

o representante municipal afirma que algumas ações pontuais têm previsão de serem 

desenvolvidas mais recentemente:  

 
É recentemente realizou um concurso público, dentro desse concurso está previsto 

uma equipe para cá, um turismólogo e também na parte administrativa mesmo, para 

dar um suporte, porque atualmente é como te falei com quatro anos de seca 

querendo ou não o município acaba criando outras prioridades, porque você precisa 

é... Tem a questão dos serviços básicos, de saúde, educação, de assistência social.
181

  

 

O município de Acari, que vem sofrendo com a estiagem que assola a região nos 

últimos anos, tem os recursos municipais atrelados às áreas prioritárias do município como 

saúde, educação, entre outras. Além disso, também devido à seca, o seu principal atrativo 

turístico, o Açude Gargalheiras, perdeu parte da atratividade. Em virtude disso, o turismo 
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acaba ficando em último plano, isso é justificado como motivo para o não fortalecimento da 

gestão pública do setor, que divide a pasta com desenvolvimento econômico, esportes e lazer.  

Levando em consideração esses resultados e a Matriz de Avaliação do PRT, 

podemos afirmar que esse indicador pode ser considerado com eficácia baixa nos municípios 

de Santa Cruz, Guamaré, Extremoz, Caicó e Martins, que representam, respectivamente, as 

regiões do Polo Agreste/Trairi, Polo Costa Branca, Polo Costa das Dunas, Polo Seridó e Polo 

Serrano. Nesses municípios verificou-se, através das entrevistas, que o fortalecimento da 

gestão pública do turismo tem se dado na forma de apoio para o desenvolvimento das ações 

planejadas, não existindo melhorias nos órgãos municipais de turismo, na capacitação dos 

funcionários e na expansão do orçamento. Os demais municípios, Areia Branca, Natal, Tibau 

do Sul e Acari não percebem fortalecimento de nenhum tipo. Nesse sentido, a partir da 

presença na nossa amostra de municípios pouco e muito relevantes para o contexto regional, 

podemos afirmar que não existem alterações significativas, em um ou outro caso, das 

condições materiais, financeiras e humanas dadas àqueles responsáveis por planejar e 

implementar as ações direcionadas à gestão pública do turismo.  

O segundo indicador desse eixo é Instrumentos/mecanismos de planejamento 

turísticos criados ou fortalecidos, que é uma complementação do anterior. Esse indicador é 

importante de ser avaliado na medida em que Brasil (2007m) colocou obrigações específicas 

de serem desenvolvidas pelos municípios durante a implementação do PRT, nas quais se 

destacam a criação ou fortalecimento dos instrumentos de planejamento, como: os colegiados 

locais em formato de comitê, conselho, fórum, entre outros; os inventários da oferta turística; 

plano municipal do turismo; plano de marketing; leis que regulamentem a estrutura de gestão 

criada para o turismo; fundo municipal de turismo, entre outros. No quadro a seguir, 

apresentam-se os instrumentos de planejamento criados no recorte temporal considerado na 

pesquisa nos nove municípios pesquisados:  
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Quadro 17 – Criação de Instrumentos Municipais de Turismo 

Municípios 
Colegiado 

Local 

Fundo 

Municipal de 

Turismo 

Lei 

Específica 

sobre 

Turismo 

Inventário 

Turístico 

Plano 

Municipal de 

Turismo 

Plano de 

Marketing 

Santa 

Cruz 
      

Areia 

Branca 
      

Guamaré       

Extremoz       

Natal       

Tibau do 

Sul 
      

Acari       

Caicó       

Martins       

Fonte: Pesquisa de Campo (2016). 

 

Como se pode notar no quadro, o instrumento/mecanismo instância de governança 

local foi o quantitativamente mais significativo entre os municípios pesquisados, estando 

presente em oito dos nove municípios, adotando-se no caso do Rio Grande do Norte o 

formato Conselho. Em contrapartida, a formalização desses mecanismos não significou a sua 

efetivação, já que não funcionam em seis municípios: Santa Cruz, Areia Branca, Guamaré, 

Extremoz, Acari e Caicó. 

 No caso de Santa Cruz182, foi mencionado que o Conselho Municipal funciona 

dentro do Conselho do Polo Agreste/Trairi em virtude da maior parte das entidades de um 

conselho participar do outro. Na prática, o que ocorre é que se utiliza a reunião do polo para 

elaborar as atas do conselho municipal. Sobre isso, fazemos um alerta de que essa postura é 

inadequada, já que o Conselho da região não é o espaço de discutir questões restritas a um 

único município. Por esse motivo, consideramos sem funcionamento o Conselho do referido 

município. No caso de Acari, o Conselho Municipal de Turismo estava passando por um novo 

trâmite para ser reativado na Câmera Municipal. Nos demais casos, identificamos como 

dificuldade de operacionalização a quantidade de conselheiros, não se alcançando o quórum 

necessário para a realização de reuniões. Esse motivo também dificulta um dos três Conselhos 

que estão atualmente em funcionamento, que é o de Tibau do Sul.  
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Além do mais, o funcionamento do Conselho em si não possibilita de forma 

automática a participação, principalmente da população local, como o exemplo do município 

de Natal demonstra: “Nessa semana em uma reunião e falamos que ia ter a reunião do 

conselho e falaram ‘essas reuniões são abertas ao público?’ eu disse ‘são, são abertas’ porque 

eles acham que são fechadas aos membros do Conselho.” 183 

Evidencia-se com a fala que muitas vezes a própria população não conhece as 

possibilidades participativas disponíveis, que estão dentro do que Sen (2000) fala sobre as 

liberdades políticas, principalmente no que tange à liberdade de expressão, um aspecto 

importante que poderia ser incentivado pelos Conselhos de Turismo. Gohn (2011, p. 94) 

menciona que a ausência de conhecimento sobre esses mecanismos ocorre pelo “[...] 

desconhecimento – por parte da maioria da população, de suas possibilidades [...]”. 

Adicionado a isso, acreditamos que contribui, em parte, a ausência de divulgação das 

reuniões, que ficam restritas aos membros participantes.  

O segundo instrumento mais elaborado pelos municípios foi o inventário turístico, 

já que cinco dos nove afirmam possuir. No entanto, durante a pesquisa, só tivemos acesso aos 

inventários de Santa Cruz, Acari e Martins. No caso de Tibau do Sul, tivemos acesso a uma 

apresentação de inventário e não ao documento em si. No caso de Caicó, a Secretaria afirmou 

não ter o inventário, afirmando estar em posse do Sebrae, o que representa a existência de um 

instrumento que não é utilizado na prática. 

Por sua vez, os fundos municipais de turismo são o terceiro instrumento que mais 

foi criado pelos municípios, no entanto, como são oriundos da mesma lei que cria os 

Conselhos, também não são utilizados atualmente. Os outros dois instrumentos citados foram 

a lei específica sobre turismo, aludida por dois municípios, e plano municipal de turismo, 

também mencionado por dois municípios. Enquanto o plano municipal de marketing não foi 

elaborado por nenhum município.  

 Sobre a criação de lei específica sobre turismo, é interessante mencionar que o 

município de Extremoz criou uma lei que proíbe que se usem imagens da localidade sem se 

mencionar o nome do município, já que essa é uma realidade das ações promocionais 

realizadas pelo estado e pelo município de Natal, que vendem atrativos de municípios 

vizinhos como se fossem Natal, a exemplo da Praia de Genipabu (Extremoz) e do Cajueiro de 

Pirangi (Parnamirim), colocado na fala da representante de Natal: “Eu acho que Natal tem 

isso, municípios que não são Natal e que são vendidos assim desde sempre [...].” 184, sendo 
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 Representante de Natal, em entrevista concedida à autora em 12 set. 2016.  
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 Representante de Natal, em entrevista concedida à autora em 12 set. 2016.  



302 

 

mais um debate entre aqueles colocados no indicador sobre marketing no eixo de avaliação 

anterior.  

Com relação aos planos municipais de turismo, no caso de Natal, o representante 

do município citou como plano o PDITS municipal. No caso de Tibau do Sul, o plano 

municipal que tivemos acesso não possui alguns aspectos básicos de documentos do tipo, 

como os objetivos, tratando-se mais de um conjunto de projetos que se busca desenvolver no 

futuro.  

Com esses resultados, consideramos a eficácia nesse indicador no Polo 

Agreste/Trairi como baixa, em virtude do município de Santa Cruz ter criado dois 

instrumentos de planejamento. No Polo Costa Branca, a eficácia também é baixa porque 

Areia Branca criou um instrumento e Guamaré dois. No Polo Costa das Dunas, a eficácia 

nesse indicador pode ser considerada média porque apesar de Extremoz criar apenas dois 

instrumentos, Natal criou três e Tibau do Sul criou quatro. No Polo Seridó, vamos considerar 

a eficácia como média em virtude de Acari criar três instrumentos e Caicó dois. Por fim, no 

Polo Serrano, a eficácia nesse indicador é baixa porque Martins criou apenas dois 

instrumentos/mecanismos de planejamento.  

Os resultados desse indicador corroboram com o que foi encontrado no anterior, 

já que não se poderia supor que a criação de instrumentos/mecanismos de planejamento 

poderia se dar em um ambiente com pouca capacidade executiva. Isso explica também, em 

partes, o não funcionamento dos Conselhos de Turismo, que seria o espaço onde as diversas 

vozes poderiam ser ouvidas a partir de um planejamento participativo.  

Sobre isso, no quesito participação, ao observamos que isso não estava 

formalizado ou sendo colocado em prática através dos instrumentos/mecanismos de 

planejamento, questionamos aos representantes municipais se existia outras formas que o 

município utilizava para ouvir a população no que tange ao turismo. Encontramos como 

resposta que a população só participa através de ações pontuais ou não se citou nenhuma ação 

específica, como no caso de Guamaré e Areia Branca.  

Como exemplos de ações pontuais, foram citadas pelos municípios: 1) 

participação em qualificação, seminários e palestras (Santa Cruz); 2) no Conselho do projeto 

Orla e no Conselho da Área de Proteção Ambiental de Genipabu (Extremoz); 3) através de 

relação direta, principalmente com os empresários (Tibau do Sul); 4) canal de escuta direto 

(Natal); 5) reunião de grupo de pessoas, prioritariamente acadêmicos do município, para 

discutir sobre o turismo local (Acari); 6) de artesãos na organização das feiras específicas para 
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eles (Caicó); 7) no orçamento participativo, no qual algumas ações podem ser priorizadas para 

o turismo (Martins). 

Essas ações não são suficientes quando pensamos em participação, já que são 

pontuais e restringem-se a certos grupos, não fazendo parte do que Bordenave (1994, p. 25) 

mencionou sobre uma sociedade participativa, em que “[...] todos os cidadãos têm parte na 

produção, gerência e usufruto dos bens da sociedade de maneira equitativa.” É preciso 

avançar nas formas e mecanismos de ouvir a população local sobre a pertinência e dinâmica 

do turismo. Mais do que isso, é necessário considerar quais os níveis de participação em que a 

população está inserida, no que se refere ao controle e importância das decisões que podem 

ser tomadas.  

Se a população não participa, acaba ficando excluída das possibilidades de 

escolhas sobre o desenvolvimento do turismo local. Vamos citar como exemplo o caso de 

Santa Cruz, referente à viabilização de um teleférico que está sendo implantado no Alto de 

Santa Rita de Cássia:  

 
Inclusive para construir esse teleférico teve muitas movimentações, não foi contra da 

população como um todo, mas existia um grupo na cidade que era contra porque 

achava que os 13 milhões deveria ser investido na saúde. Foram para praça pública, 

Câmara... e a gente teve que explicar que esses 13 milhões é do Ministério do 

Turismo se não vier para Santa Cruz, vai para qualquer outra cidade, para 

Aparecida, Martins...Não tem como deslocar esse recurso para outro Ministério ou 

outra Secretaria.
185

  

 

No exemplo mencionado, uma parte da população de Santa Cruz se posicionou 

contra a construção do teleférico atualmente em implantação, percebendo-se claramente que 

não houve um processo de escuta sobre a pertinência de uma obra desse porte. Até mesmo 

sobre de que forma um recurso tão significativo, oriundo de emenda parlamentar, poderia ser 

investido. Essa é uma mostra de como o turismo é conduzido nos municípios estudados, pois 

todo o processo de planejamento e priorização de ações é feito por um restrito grupo que 

conduz o fomento da atividade turística e a população local é impactada e inserida em um 

processo que ela não escolheu. Desconsidera-se que a participação é um elemento do 

desenvolvimento (BUARQUE, 2008; TOMAZZONI, 2009; BARQUERO, 2001) e que as 

pessoas devem ser agentes desse processo (SEN, 2000).  

Por sua vez, em Tibau do Sul, verificou-se que existe forte cooperação entre 

empresários e poder público, em virtude de o turismo ser uma realidade nessa destinação, o 

que não ocorre em municípios do Polo Seridó e Polo Ageste/Trairi, regiões onde se percebe 
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uma forte resistência do empresariado local em acreditar que há possibilidades de se 

desenvolver a atividade turística. Em contrapartida, em Tibau do Sul não se percebe que a 

população local esteja inserida nessas estratégias de cooperação e de possibilidades 

participativas, já que quando se mencionou pelo representante municipal as ações de 

participação e cooperação, apenas os empresários eram citados.  

No que tange a esse aspecto, bem como a outros discutidos nos dois indicadores 

desse eixo, é preciso ressaltar que verificou-se durante as entrevistas que realizar um trabalho 

mais abrangente por parte das Secretarias Municipais de Turismo do estado é um desafio, em 

virtude de estas possuírem dificuldades estruturais, representadas na figura a seguir, a partir 

de uma contabilização daquelas que foram mencionadas durante as entrevistas:  

 

Figura 16 – Dificuldades na Gestão Pública do Turismo Municipal 

Recursos Financeiros 

Infraestrutura Turística 

Equipe de Trabalho 

Estrutura Física de Trabalho 

Prioridade no Setor Público 

Entendimento do que é o Turismo 

Fonte: Pesquisa de campo (2016).  

 

A gradação de cores representa quantitativamente as dificuldades que foram 

citadas pelos representantes dos municípios. Nota-se que a maior parte refere-se a 

dificuldades da gestão pública. Em primeiro lugar, a mais citada foram os recursos 

financeiros, colocados como elemento-chave por sete municípios. Em segundo lugar, 

aparecem as dificuldades que estão fora das possibilidades de atuação da gestão pública de 

forma direta, que é o caso da existência de poucos empreendimentos turísticos em alguns 

municípios e da ausência de participação do empresariado local. Em terceiro lugar, aparecem 

no mesmo patamar as dificuldades referentes à equipe de trabalho e à estrutura física dos 

locais onde funcionam as Secretarias Municipais. E, por último, foi citado como um 

impeditivo a prioridade da atividade turística no setor público e o próprio entendimento do 

que é o turismo.  

Todos esses aspectos mencionados limitam as ações da gestão pública do turismo, 

que não possui todos os instrumentos necessários para participar do PRT. Como foi destacado 

no indicador referente aos recursos, muitas vezes os secretários e secretárias municipais de 

turismo não recebem um apoio logístico para comparecer as reuniões dos Conselhos, que 

ocorrem a cada três meses. Pode-se então questionar como é que essas mesmas pessoas, com 

uma equipe reduzida e sem estrutura de trabalho, podem de fato planejar o setor, a partir do 
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que é colocado na regionalização do turismo e de um desenvolvimento endógeno e como 

liberdade? Superar as barreiras locais é um dos fatores mais importantes a serem realizados 

para que o PRT possa ser implementado conforme preconizado nas suas diretrizes.  

No quadro a seguir, apresentam-se de forma sucinta, os graus de eficácia 

alcançados pelo PRT em cada região turística do Rio Grande do Norte, evidenciando que a 

eficácia do PRT é baixa na maior parte dos indicadores avaliativos utilizados na pesquisa:  

 

Quadro 18 – Graus de eficácia alcançados pelo PRT no Rio Grande do Norte  

CRIAÇÃO DAS REGIÕES TURÍSTICAS 

Regiões Características semelhantes dos municípios 

Polo Agreste/Trairi Média 

Polo Costa Branca Média 

Polo Costa das Dunas Alta 

Polo Seridó Alta 

Polo Serrano Média 

CRIAÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA 

Regiões Ações de S/M/C Paridade Periodicidade Processo avaliativo Recursos 

Polo 

Agreste/Trairi 
Baixa Ineficaz Baixa Ineficaz Baixa 

Polo Costa 

Branca 
Baixa Ineficaz Média Ineficaz Baixa 

Polo Costa das 

Dunas 
Baixa Eficaz Média Ineficaz Baixa 

Polo Seridó Baixa Ineficaz Média Ineficaz Baixa 

Polo Serrano Baixa Ineficaz Baixa Ineficaz Baixa 

AÇÕES NO ÂMBITO REGIONAL 

Regiões 

Plano de 

Desenvolvimento 

Regional 

Roteiros ou 

outros projetos 

coletivos 

Plano ou 

Estratégias de 

Marketing 

Sistematização de 

informações 

Polo 

Agreste/Trairi 
Ineficaz Baixa Baixa Baixa 

Polo Costa 

Branca 
Baixa Baixa Baixa Baixa 

Polo Costa das 

Dunas 
Baixa Média Baixa Baixa 

Polo Seridó Baixa Média Baixa Baixa 

Polo Serrano Ineficaz Ineficaz Baixa Baixa 

AÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL 

Regiões 
Fortalecimento da gestão pública do 

turismo 

Instrumentos/mecanismos de 

planejamento 

Polo 

Agreste/Trairi 
Baixa Baixa 

Polo Costa 

Branca 
Baixa Baixa 

Polo Costa das 

Dunas 
Baixa Média 

Polo Seridó Baixa Média 

Polo Serrano Baixa Baixa 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  
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Os resultados alcançados com a aplicação da matriz de avaliação proposta mostram 

que o objetivo de responder a questão de pesquisa levantada nessa tese foi atingido. A partir 

da proposição dos indicadores foi possível avaliar o PRT nas regiões do Rio Grande do Norte 

com os mesmos critérios, relacionando isso a alguns aspectos da perspectiva de 

desenvolvimento proposta, que foi utilizada como uma temática transversal na pesquisa, na 

qual o tema da avaliação de políticas públicas e implementação das políticas é central. Do 

mesmo modo, a proposição da matriz identifica os principais objetivos e metas do PRT, e 

relaciona isso à literatura da avaliação de políticas públicas, principalmente a avaliação de 

implementação, sendo possível identificar os principais elementos intervenientes do 

Programa.  

A partir da visualização do Quadro 18, é perceptível que o grau de eficácia alcançado 

pelo PRT nas regiões turísticas do Rio Grande do Norte é baixo na maior parte dos 

indicadores, tendo em seguida a representatividade do grau de ineficácia, média eficácia e alta 

eficácia. Tal constatação corrobora com a tese defendida de que o PRT apresenta baixa 

eficácia em todas as regiões turísticas, sendo o principal contribuinte para isso a insuficiência 

dos recursos materiais, humanos e financeiros durante a implementação.  

Esses resultados fazem com que os atores diretamente envolvidos com a 

implementação do Programa não estejam completamente satisfeitos com a condução dos 

processos e com os resultados até o momento alcançados. Durante as entrevistas, verificou-se 

que 12 dos 25 entrevistados
186

 na pesquisa de campo realizada entre julho e outubro de 2016, 

isto é, 48%, encontravam-se pouco satisfeitos com a implementação do PRT no RN, enquanto 

8% estavam insatisfeitos, 4% estavam muito satisfeitos e 40% estavam satisfeitos. Um dos 

aspectos mencionados como problemáticos é o apoio que o MTur/Setur destina às regiões 

turísticas. No caso do Rio Grande do Norte, sabe-se que uma equipe pequena é responsável 

pelo PRT, já que também falta à Secretaria Estadual de Turismo recursos financeiros e uma 

equipe de trabalho suficiente.  

Identificamos que como existem vários elementos intervenientes na implementação do 

PRT, o fato de existir uma frágil coordenação entre os níveis de gestão governamental, 

prejudica ainda mais os resultados passíveis de serem alcançados pelo Programa. Esse aspecto 

identificado no Rio Grande do Norte corrobora com os resultados encontrados em pesquisas 

internacionais, como nos casos citados por Boullón (2005) e Dodds e Butler (2010).  

                                                           
186

 Menciona-se 25 entrevistados e não 26, em virtude de uma entrevista exploratória ter sido realizada em 2015, 

na qual não se realizou essa questão.  
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Em posse desses resultados, podemos afirmar que a implementação do PRT não tem 

ocorrido, de forma geral, como proposta em seus objetivos e diretrizes, sendo os resultados 

limitantes no que tange às possibilidades desse Programa de auxiliar na transformação de 

realidades locais e regionais, já que não consegue alcançar vários dos aspectos que definimos 

como elementos do desenvolvimento, e portanto, tem possibilidades limitadas de contribuir 

mais diretamente com o principal objetivo de um processo de desenvolvimento, que é 

propiciar a melhoria da qualidade de vida das pessoas.    
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa de Regionalização do Turismo transformou-se, desde 2004, na principal 

ação pública federal de incentivo à dinamização da atividade turística em territórios 

formalmente constituídos enquanto regiões turísticas, pensadas como núcleos articuladores de 

dinâmicas locais e regionais. A criação de instâncias de governança e os princípios de 

cooperação, integração e descentralização surgem como tônicas no estabelecimento de 

corresponsabilidades entre níveis de gestão – nacional, estadual, regional e municipal – que 

deveriam, a partir de uma atuação conjunta, contribuir na promoção do desenvolvimento 

regional e local.  

Levando isso em consideração, esta tese investigou, a partir de uma avaliação da 

implementação, os processos e resultados obtidos com o PRT nas cinco regiões turísticas do 

Rio Grande do Norte, no período 2004-2014, buscando responder quais os graus de eficácia 

que o PRT tem alcançado nas regiões turísticas do RN. Os objetivos específicos envolveram 

analisar o desenho institucional do PRT, compreender a conjuntura das regiões do RN, aferir 

os graus de eficácia segundo a matriz de avaliação e identificar os elementos facilitadores e 

dificultadores dos resultados nos âmbitos regional e local.  

Para realizar uma leitura do desenvolvimento que esse Programa poderia desencadear 

através das suas ações, destacamos aspectos presentes na abordagem do desenvolvimento 

endógeno (BUARQUE, 2008; BOISIER, 2001; BARQUERO, 2001) e do desenvolvimento 

como liberdade (SEN, 2000), constituindo um marco teórico que denominamos como 

desenvolvimento endógeno e como liberdade, composto pelos seguintes elementos: gestão 

pública, capital social, participação das pessoas, crescimento econômico, difusão do 

conhecimento e da inovação, uso do potencial presente no território, preservação do meio 

ambiente e parcerias/cooperação, que juntos deveriam promover a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, que entendemos como expansão das capacidades e liberdades no sentido 

Senniano.  

Nesse sentido, é importante destacar que a pesquisa não trabalhou diretamente com a 

população local, o que teria permitido verificar diretamente as questões relativas à melhoria 

da qualidade de vida. No entanto, se buscou, através dos indicadores presentes na matriz de 

avaliação, delimitar quais os elementos presentes na perspectiva do desenvolvimento 

endógeno e como liberdade que o Programa poderia estar potencializando, especificamente 

no que diz respeito à gestão pública, capital social, participação das pessoas, uso do potencial 

presente no território e parcerias/cooperação. Para isso, a matriz estava dividida em quatro 
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eixos: criação das regiões turísticas, criação das instâncias de governança, ações no âmbito 

regional e ações no âmbito municipal.  

No primeiro eixo de avaliação, o indicador era referente ao atendimento dos critérios 

de semelhanças geográficas, econômicas, sociais e culturais no processo de aglutinação dos 

municípios na formação das regiões turísticas, conforme discutido no referencial teórico 

(CORRÊA, 2003; HAESBAERT, 2010; SANTOS, 2014). Verificamos nessa análise que, 

além dos critérios técnicos, foram levadas em consideração as interferências políticas, 

notando-se principalmente no Polo Agreste/Trairi, Polo Costa Branca e Polo Serrano maior 

heterogeneidade nos municípios componentes das regiões.  

Ainda no que diz respeito a esse indicador, identificamos que o Rio Grande do Norte 

considera no planejamento das ações o recorte territorial presente nos decretos oficiais do 

Governo e não aqueles que aparecem nos Mapas do Turismo Brasileiro, o que representa uma 

desarticulação entre o planejamento estadual e aquele empreendido pelo MTur. Sobre isso, 

gostaríamos de ressaltar mais uma vez que a mudança constante dos municípios que 

compõem as regiões turísticas brasileiras, a partir do relançamento constante do mapa por 

parte do Ministério do Turismo, transforma-se em um elemento interveniente negativo, já que 

representa um constante recomeço do processo de planejamento. Nesse contexto, é preciso 

que se aprimorem os critérios técnicos para a inserção e permanência de municípios.  

Além disso, há que se considerar que o agrupamento de municípios com papéis muito 

diferenciados regionalmente (pequenos, médios e grandes) não tem implicado em uma soma 

de esforços, já que foi perceptível durante a pesquisa que principalmente os pequenos 

municípios percebem-se como pouco importantes no processo, por acreditarem que a 

regionalização está focada nos municípios mais importantes para o turismo de cada região, 

como: Santa Cruz (Polo Agreste/Trairi), Mossoró (Polo Costa Branca), Natal (Polo Costa das 

Dunas), Caicó (Polo Seridó) e Martins (Polo Serrano). Consideramos esse fato como um 

resultado não esperado do Programa, já que ao invés do incentivo à maior cooperação entre os 

municípios, o PRT ratificou a importância que determinados municípios já tinham no 

contexto regional. Além de que, verificou-se que continuou tendo destaque no contexto do 

estado o Polo Costa das Dunas e os municípios de Natal e Tibau do Sul.  

No segundo eixo de avaliação, verificamos os aspectos referentes à criação das 

instâncias de governança. No primeiro indicador desse eixo, verificamos que das ações de 

sensibilização, mobilização e capacitação que deveriam ter sido realizadas, apenas as ações de 

sensibilização ocorreram nas cinco regiões turísticas estudadas, e mesmo essas não foram 

suficientes, pois ficaram restritas a exposições realizadas durante as reuniões. Perante essa 
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situação, pode-se afirmar que o envolvimento dos atores diretamente vinculados ao Programa 

é afetado (PEREZ, 2009; ARRETCHE, 2001; DRAIBE, 2001; PRESSMAN; WILDAVSKI, 

1998), já que não há estratégias de incentivos à participação (ARRETCHE, 2001), bem como 

esses atores não conseguem compreender a totalidade da intervenção do Programa, faltando-

lhes o conhecimento específico necessário (LOBO, 2009).  

No segundo indicador desse eixo, sobre a paridade dos representantes, constatamos 

que apenas no Polo Costa das Dunas tem sido mantida. Nos demais Conselhos de Turismo, a 

dificuldade de manter um equilíbrio entre os membros é decorrente da ausência de 

participação da iniciativa privada, já que, em virtude de o turismo não ser uma realidade 

dessas localidades, os empresários locais não acreditam nas possibilidades de sua 

concretização, não participando, portanto, do processo de fomentação. Os resultados 

encontrados corroboram com outros estudos que ressaltam que existe pouca integração entre 

os atores sociais no planejamento do turismo (FRATUCCI, 2008, 2014; NÓBREGA, 2012; 

LIMA, 2013; TAVEIRA, 2015; CRUZ, 2002, 2006).  

No terceiro indicador do segundo eixo, referente à periodicidade das reuniões, 

identificamos que esse elemento não tem tido alta eficácia nas cinco regiões turísticas, 

principalmente em virtude da dependência de funcionamento que os Conselhos de Turismo 

regionais possuem da gestão estadual, ficando submetidos à convocação das reuniões por 

parte da Setur. Nesse sentido, no caso da Secretaria Estadual de Turismo e do próprio MTur, 

constatamos que a maior dinâmica ou menor dinâmica que essas duas instituições vão ter no 

PRT depende da prioridade que é dada ao turismo pelo Governo Estadual e Federal, estando 

vulnerável a descontinuidades político-administrativas, sendo esse elemento um interveniente 

dos programas, tal como afirma Lobo (2009).  

No quarto indicador desse mesmo eixo, identificamos que não existe um sistema de 

monitoramento e avaliação do PRT no Rio Grande do Norte, nem no âmbito estadual nem nas 

regiões turísticas, em virtude da ausência de recursos, materiais, humanos e financeiros, para 

que um sistema desse tipo pudesse ser implementado, o que representa mais um dos aspectos 

que intervêm nas possibilidades de o Programa cumprir com os seus objetivos (LOBO, 2009; 

WANG, AP, 2013).  

No quinto e último indicador desse eixo, referente aos recursos, identificamos que não 

existem recursos diretos para a implementação do PRT, estando reduzidos a empréstimos que 

o estado realiza com bancos internacionais, a exemplo do atual Projeto RN Sustentável. As 

possibilidades que estão fora desse escopo são os convênios e contratos de repasse celebrados 

pelos municípios diretamente com o MTur. No entanto, sobre essas transferências voluntárias, 
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identificamos como aspecto negativo o fato de serem decorrentes, em sua maior parte, de 

emendas parlamentares, bem como constatamos a má utilização desses recursos pelos 

municípios, que os investem em urbanização e construção de praças, ficando em último lugar 

a elaboração de instrumentos de planejamento e fortalecimento da gestão pública municipal 

do turismo.  

No que tange ao terceiro eixo de avaliação, referente ao indicador de elaboração dos 

planos regionais de turismo, verificamos que no período da nossa pesquisa foram elaborados 

três PDITSs: Polo Costa Branca, Polo Costa das Dunas e Polo Seridó, que foram parcialmente 

implementados em virtude da ausência de recursos. Além disso, verificamos que a forma de 

elaboração desses documentos deve ser revista, para que se insiram efetivamente os atores e 

realidades locais, bem como é preciso garantir recursos para que as ações sejam 

implementadas, não reduzindo-as a apenas um exercício técnico, sem reverberar em 

resultados práticos e não contribuindo para o desenvolvimento, como alertou Acerenza 

(2003).  

No segundo indicador desse eixo, no que diz respeito aos roteiros turísticos ou outros 

projetos coletivos, identificamos que não existe em nenhuma das regiões turísticas roteiros 

atualmente comercializados que tenham sido criados no âmbito do PRT, apesar de várias 

propostas terem surgido. Esse fato nos indica que o Programa não propiciou crescimento 

econômico nessas regiões, não utilizando de forma direta o potencial presente no território, 

como ressalta as abordagens do desenvolvimento endógeno (BARQUERO, 2001; 

BUARQUE, 2008; TOMAZZONI, 2009). Além disso, identificou-se que as ações de 

cooperação já realizadas são pontuais e contam com a predominância de alguns atores 

regionais, como Sebrae, Senac e instituições de ensino, evidenciando que o grau de 

profundidade da rede de regionalização, conforme os graus colocados por Rovere (1999), 

ainda é incipiente, tendo baixo fortalecimento do capital social como entendido por Putnam 

(2005). 

No terceiro indicador desse eixo, referente ao plano de marketing, identificamos que 

este ainda está em elaboração no âmbito estadual e que não existem esforços coordenados 

com esse objetivo no âmbito regional. O que existem são ações pontuais realizadas pelo 

estado e pelos municípios, estando próximo da observação de Boullón (2005) quando afirma 

que muitas campanhas de marketing de destinos turísticos são realizadas de forma 

desarticulada entre os níveis de governo.  

No quarto e último indicador do terceiro eixo, sobre a sistematização das informações 

sobre evolução do turismo, constatamos que tanto no âmbito estadual quanto no regional e 
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municipal não se tem conseguido coletar os dados necessários ao planejamento, 

principalmente porque não se tem recursos, de várias ordens, para que essa atividade pudesse 

ser empreendida.  

No quarto e último eixo de avaliação, focamos nos aspectos referentes ao âmbito 

municipal. No primeiro indicador desse eixo, referente ao fortalecimento da gestão pública do 

turismo, identificamos que em alguns municípios a Secretaria Municipal vem recebendo 

maior apoio para o desenvolvimento das ações relativas à pasta, como em Santa Cruz, 

Guamaré, Extremoz, Caicó e Martins, enquanto que em outros municípios, o mesmo apoio 

não vem sendo recebido, como em Areia Branca, Natal, Tibau do Sul e Acari. No entanto, no 

que tange à estrutura dos órgãos municipais de turismo, a capacitação dos funcionários e a 

expansão do orçamento, não percebemos melhorias em nenhum dos municípios pesquisados, 

não existindo diferenças entre os resultados encontrados entre os municípios menos relevantes 

e os municípios mais relevantes para o contexto regional.  

No segundo indicador sobre a criação ou fortalecimento de instrumentos/mecanismos 

de planejamento, identificamos a mesma situação do indicador anterior, já que os municípios 

conseguiram criar alguns instrumentos/mecanismos colocados nas diretrizes do PRT. No 

entanto, ressaltamos que essas criações/elaborações não significaram efetivação, como é o 

caso dos Conselhos Municipais de Turismo. Perante isso, podemos afirmar que o baixo 

desempenho das Secretarias Municipais de Turismo no contexto do PRT é decorrente das 

dificuldades estruturais que enfrentam, corroborando com os resultados encontrados na 

América Latina por Boullón (2005) e aqueles citados por Beni (2006) no caso do Brasil.  

Diante desses resultados, podemos sintetizar os principais elementos intervenientes do 

Programa nos âmbitos regional e municipal no quadro a seguir: 

 

Quadro 19 – Elementos Intervenientes do PRT no Rio Grande do Norte 

Âmbito regional 

Ausência de motivação e conhecimentos específicos sobre o Programa por parte de alguns membros;  

Dependência entre os âmbitos nacional, estadual, regional e municipal;  

Descontinuidade político-administrativa;  

Ausência de recursos materiais, humanos e financeiros;  

Pouca integração entre os atores participantes do processo;  

Coordenação frágil entre os âmbitos nacional, estadual, regional e municipal.  

Âmbito municipal 

Ausência de recursos financeiros, equipe de trabalho suficiente e estrutura física de trabalho.  

Ausência de prioridade do turismo na agenda do governo municipal.  

Fonte: Pesquisa de campo (2016).  
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Esses elementos destacados no Quadro 19 foram os principais identificados durante a 

pesquisa, existindo outros, conforme foi possível discutir na análise dos dados. De todos esses 

aspectos mencionados, o mais significativo tem sido principalmente a ausência de recursos 

materiais, humanos e financeiros suficientes à implementação. É perceptível que várias 

atividades/metas do Programa não são efetivadas pela insuficiência de recursos. Atrelado a 

isso, a frágil coordenação entre os âmbitos de gestão – nacional, estadual, regional e 

municipal – limita ainda mais os resultados que poderiam ser alcançados pelo PRT. Esses 

aspectos atrelam-se aos outros como ausência de motivação e conhecimentos específicos 

sobre o Programa por parte de alguns membros; dependência entre os níveis de governo; 

descontinuidade político-administrativa e pouca integração entre os atores participantes do 

processo. No âmbito municipal, as questões da ausência de recursos também aparecem como 

limitadoras da esfera local, bem como a ausência de prioridade do setor na agenda 

governamental.  

Além disso, aparece na pesquisa como um aspecto limitante, a situação da 

infraestrutura dos municípios no Brasil, não sendo diferente no Rio Grande do Norte, 

existindo debilidades nas estradas, transportes, sinalização, entre outros, o que interfere no 

alcance dos objetivos do PRT, como bem alertou alguns atores entrevistados. Isso restringe a 

criação dos produtos propostos, como os roteiros turísticos. No entanto, entendemos que essa 

questão é muito maior do que pode abarcar o escopo do Programa.  

No que pese as debilidades constatadas, os atores participantes percebem 

contribuições do Programa para o planejamento regional a partir do turismo, como a tentativa 

de desconcentração do turismo de sol e praia do Polo Costa das Dunas, a partir da inserção no 

planejamento estadual e divulgação de algumas das potencialidades dos municípios do 

interior; a criação de instrumentos de planejamento regional, com os PDITSs; a integração, 

mesmo que insuficiente, entre os municípios e atores regionais, e a criação das instâncias de 

governança como espaços de discussão e debate democrático sobre o turismo, bem como 

sobre outras questões de cunho regional. Nesse contexto, percebemos que um dos maiores 

contribuintes para a implementação do Programa tem sido a persistência de alguns atores, 

que, apesar da desmotivação pela ausência de resultados concretos, não desistem do processo 

e continuam nos espaços de discussão propondo e cobrando por ações regionais para 

desenvolver a atividade turística. 

Perante todas as informações levantadas e todas as reflexões realizadas sobre os 

processos e resultados do PRT no RN, podemos afirmar que a maior contribuição do 

Programa na perspectiva do desenvolvimento endógeno e como liberdade está localizada no 
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próprio processo de planejamento, através das parcerias e cooperação entre os atores regionais 

e municipais, mesmo que ainda sejam pontuais. O próprio espaço de discussão e reflexão dos 

Conselhos de Turismo tem sido um resultado positivo do PRT no RN. Diante disso, constata-

se que os resultados até o momento alcançados nas cinco regiões turísticas do Rio Grande do 

Norte estão aquém das possibilidades desse Programa público, porque este não consegue 

atingir parte das suas propostas. Um motivo central para a fragilidade do PRT está na 

insuficiência dos recursos disponibilizados para a sua implementação, o que deve perdurar, se 

não forem encontradas soluções conjuntas pelos governos federal, estadual e municipal.  
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APÊNDICE A  

ROTEIRO DE ENTREVISTA A – ENTREVISTA EXPLORATÓRIA COM A 

INTERLOCUTORA ESTADUAL DO PRT NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A Pesquisa “TURISMO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO: UMA 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO NAS CINCO 

REGIÕES TURÍSTICAS DO RIO GRANDE DO NORTE (2004-2014)” tem como objetivo 

geral avaliar a implementação do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) no Rio 

Grande do Norte, no período 2004 a 2014. As informações obtidas durante a entrevista serão 

utilizadas apenas para fins acadêmicos.  

Data: ______/_____/______ Nome do entrevistado:________________________________ 

Quanto tempo no cargo:__________________ Formação:______________________ 

1. Qual o ano exato em que o PRT entrou em implementação no Rio Grande do Norte? 

Como se deu esse processo? 

 

2. Qual a importância que você atribui ao PRT para o turismo do Rio Grande do Norte? 

 

3. Em 10 anos de implementação do Programa, como você avalia os resultados do PRT 

no Rio Grande do Norte? 

 

4. Quais as principais ações que são realizadas no âmbito do Programa no estado? 

 

5. Quais são os recursos investidos no âmbito do Programa no estado?  

 

6. No contexto do estado, qual é a região turística que mais se destaca? Por quê? 

 

7. Como você avalia a atuação dos municípios dos polos turísticos do Rio Grande do 

Norte na captação de recursos do PRT? 

 

8. Quais as principais dificuldades encontradas na implementação desse Programa no 

estado? 

 

9. Qual a relação entre o PRT e o Prodetur? Os dois possuem o mesmo peso nas políticas 

estaduais de turismo? 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA B – SECRETARIA EXECUTIVA E PARTICIPANTES 

DOS CONSELHOS DE TURISMO  

A Pesquisa “TURISMO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO: UMA 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO NAS CINCO 

REGIÕES TURÍSTICAS DO RIO GRANDE DO NORTE (2004-2014)” tem como objetivo 

geral avaliar a implementação do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) no Rio 

Grande do Norte, no período 2004 a 2014. As informações obtidas durante a entrevista serão 

utilizadas apenas para fins acadêmicos.  

Região Turística:_______________________ Data: ______/_____/______  

Nome do Entrevistado:________________________________________ 

Quanto tempo no cargo:__________________ Formação:______________________ 

Criação das regiões turísticas 

1. Como você avalia essa região turística com relação à identidade regional, isto é, levou-

se em consideração a similaridade das características econômicas, sociais e culturais 

dos municípios ao agrupá-los? 

Criação das instâncias de governança 

2. Sobre a formação do Conselho de Turismo do polo, existiram ações de mobilização, 

sensibilização e/ou capacitação dos atores da região para participar? Se existiram, 

como você avalia essas ações com relação à quantidade de pessoas sensibilizadas, 

mobilizadas e capacitadas (relação necessidade x realização)? 

3. Existe representação paritária (gestão pública, iniciativa privada, sociedade civil) no 

conselho da região? Se não existe, por quais motivos? 

4. Existe algum sistema de avaliação e monitoramento vinculado ao Programa do qual a 

região turística tenha conhecimento? Se sim, qual sua avaliação sobre esse sistema 

com relação à regularidade, envolvimento dos atores e proposição de melhorias?  

5. Qual sua avaliação sobre a disponibilidade de recursos que poderão ser captados para 

implementar as ações no âmbito regional e sua adequação para cumprir com os 

objetivos do Programa? Explique. 

Ações no âmbito regional  

6. Criou-se, a partir da formação da região turística, o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Turismo Regional? Se sim, este foi elaborado, passa por 

monitoramento e avaliação?  

7. Criaram-se, a partir da formação da região turística, roteiros turísticos regionais ou 

projetos coletivos ou outras ações gerais com o objetivo de desenvolver o turismo na 

região? Se sim, foram implementados e passam por avaliação? Explique.  

8. A região possui um plano de marketing com a finalidade de atrair turistas? Se sim, 

esse plano é implementado, monitorado e avaliado? Se não, quais mecanismos de 

marketing a região utiliza para atrair turistas?  

9. Tem existido por parte dos municípios o mapeamento e armazenamento de dados 

sobre a evolução do turismo (fluxo turístico, taxa de permanência e gasto médio do 

turista, geração de empregos e evolução de empreendimentos turísticos)?  
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Avaliação geral do PRT 

 

10.  Qual seu nível de satisfação com a implementação do PRT na região turística da qual 

faz parte? ( ) muito satisfeito ( ) satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito. Por quê? 

11. O apoio técnico oferecido pelo MTur e Setur são suficientes para a implementação do 

PRT nas regiões? Por quê?  

12. Quais as maiores contribuições e as maiores dificuldades encontradas na 

implementação do PRT na respectiva região? 

13. Existe alguma outra informação relevante sobre a implementação do PRT que julgue 

necessária e que não foi contemplada no roteiro de entrevista?  
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA C – GESTÃO PÚBLICA DO TURISMO MUNICIPAL  

A Pesquisa “TURISMO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO: UMA 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO NAS CINCO 

REGIÕES TURÍSTICAS DO RIO GRANDE DO NORTE (2004-2014)” tem como objetivo 

geral avaliar a implementação do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) no Rio 

Grande do Norte, no período 2004 a 2014. As informações obtidas durante a entrevista serão 

utilizadas apenas para fins acadêmicos.  

Município:_______________________  Data: ______/_____/______  

Nome do entrevistado:_______________________ Função:_________________________ 

Quanto tempo no cargo:__________________ Formação:____________________________ 

Tipo de estrutura local voltada para o turismo: ( ) Secretaria municipal específica ( ) 

Subsecretaria vinculada a alguma secretaria específica ( ) Departamento situado em um 

organismo de promoção do desenvolvimento ( ) Agência ou empresa municipal de turismo ( ) 

Assessoria vinculada a outro setor 

Número de Funcionários: ___________________________ 

Criação das regiões turísticas 

1. Como você avalia essa região turística com relação à identidade regional, isto é, levou-

se em consideração a similaridade das características econômicas, sociais e culturais 

dos municípios ao agrupá-los? 

Criação das instâncias de governança 

2. Sobre a formação do Conselho de Turismo do polo, existiram ações de mobilização, 

sensibilização e/ou capacitação dos atores da região para participar? Se existiram, 

como você avalia essas ações com relação à quantidade de pessoas sensibilizadas, 

mobilizadas e capacitadas (relação necessidade x realização)? 

3. Existe representação paritária (gestão pública, iniciativa privada, sociedade civil) no 

conselho da região? Se não existe, por quais motivos?  

4. Existe algum sistema de avaliação e monitoramento vinculado ao Programa do qual a 

região turística tenha conhecimento? Se sim, qual sua avaliação sobre esse sistema 

com relação à regularidade, envolvimento dos atores e proposição de melhorias?  

5. Qual sua avaliação sobre a disponibilidade de recursos que poderão ser captados para 

implementar as ações no âmbito regional e sua adequação para cumprir com os 

objetivos do Programa? Explique. 

Ações no âmbito regional 

6. Criou-se, a partir da formação da região turística, o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Turismo Regional? Se sim, este foi elaborado, passa por 

monitoramento e avaliação?  

7. Criaram-se, a partir da formação da região turística, roteiros turísticos regionais ou 

projetos coletivos ou outras ações gerais com o objetivo de desenvolver o turismo na 

região? Se sim, essas ações foram implementadas e passam por avaliação? Explique.  
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8. A região possui um plano de marketing com a finalidade de atrair turistas? Se sim, 

esse plano é implementado, monitorado e avaliado? Se não, quais mecanismos de 

marketing a região utiliza para atrair turistas?  

9. O município possui informações sobre a evolução do turismo na localidade (fluxo 

turístico, taxa de permanência e gasto médio do turista, geração de empregos e 

evolução de empreendimentos turísticos)?  

 

Ações no âmbito municipal  

10. A partir da participação na região turística, existiram ações de fortalecimento da 

gestão pública do turismo realizada no município? (Maior apoio para o 

desenvolvimento das ações; criação/expansão do órgão municipal de turismo; 

capacitação de funcionários; expansão do orçamento/ outras ações realizadas).  

11. A partir da participação do município no processo de regionalização do turismo, quais 

dos instrumentos/mecanismos de planejamento turísticos a seguir foram criados ou 

fortalecidos:  

( ) Colegiado Local ( ) Lei Específica sobre Turismo ( ) Inventário Turístico ( ) Plano 

Municipal de Turismo ( )Plano de Marketing ( ) Outros 

12. A população participa do planejamento turístico ou do desenvolvimento do turismo no 

município? Se sim, de que forma? (citar iniciativas existentes). 

13. Quais as principais dificuldades que o município possui para o desenvolvimento da 

atividade turística? (capacidade técnica, capacidade executiva, orçamento, prioridade 

no setor público, relações exógenas, outras).  

 

Avaliação geral do PRT 

 

14.  Qual seu nível de satisfação com a implementação do PRT na região turística da qual 

faz parte?  

 ( ) muito satisfeito ( ) satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito. Por quê? 

15. O apoio técnico oferecido pelo MTur e Setur são suficientes para a implementação do 

PRT nas regiões? Por quê?  

16. Quais as maiores contribuições e as maiores dificuldades encontradas na 

implementação do PRT na respectiva região? 

17. Existe alguma outra informação relevante sobre a implementação do PRT que julgue 

necessária e que não foi contemplada no roteiro de entrevista?  

 

 


