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COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO DOS GESTORES 

PÚBLICOS DE TURISMO NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Mikaelly Priscila Barbosa da Silva1 

 

RESUMO: Este trabalho apresenta o cenário amostral do Rio Grande do Norte (RN) no 

que diz respeito ao perfil e atuação dos(as) gestores(as) públicos(as) do Turismo e teve 

como objetivo compreender a distribuição por gênero no estado, com foco nos 82 

Municípios pertencentes ao MTB - RN (Mapa do Turismo Brasileiro). Como 

metodologia foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental sobre regionalização 

turística; gestão pública e turismo; e gênero e gestão, além de aplicação de questionários 

virtuais com o universo pesquisado, obtiveram-se resultados quali-quantitativos fazendo 

uso do Excel para tratamento de dados. Em súmula, pôde-se verificar que há certa 

paridade entre as qualificações da gestão feminina e masculina referente à formação 

acadêmica, no que concerne à experiência profissional os gestores homens possuem 

mais que as mulheres em todos os níveis. Por fim, a gestão feminina na maioria dos 

municípios é mais instável, com equipes menores e menos ações executadas, enquanto 

na gestão masculina, talvez pela maior estabilidade, os resultados são melhor 

apresentados e eles possuem equipes maiores.  

 

Palavras-chave: comparativo por gênero; gestão municipal do turismo; gestão pública.  

 

ABSTRACT: This study presents the sample scenario of Rio Grande do Norte (RN) 

regarding the profile and performance of public managers of Tourism and aimed to 

understand the distribution by gender in the state, focusing on the 82 Municipalities 

belonging to the MTB - RN (Brazilian Tourism Map). As a methodology, a 

bibliographic and documentary research was carried out on tourist regionalization; 

public management and tourism; and gender and management, in addition to the 

application of virtual questionnaires with the researched universe, quail-quantitative 

results were obtained using Excel for data processing. In summary, it was possible to 

verify that there is a certain parity between the qualifications of female and male 

management regarding academic training, regarding professional experience, male 

managers have more than women at all levels. Finally, female management in most 

municipalities is more unstable, with smaller teams and fewer actions performed, while 

in male management, perhaps due to greater stability, results are better presented, and 

they have larger teams. 

 

Keywords: comparative by gender; municipal management of tourism; public 

administration. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A atividade turística já é considerada como um dos maiores fenômenos da 

sociedade contemporânea, há um aumento anual do número de pessoas se deslocando, 

interagindo, compartilhando e conhecendo lugares, vivências, histórias e culturas. O 

Brasil é o país número um em atrativos naturais em todo o mundo – segundo pesquisa 

realizada pela World Travel & Tourism Council (WTTC, 2019) –, além de ser detentor 

de um misto de culturas e saberes que derivam e se multiplicam de estado para estado, e 

até, de cidade para cidade. 

Ainda em 2019, cerca de 10% do PIB global e um em cada dez empregos no 

mundo advinham do mercado de viagens e turismo. O setor é um dos motores da 

economia mundial, principalmente na aviação internacional, de acordo com os dados do 

World Economic Forum (2022). 

No entanto, com a pandemia da COVID-19 em 2020 houve uma queda de 66% 

nas chegadas internacionais no Brasil, quando comparadas a 2019, trazendo à tona o 

pior ano da história do turismo, segundo o painel de dados sobre COVID-19 e turismo 

da Organização Mundial do Turismo (2022). A nível global, tal situação colocou cerca 

de 120 milhões de empregos relacionados ao turismo em prejuízo. 

Como medida combativa, os Estados-nação destinaram esforços para atender às 

novas necessidades, visando manter a máquina funcionando concomitantemente à 

batalha ao vírus da COVID-19. A mobilização global, após o período de quarentena, foi 

de redirecionar a demanda turística para o mercado interno, fortalecendo e ordenando o 

turismo doméstico. 

Assim também seguiu o Brasil e os estados brasileiros. O Rio Grande do Norte 

(RN) focou nas medidas combativas à propagação da pandemia no cenário geral e em 

especial aos municípios dependentes do turismo, criando decretos e protocolos de 

biossegurança estaduais e aderindo a outros.  

Através de parceria com Instituições de Ensino Superior (IES), com o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), com o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (SENAC), com a Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (Fecomércio) e outras instituições do estado, criou-se o Plano de 

Retomada do Turismo do RN e o Selo de Biossegurança “Turismo Mais Protegido” 

com ações a serem executadas nos 18 meses seguintes a setembro de 2020 

(SENAC/RN, 2020). 
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O RN possui uma área territorial de 52.809,599 m², com uma população 

estimada em 3.560.903 habitantes. O estado é dividido em 167 municípios, detém de 

uma faixa litorânea de aproximadamente 400 Km (IBGE, 2021) e, assim como outros 

estados litorâneos brasileiros, possui grande parte da sua receita advinda da atividade 

turística. Para além do litoral, os interiores do estado vêm conquistando espaço no setor 

turístico com o passar dos anos. 

O RN é dividido atualmente em onze regiões turísticas: Agreste-Trairi, Cabugi 

Central, Costa Branca, Costa das Dunas, Do Sertão para o Mar, Potengi, Rota do Frio, 

Seridó, Serrano, Serras do Agreste Potiguar e Vale Mar. Dentre elas estão divididos os 

82 Municípios pertencentes ao Mapa do Turismo Brasileiro (MTB) (MTur, 2022). 

A fim de fazer um levantamento de como se encontra a gestão pública desses 

municípios, esse estudo se justifica na importância da constante avaliação da 

qualificação da gestão pública, neste caso, com foco no turismo. Além de tratar de algo 

nunca pesquisado no estado, mas que com a crescente mudança de paradigma acerca da 

presença da mulher na gestão, torna-se relevante. Anseia relacionar os perfis de gênero, 

formação e atuação, apresentando os cenários encontrados na amostra pesquisada.  

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo geral fazer um 

comparativo por gênero dos(as) gestores(as) públicos(as) do Turismo no estado do 

Rio Grande do Norte, com foco nos Municípios pertencentes ao MTB. Para o alcance 

desse objetivo, foram traçados os seguintes objetivos específicos: a) Caracterizar a 

gestão pública municipal do turismo no RN; b) Traçar perfil da gestão pública 

municipal do turismo no RN; c) Relacionar a composição da equipe dos órgãos 

municipais de turismo do RN por gênero; d) Analisar a atuação da gestão comparando 

com os dados do turismo. 

Para a construção do referencial teórico foram pesquisadas as seguintes 

palavras-chave: Regionalização Turística; Gestão Pública do Turismo; Gestão Pública; 

Mulheres na Gestão Pública; e Mulheres no Turismo e o resultado encontrado 

apresenta-se na Tabela 01. 

Tabela 01: Produção científica sobre os temas do estudo 

 

Termo de busca 
Base de Dados 

Spell Capes SciElo 

Regionalização Turística 1 239 8 

Gestão Pública do Turismo 3 4.910 27 



7 

 

Gestão Pública 251 65.021 2.827 

Mulheres na Gestão Pública 0 11.045 46 

Mulheres no Turismo 1 2.614 30 

Fonte: A autora, 2022. 

 

Dentre os resultados encontrados, foram selecionadas um total de 35 referências 

entre artigos, monografias, teses, livros, documentos oficiais e sites relevantes que 

serviram como embasamento teórico  para a pesquisa bibliográfica e documental 

utilizada em todo estudo. 

Todavia, a coleta de dados primários ocorreu inteiramente através de 

questionário digital do Google Forms aplicado aos gestores(as) públicos(as) municipais 

responsáveis pela pasta de Turismo e a tabulação dos dados coletados e a elaboração 

dos gráficos e quadros foram realizadas com o auxílio da ferramenta Excel.  

Fazendo uso de perguntas sobre gênero, idade, tempo na gestão, nível de 

escolaridade, área de formação, experiência nas gestões pública e privada, quantidade 

de membros da equipe por gênero, projetos e ações desenvolvidos, número anual de 

turistas/visitantes e receita oriunda do turismo, este trabalho visa responder o seguinte 

problema de pesquisa: Como encontra-se a gestão pública do turismo dos 

municípios do Rio Grande do Norte e qual sua distribuição por gênero? 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Regionalização Turística 

 

A partir dos anos 90, no Brasil, a interiorização do turismo se tornou pauta 

incisiva nos planos e programas nacionais e estaduais do setor, tornando-se mais forte 

com a criação do Ministério do Turismo em 2003 (BENI, 2008). Dentre os anos de 

1994 e 2002, foi propagado para todo território nacional o Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT), que teve como objetivo a interiorização do 

turismo, visando “instituir e munir os municípios de equipamentos e serviços, 

qualificação e capacitação da mão de obra local, entre outros” (VIRGINIO, & 

FERREIRA, 2013 p. 165). 

Apesar dos oito anos em atuação, o PNMT não avançou nos anos seguintes a seu 

encerramento, sendo considerado falho por alguns pesquisadores. O que levou o cenário 
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da interiorização a diferentes realidades, mas com o foco ainda latente na regionalização 

turística. Tal demanda de interiorização trouxe a necessidade de criação e estruturação 

de órgãos gestores municipais de turismo, os quais dividem com o estado e federação a 

responsabilidade de ordenamento do setor, para atender aos visitantes com qualidade 

(BENI, 2019; VIRGINIO, & FERREIRA, 2013). 

 

O Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil promove a 

delimitação geográfica em regiões turísticas, para fins de planejamento, 

definição de estratégias e gestão, gerando a integração, articulação 

intersetorial e cooperação entre os vários participantes da cadeia produtiva 

regional (Ministério do Turismo, 2007, p. 20). 

 

Com o Programa de Regionalização do Turismo brasileiro (PRT) – adotado pelo 

Ministério do Turismo (MTur) em 2004 e reformulado pela Portaria MTur nº 105, de 16 

de maio de 2013, que “tem como foco as ações de apoio à gestão, estruturação e 

promoção do turismo” (MTur, 2022), a inserção municipal na cadeia turística vem 

sendo feita de maneira organizada, com direito a manuais e, no caso do Rio Grande do 

Norte, com auxílio e orientação da Secretaria de Estado do Turismo através da 

Subcoordenadoria de Regionalização (SETUR/RN, 2022).  

Desde o segundo semestre de 2020 houve uma importante mudança nas políticas 

públicas e de incentivo para o turismo. Elas passaram a avançar sentido a recuperação 

do setor e fortalecimento das instâncias regionais, onde a promoção dos destinos passou 

a ter um foco nacional, ampliando também o número de viagens rodoviárias. 

Apesar do avanço da vacinação em todo o mundo, muitos países ainda possuem 

critérios rigorosos para entrada, o que faz com que as estratégias de interiorização do 

turismo permaneçam como prioritárias para o estado nacional brasileiros, pois a 

retomada do mercado turístico internacional, apesar de já em andamento, comparando a 

2019 mostra-se incipiente e lenta. 

O Mapa do Turismo Brasileiro, ferramenta derivada do PRT, é o principal 

exemplo atual do ordenamento do turismo nas esferas regionais. No RN, até maio de 

2022, 82 municípios mostravam-se qualificados para integrar o novo MTB, divididos 

em 11 Regiões Turísticas, que são categorizados de “E” a “A”, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo MTur nas diretrizes do PRT, sendo os municípios de 

categoria “A”, considerados como destinos indutores. (MTur, 2022) 

Visando uma pesquisa mais aprofundada, a área de estudo definida no presente 

trabalho englobou os(as) gestores(as) de turismo dos 82 municípios do Rio Grande do 
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Norte pertencentes ao Mapa do Turismo Brasileiro até o mês de maio do ano de 2022 

(MTur, 2022). 

 

Figura 01: Representação geográfica das Regiões turísticas do Rio Grande do Norte (maio/2022) 

 
Fonte: A autora com colaboração de Áureo Paiva, 2022. 

 

Como apresenta a figura 01, as regiões turísticas estão divididas em todo 

território estadual e os municípios pertencentes a cada Região turística são: Agreste-

Trairi (Brejinho, Santa Cruz, Serra Caiada, Sitio Novo, Tangará, Campo Redondo, 

Pedro Velho e Santo Antônio); Cabugi Central (Angicos, Fernando Pedroza, Lajes e 

Pedro Avelino); Costa Branca (Areia Branca, Baraúna, Grossos, Mossoró, Tibau e 

Serra do Mel); Costa das Dunas (Arês,  Baía Formosa,  Canguaretama, Ceará Mirim, 

Extremoz, Maxaranguape, Nísia Floresta, Parnamirim, Pureza, Rio do Fogo, São 

Miguel do Gostoso, Tibau do Sul, Touros, Natal, São Gonçalo do Amarante e Vila 

Flor); Do Sertão para o Mar (Galinhos, Guamaré, Macau, Alto do Rodrigues, 

Carnaubais e Pendências); Potengi (Riachuelo, Santa Maria, São Paulo do Potengi e 

São Tomé); Rota do Frio (Portalegre, Riacho da Cruz, Serrinha dos Pintos, Martins e 

Viçosa); Seridó (Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Currais Novos, Florânia, 

Lagoa Nova, Parelhas, Caicó, Jucurutu, São João do Sabugi, Tenente Laurentino Cruz e 

Timbaúba dos Batistas); Serrano (Apodi, Felipe Guerra, Patu, Alexandria, Caraúbas, 

Janduís, José da Penha, Lucrécia, Major Sales, Olho D'água do Borges, Pau dos Ferros, 

São Francisco do Oeste, São Miguel e Umarizal); Serras do Agreste Potiguar (Monte 

das Gameleiras, Passa e Fica, São José do Campestre e Serra de São Bento); e Vale 

Mar (Assú, Ipanguaçu e Porto do Mangue) (MTur, 2022). 



10 

 

Para efeitos de ordenamento turístico regional, os critérios obrigatórios para 

compor o Mapa do Turismo Brasileiro expostos no anexo I Art. 2º da Portaria MTur nº 

41, de 24 de novembro de 2021 ressalvam que os municípios devem: 

 

I - comprovar a existência de órgão ou entidade municipal responsável pela 

pasta de Turismo, por meio da apresentação de normativo referente à 

estrutura administrativa da Prefeitura Municipal; 

II - comprovar a existência de dotação orçamentária destinada ao turismo, por 

meio da apresentação da Lei Orçamentária Anual - LOA e do Quadro de 

Detalhamento de Despesa - QDD vigentes; 

III - possuir, no mínimo, um prestador de serviços turísticos, de cadastro 

obrigatório no Ministério do Turismo, conforme disposto no caput do art. 21 

da Lei nº11.771, de 17 de setembro de 2008, e em situação regular no 

Sistema de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos; 

IV - comprovar a existência de conselho ou fórum municipal de Turismo 

ativo, mediante a apresentação: 

a) do ato normativo que o instituiu; 

b) da ata de posse de sua atual diretoria; e 

c) das atas das duas últimas reuniões realizadas. 

V - apresentar termo de compromisso, conforme modelo disponibilizado pelo 

Ministério do Turismo, assinado pelo prefeito municipal e pelo dirigente 

responsável pela pasta de Turismo, aderindo, de forma espontânea e formal, 

ao Programa de Regionalização do Turismo. 

Após inserção de todos os documentos solicitados é feita uma análise pela 

Secretaria de Estado do Turismo, a qual valida as informações, considerando o 

município apto ou inapto para compor o MTB, e por fim, há a homologação do 

Ministério do Turismo. Tais critérios exigem o mínimo de organização municipal 

tratando-se de turismo, o qual precisa seguir aos critérios antes e após a aderência ao 

PRT, induzindo os municípios a ampliar os debates através dos conselhos municipais, 

incentivar a formalização dos empreendedores do turismo através do Cadastur e manter 

o órgão de turismo ativo. 

 

2.2 Gestão Pública e Turismo 

 

Para Santos (2014), a gestão pública é “o planejamento, organização, direção e 

controle dos bens e interesses públicos, agindo de acordo com os princípios 

administrativos, visando o bem comum”. A gestão pública brasileira é composta por 
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gestores eleitos – Presidente(a), Governadores(as) e Prefeitos(as) – servidores públicos 

concursados e nomeados em cargos de comissão (GOVERNO BRASILEIRO, 2012). 

Segundo Chadid (2016), historicamente, no Brasil, desde as Capitanias 

Hereditárias, os governantes possuem a liberdade de nomear pessoas para exercerem 

cargos públicos de confiança. Assim manteve-se com as criações das Constituições 

Federais de 1824, 1891, 1934, 1946, 1967 e na Constituição de 1988, atualizada em 

1998 pela Emenda Constitucional nº 19,  a qual é utilizada até os dias atuais. 

No artigo 37, os incisos II e V preveem que: 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração. 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 

por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento (CHADID, 2016, p.56). 
 

Tais funções de confiança estendem-se às diversas áreas de atuação pública 

federal, estadual e municipal, como cultura, meio ambiente, esportes, lazer e turismo, 

por exemplo. Beni (2008, p. 102) reafirma que “o turismo é uma atividade que requer a 

intervenção proeminente do Estado pelo que representa em suas características 

fundamentais”. A presença atuante do Estado, no que tange às funções de coordenação, 

planejamento, legislação e regulamentação, empreendimentos, incentivo, atuação social, 

promoção e defesa do interesse público (Hall, 2004), são deveras importantes, 

principalmente para um país como o Brasil, onde quase 10% do Produto Interno Bruto 

(PIB) advém do mercado turístico (EMMENDOERFER, SILVA, & LIMA, 2011; 

SOARES, EMMENDOERFER, & MONTEIRO, 2013). 

No Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado do Turismo “é o órgão 

governamental responsável pelas ações em prol do desenvolvimento turístico do 

Estado” (SETUR/RN, 2022). Nela, as funções da Gestão Pública do Turismo de Hall 

(2004) são executadas por meio de suas competências. São elas: 

 

Formular a política de turismo do Estado; desenvolver estudos e pesquisas 

para avaliar a sua potencialidade turística; articular-se com os municípios e os 

demais órgãos da administração estadual, com o objetivo de desenvolver a 

infraestrutura de saneamento básico, transportes e energia nas áreas de 

atividades turísticas; promover ações voltadas para a ocupação da 

infraestrutura de turismo do estado, especialmente nos períodos de baixa 

estação; além de outras atividades correlatas (SETUR/RN, 2022). 
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Atualmente a SETUR/RN é comandada por dezenove cargos de comissão 

incluindo as Secretária de Estado do Turismo, Secretária adjunta e a Subsecretária de 

Políticas e Gestão Turística, todas mulheres.  Dentre as outras chefias, catorze são 

mulheres e dois são homens (SETUR/RN, 2022). 

Na esfera municipal, segundo o PRT (2007), é competência do Órgão Municipal 

de Turismo, apoiado pelo Colegiado Local: 

 

Mobilizar os segmentos organizados para o debate e a indicação de propostas 

locais para a região; integrar os diversos setores locais em torno da proposta 

de regionalização; participar de debates e da formulação das estratégias locais 

para o desenvolvimento da região; planejar e executar ações locais, 

integradas às regionais (Ministério do Turismo, 2007, p. 22 e 23). 

 

Portanto, faz-se necessária uma estrutura qualificada da gestão pública do 

turismo no âmbito municipal para que, com as devidas orientações, as diretrizes sejam 

alcançadas em sua plenitude, permitindo o desenvolvimento local por meio do turismo e 

suas implicações (MATIAS-PEREIRA, 2009; EMMENDOERFER, SILVA, & LIMA, 

2011). 

 

Quadro 01: Gestão Compartilhada do Programa de Regionalização do Turismo 

 

Âmbito Instituição Colegiado Executivo 

Nacional Ministério do Turismo Conselho Nacional Comitê Executivo 

Estadual Órgão Oficial de Turismo da UF Conselho / Fórum Estadual Interlocutor Estadual 

Regional Instância de Governança Regional Interlocutor Regional 

Municipal 
Órgão Oficial de Turismo do 

Município 
Conselho / Fórum Municipal Interlocutor Municipal 

Fonte: Adaptado de MTur, 2013, p.26.  

  

Assim, fica a cargo do município criar o Órgão Oficial de Turismo, formalizar 

através de legislação um Conselho ou Fórum Municipal e, dentre os membros, eleger o 

Interlocutor Municipal para devidamente se enquadrar na gestão compartilhada do PRT. 

 

2.3 Gênero e Gestão 

 

Por muitas vezes há uma confusão no que diz respeito a gênero e sexo, porém 

sexo é uma condição físico-biológica humana, enquanto gênero trata da construção 

identitária do ser humano apesar do sexo. Para Canabarro & Salvagni (2015, p. 92) 

“Gênero é a identidade social também formada pelas atribuições de diferenças de 
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comportamento e qualidades de homens e mulheres”. Porém, por muito tempo as 

funções sociais do gênero feminino eram vistas de maneira machista. 

 

Assim, a mulher é relegada ao papel de reprodutora da força de trabalho, ao 

âmbito doméstico, confinada ao espaço das relações familiares e afetivas. Ao 

homem, em contrapartida, o trabalho e a organização da produção, a 

propriedade. Nesse movimento que segrega homem e mulher e sob o qual se 

assenta a exploração do trabalho que é a raiz das desigualdades humanas, se 

mantém historicamente, com avanços e retrocessos, a opressão do homem 

sob a mulher, o machismo (ARAÚJO, & MALHEIROS, 2013, p. 110). 

 

Apesar das funções sociais pré-definidas para as mulheres desde a antiguidade, 

elas têm conseguido ultrapassar as barreiras do preconceito e se destacar em cargos de 

liderança e gestão, com habilidades que se igualam o perpassam as dos homens 

(CANABARRO, & SALVAGNI, 2015; BICALHO, MAIA, & QUIRINO, 2020). 

As mulheres detêm de uma conhecida trajetória por direitos no Brasil, dentre 

eles o direito político, a princípio para serem reconhecidas como cidadãs, em seguida 

para a inserção na educação, no mercado de trabalho e na política, as quais tiveram 

início com maior vigor no século XIX. Assim seguiu por mais de um século até que as 

mulheres, de fato, alcançassem posições pretendidas, mas com conquistas ainda muito 

singulares, engatinhando para o espaço de igualdade de gênero (ALEIXO, 2021; 

ARAUJO, & ARAUJO, 2021). 

 

Em 1927, foi registrado no Rio Grande do Norte a primeira eleitora 

brasileira, Celina Guimarães de Viana, apresentando todos os requisitos do 

texto constitucional do estado que mencionava o direito ao voto “sem 

distinção de sexo”. Logo em seguida no ano de 1929 Luiza Alzira Teixeira 

Soriano foi a primeira mulher a ser eleita prefeita de um município no Brasil 

e na América Latina, ela foi eleita em Lajes no Rio Grande do Norte, 

decorrente deste fato os outros estados brasileiros começam a aderir o 

ingresso das mulheres. (ALEIXO, 2021, p. 14) 

 

O Rio Grande do Norte é conhecido com grande importância na história da luta 

das mulheres ao longo dos anos, com destaques valiosos para a causa, hoje, o RN é o 

único estado brasileiro governado por uma mulher. Mas apesar do primeiro voto 

feminino ter ocorrido em 1927 no estado, apenas em 1932 foi criada a “Lei Federal pelo 

decreto 21.076 do Art. 2º: É eleitor o cidadão maior de 21 anos sem distinção de sexo 

alistada na forma desde código” (ALEIXO, 2021, p. 14) permitindo que as mulheres 

votassem com a permissão de seus maridos. 
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Este breve resgate histórico relata a diferença de paridade de gênero ao longo de 

mais de 400 anos de “descobrimento” do Brasil no que tange ao direito ao voto 

feminino, no entanto, as demais conquistas femininas no país também acompanharam 

essa caminhada lenta e segregacionista, elevando o patamar do homem como o 

indivíduo ideal para o trabalho, a gestão e mandato (ALMEIDA, 2019). 

Com essa tardia participação feminina nos espaços de decisão e qualificação 

houve prejuízos às políticas públicas sociais de inclusão e representatividade. A luta das 

mulheres é marcada historicamente pela opressão machista e pela desigualdade. Além 

do que, o cenário nacional foi por muitas vezes ditatorial e as batalhas foram travadas 

em ambientes desfavoráveis, impedindo o avanço de conquistas femininas, estendendo 

uma vivência desigual e com pouca autonomia (ARAÚJO, & MALHEIROS, 2013). 

Porém, com a iniciante atuação das mulheres na política, nas universidades e nas 

organizações nos últimos 90 anos, pôde-se observar uma incipiente mudança de 

paradigmas, onde a liderança feminina, por exemplo, passou a ser valorizada por suas 

características empáticas e éticas, permitindo a ampliação da atividade das mulheres. 

Por outro lado, a participação feminina ainda é menor que a masculina em diversos 

setores da sociedade, os quais inclui a política e a gestão (ALEIXO, 2021; ALMEIDA, 

2019; ARAÚJO, & MALHEIROS, 2013; ARAUJO, & ARAUJO, 2021). 

 

Ainda que as mulheres tenham se dedicado a aperfeiçoar seus 

conhecimentos, com o intuito, muitas vezes, de progredir na organização, a 

proporção de mulheres em relação aos homens é bem menor também em 

cargos de altos níveis hierárquicos (SIQUEIRA, MIRANDA, & CAPPELLE, 

2019, p. 56). 

 

Embora que às conquistas femininas avançaram, as mulheres ainda foram 

deveras descriminadas no mercado de trabalho por muito tempo e passaram a se 

qualificar cada vez mais no intuito de apresentarem-se aptas àquelas funções as quais a 

elas eram negadas. Esse fato do aumento da escolaridade das mulheres se tornou um 

diferencial que permitiu a maior inserção feminina no mercado incorporando-as aos 

mais diversos campos de atuação. Ainda que no campo do trabalho de forma geral as 

mulheres já foram introduzidas como força essencial, de fato, a incorporação ainda é 

preambula em setores considerados mais “masculinos”, como os antes citados gestão e 

mandato (SIQUEIRA, MIRANDA, & CAPPELLE, 2019; CUNHA, & SPANHOL, 

2014). 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

O presente estudo caracteriza-se como sendo de natureza qualitativa utilizando-

se de questionário digital para obtenção de dados, com objetivos exploratórios e 

descritivos, pois será realizada uma análise detalhada a ser apresentada e, quantitativa, 

pois a análise das respostas é feita também numericamente e com uso de percentuais 

(SCHNEIDER, FUJII, & CORAZZA, 2017). Bibliográfica e documental, aplicando-se 

da literatura já existente como base teórica do estudo (ANDRADE, 2003). 

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Para efeito delimitador, foram escolhidos os(as) gestores(as) públicos do turismo 

dos 82 Municípios presentes nas 11 Regiões Turísticas da Unidade Federativa do Rio 

Grande do Norte pertencente a macrorregião Nordeste, segundo categorização do Mapa 

do Turismo Brasileiro (MTB, 2022) do Ministério do Turismo, os quais compuseram o 

universo da pesquisa (MARCONI, & LAKATOS, 2003). 

A priori, foi feito um levantamento dos Órgãos Oficiais de Turismo dos 82 

Municípios a serem pesquisados. Através deste levantamento pôde-se obter informações 

acerca das nomenclaturas dos órgãos, nome completo do gestor(a) principal, e-mail e 

telefone. Posteriormente foi enviado convite para participação por e-mail para cada um 

dos 82 gestores municipais de turismo. 

No entanto, apenas 37 municípios aceitaram participar da pesquisa e 

responderam ao questionário, tornando-se participantes do estudo. Das 37 pessoas 

respondentes, 26 foram secretários(as), 4 secretários(as) adjuntos(as), 6 

coordenadores(as) e 1 gerente de turismo, sendo estes considerados como a amostra da 

pesquisa (MARCONI, & LAKATOS, 2003). 

 

3.3 ABORDAGEM DA COLETA 

 

A coleta de dados aconteceu em duas etapas, na primeira utilizou-se da pesquisa 

bibliográfica e documental como base cientifica do estudo. Fundamentada na pesquisa 

de livros, artigos científicos, dissertações, teses, documentos oficiais e sites relevantes. 
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A segunda etapa da pesquisa aconteceu via formulário digital de forma virtual, por meio 

do google forms, no período de 31 de maio a 15 de junho de 2022. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi dividida em seis seções: Seção 1 – Identificação; Seção 2 – 

Informações Pessoais; Seção 3 – Perfil Acadêmico e Profissional; Seção 4 – Equipe do 

Órgão de Turismo; Seção 5 – Atuação e Informações do Turismo; Seção 6 – 

Composição da Gestão do Turismo no Município. 

Todos os dados foram traduzidos em planilhas do Excel, as quais deram origem 

a quadros e gráficos que foram expostos e analisados individualmente ou agrupados nos 

resultados. No entanto, informações pessoais solicitadas nas seções 1, 2 e 6 não 

entraram para análise devido ao caráter da pesquisa. E para fins organizativos, os 

comparativos realizados ocorreram por seção, em alguns casos na junção de mais de 

uma seção. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Acerca das considerações éticas relacionadas ao campo de pesquisa, este projeto 

utilizou-se exclusivamente do Google Forms, no formulário os participantes foram 

informados brevemente sobre o trabalho, de seu caráter acadêmico e do sigilo nos dados 

informados. Todos concordaram em participar da pesquisa sem ressalvas. Pelo fato de 

não haver identificação de nenhum entrevistado no decorrer do trabalho, não houve uso 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO TURISMO NO 

RIO GRANDE DO NORTE 

 

Preliminarmente, foi feito um levantamento de todos os Órgãos Oficiais de 

Turismo dos 82 Municípios a serem pesquisados. Através deste levantamento pôde-se 

obter informações acerca das nomenclaturas dos órgãos, nome completo do(a) gestor(a) 

principal, e-mail e telefone, permitindo com que o estudo avançasse para os convites. 

Foram considerados(as) Gestores(as) Municipais de Turismo: a) Secretário(a) b) 
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Subsecretário(a); c) Secretário(a) adjunto(a); d) Coordenador(a); e) Gerente e; f) 

Diretor(a). É considerado gestor(a) principal o(a) de cargo de maior posição na pasta. 

Após esta primeira etapa, foi construída uma planilha no Excel com todas as 

informações levantadas, a qual levou ao primeiro quadro comparativo. O quadro 02, 

abaixo,  apresenta a quantidade total de gestores(as) principais por Região Turística, 

quantidade de gestoras mulheres e gestores homens e o percentual que cada um 

representa em sua respectiva Região. 

 
Quadro 02: Comparativo de Gestores(as) por Região Turística e por Gênero. 

 

Nº REGIÃO TURÍSTICA 
QUANTIDADE DE GESTORES (AS) PERCENTUAL 

TOTAL MULHER HOMEM MULHER HOMEM 

1 AGRESTE-TRAIRI 8 3 5 38% 63% 

2 CABUGI CENTRAL 4 3 1 75% 25% 

3 COSTA BRANCA 6 4 2 67% 33% 

4 COSTA DAS DUNAS 16 5 11 31% 69% 

5 DO SERTÃO PARA O MAR 6 3 3 50% 50% 

6 POTENGI 4 2 2 50% 50% 

7 ROTA DO FRIO 5 3 2 60% 40% 

8 SERIDÓ 12 4 8 33% 67% 

9 SERRANO 14 7 7 50% 50% 

10 
SERRAS DO AGRESTE 

POTIGUAR 
4 1 3 25% 75% 

11 VALE MAR 3 2 1 67% 33% 

 TOTAL 82 37 45 45% 55% 

FONTE: A autora, 2022. 

 

 Observa-se que em quatro das onze regiões turísticas, o percentual de gestores 

principais homens é maior que 50%, chegando a 75% na região Serras do Agreste 

Potiguar (4 municípios), uma das menores regiões do estado. Também em quatro das 

onze regiões turísticas, o percentual de gestoras principais mulheres é maior que 50%, 

chegando, também, a 75%, desta vez na região Cabugi Central (4 municípios), também 

uma das menores regiões do estado. E nas outras três regiões, o percentual de gestores e 

gestoras é equivalente. 

 No entanto, somando-se o número de homens totalizam 45 gestores e o número 

de mulheres totalizam 37 gestoras. Apesar de percentualmente haver um equilíbrio na 

quantidade de gestores(as) nas regiões, o percentual de homens é maior em regiões 

também maiores, como é o caso das regiões Costa das Dunas (16 municípios), 69% e 

Seridó (12 municípios), 67%. 

Os 82 destinos turísticos do RN são divididos dentre as categorias A, B, C, D e E 

do MTur. Sendo a categorização dos destinos turísticos um instrumento que visa 

“identificar o desempenho da economia do setor nos municípios” (MTur, 2019) e é 
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utilizado para aplicação de políticas públicas. No RN a maioria dos municípios estão 

entre as categorias D e E, ainda incipientes no mercado turístico no que diz respeito a 

uma oferta mais estruturada, quando comparados às grandes cidades. Observa-se na 

tabela 01 quantos municípios pertencem a cada categoria. 

 

Tabela 01: Categorização dos municípios do RN. 

CATEGORIA A B C D E 

QUANTIDADE 2 3 14 49 14 

FONTE: Adaptado de MTur, 2022. 

 

Dos 19 destinos turísticos que estão dentre as categorias A, B e C do MTur, em 

12 deles os gestores principais são homens e em 7 são mulheres, representando 63% e 

37% respectivamente. E dentre os 63 categorizados como D e E pelo MTur, 33 deles 

são homens e 30 são mulheres, representando 52% e 48% respectivamente. 

  

4.2 PERFIL DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO TURISMO NO RN 

 

Apesar da amostra inicial ser composta pelos 82 municípios pertencentes ao 

MTB, apenas 37 municípios aceitaram participar da pesquisa e responderam ao 

questionário durante o período de 31 de maio a 15 de junho de 2022. Portanto, há uma 

mudança no tratamento dos dados seguintes, os quais serão baseados nas 37 respostas 

obtidas. Por isso, faz-se necessário introduzir o perfil de gênero dos respondentes. 

Sabendo-se que nem todas as respostas foram feitas pelos(as) gestores(as) principais, a 

pesquisa considera que as informações serão diferentes do cenário geral apresentado. E 

foram aceitas respostas de: a) Secretário(a) b) Subsecretário(a); c) Secretário(a) 

adjunto(a); d) Coordenador(a); e) Gerente e; f) Diretor(a). Além de ter sido considerada 

apenas uma resposta por município, a de cargo de maior posição na pasta. 

A pesquisa foi dividida em seis seções e será apresentada de tal forma: Seção 1 – 

Identificação; Seção 2 – Informações Pessoais; Seção 3 – Perfil Acadêmico e 

Profissional; Seção 4 – Equipe do Órgão de Turismo; Seção 5 – Atuação e Informações 

do Turismo; Seção 6 – Composição da Gestão do Turismo no Município. Em casos 

específicos foi feita a junção de mais de uma seção para melhor apreciação dos dados. 

 

4.2.1 IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES PESSOAIS 
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As Seções 1 e 2 que dizem respeito a identificação e informações pessoais, 

retratam o perfil dos(as) gestores(as) quanto a região turística, gênero, idade e tempo de 

atuação no cargo. Todas as regiões foram contempladas nas respostas e dos 37 

respondentes, 20 são homens e 17 são mulheres, como aponta o gráfico a seguir. 

 

Figura 02: Gráfico de respondentes por Região Turística e por gênero. 

 

Fonte: A autora, 2022. 

  

Expõe-se que o percentual de participação das regiões Agreste-Trairí, Cabugi 

Central, Costa Branca, Costa das Dunas, Do Sertão para o Mar, Potengi, Rota do Frio, 

Seridó, Serrano, Serras do Agreste Potiguar e Vale Mar na pesquisa foram 

respectivamente de 50%, 25%, 67%, 63%, 50%, 75%, 40%, 25%, 29%, 25%, 67% dos 

municípios. Sendo a participação de quatro regiões acima de 50%, de duas regiões igual 

a 50% e de 5 regiões menor que 50%. 

Para análise comparativa das respostas, no que tange a região turística, gênero, 

idade e tempo na gestão, apresentam-se os quadros 03 e 04. Identifica-se no quadro 03 

que dentre as mulheres gestoras, 24% delas está na função há menos de um ano, 53% 

entre 1 e 2 anos, 12% entre 2 e 5 anos e, também 12% por mais de 5 anos. Destaca-se 

que a maioria das mulheres estão na função há menos de 1 ano e entre 1 e 2 anos – 

tempo correspondente à troca de gestão municipal que ocorreu nas últimas eleições de 

2020 – e totalizam 77% das gestoras. 

 

Quadro 03: Informações de Regiões Turísticas, idade e tempo na gestão - mulheres 
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Região turística Gênero Idade 
Tempo na gestão 

(anos e meses) 

Mês e ano que 

assumiu o cargo: 

COSTA BRANCA 

Feminino 

28 1m abr/22 

ROTA DO FRIO 48 2m fev/22 

POTENGI 33 7m out/21 

COSTA DAS DUNAS 32 8m set/21 

COSTA DAS DUNAS 48 1a 1m abr/21 

DO SERTÃO PARA O MAR 36 1a 1m abr/21 

POTENGI 30 1a 1m abr/21 

POTENGI 53 1a 3m fev/21 

AGRESTE-TRAIRÍ 46 1a 4m jan/21 

CABUGI CENTRAL 45 1a 4m jan/21 

COSTA BRANCA 34 1a 4m jan/21 

COSTA BRANCA 34 1a 4m jan/21 

COSTA DAS DUNAS 32 1a 4m jan/21 

COSTA DAS DUNAS 58 3a 4m jan/21 

COSTA DAS DUNAS 53 3a 3m fev/19 

SERRANO 53 5a 4m jan/17 

AGRESTE-TRAIRÍ 41 12a  8m set/09 

Fonte: A autora, 2022. 

  

Enquanto no quadro 04, dentre os homens gestores, 30% deles estão no cargo há 

menos de um ano, 25% entre 1 e 2 anos, também 25% entre 2 e 5 anos, 15% por mais 

de 5 anos e 5% de dado inválido. Diferente das mulheres, a maioria dos homens estão 

divididos entre as 3 faixas de menos de 1 ano, entre 1 e 2 anos e entre 2 e 5 anos 

somando 80% dos gestores. 

 
Quadro 04: Informações de Regiões Turísticas, idade e tempo na gestão - homens 

Região turística Gênero Idade Tempo na gestão Assumiu o cargo em 

AGRESTE-TRAIRÍ 

Masculino 

33 2m mar/22 

AGRESTE-TRAIRÍ 35 2m fev/22 

VALE MAR 62 3m fev/22 

SERIDÓ 31 4m jan/22 

SERRANO 54 4m jan/22 

VALE MAR 50 4m jan/22 

DO SERTÃO PARA O MAR 28 1a 2021 

COSTA BRANCA 56 1a 4m jan/21 

COSTA DAS DUNAS 54 1a 4m jan/21 

SERIDÓ 44 1a 4m jan/21 

COSTA DAS DUNAS 39 2a 2020 

COSTA DAS DUNAS 53 3a 4m abr/19 

SERRANO 65 4a mai/18 

DO SERTÃO PARA O MAR 39 4a 2m mar/18 

COSTA DAS DUNAS 52 5a 2017 

SERRANO 37 5a 2017 

SERIDÓ 37 5a 4m jan/17 

SERRAS DO AGRESTE POTIGUAR 32 5a 4m jan/17 

ROTA DO FRIO 29 7a mai/15 

COSTA DAS DUNAS 67 Dado inválido jun/54 

Fonte: A autora, 2022. 
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A faixa etária das mulheres que estão na gestão há até 2 anos é de 28 a 53 anos e 

das que estão há mais tempo, acima de 2 anos, é de 41 a 58 anos e em ambas as 

situações, elas integram apenas o grupo de adultos. Já para os gestores homens a faixa 

etária de quem está na gestão há até 2 anos é de 28 a 62 anos e dos que estão há acima 

de 2 anos é de 29 a 65 anos, nas duas situações predomina a presença de gestores no 

grupo de adultos e na segunda situação, há a presença de 1 gestor do grupo de idosos. 

 

4.2.2 PERFIL ACADÊMICO E PROFISSIONAL 

 

Em análise a parte da Seção 3 que diz respeito ao perfil acadêmico da gestão 

pública, expõe-se na figura 03 e complementa-se com as respostas que referente ao 

Ensino Médio completo há 3 homens e 2 mulheres, contudo, 1 dos homens possui 

formação profissionalizante na área de turismo. Dos(as) gestores(as) possuem o superior 

incompleto há 5 homens, com áreas de formação em turismo, direito, gestão pública e 

agropecuária e 1 mulher com área de formação em biologia. 

 

Figura 03: Gráfico – Formação Acadêmica dos(as) gestores(as) municipais do turismo. 

 

Fonte: A autora, 2022. 

 

O que concerne aos respondentes com nível superior é que 12 das mulheres o 

possuem e 4 delas têm formação em turismo, outras 4 em áreas afins e as 4 restantes em 

áreas distintas como serviço social, educação e engenharia civil. Enquanto dos homens, 
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10 deles possuem superior completo, 5 em turismo, 3 em áreas afins, 1 em educação e 1 

não informou. 

Tratando-se dos entrevistados que possuem mestrado ou doutorado, há uma 

equivalência entre homens e mulheres de 2 representantes. As duas mulheres formadas 

na área de turismo e dos homens 1 é formado em turismo e outro em educação. 

Com estas informações verifica-se que há certa paridade entre as qualificações 

da gestão feminina e masculina referente a formação superior e pós, todavia, 35% dos 

homens gestores possuem até o ensino médio ou superior incompleto, enquanto apenas 

18% das mulheres estão na mesma categoria. Tal dado reafirma o que ressaltam 

Siqueira, Miranda, & Cappelle (2019) relativo à busca das mulheres por qualificação 

profissional em distinção dos homens. 

Em análise a parte da Seção 3 que diz respeito ao perfil profissional da gestão 

pública, apresenta-se o gráfico exposto na figura 04. Traduz-se que 20% dos gestores 

não possuíam experiência no turismo antes da posição atual, no entanto dos 80% 

restantes, 12 possuem experiência de mais de dois anos na área. Seguindo, a maior parte 

dos homens possuem experiência na gestão pública, a maioria na área do turismo. Dos 

que possuem experiência na gestão privada, 8 são no turismo e 6 em outras áreas. 

 

Figura 04: Gráfico – Experiência profissional dos gestores municipais do turismo. 

 

Fonte: A autora, 2022. 
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Para as mulheres expõe-se que 41% das gestoras não possuíam experiência no 

turismo antes da posição atual e, das 59% restantes, 8 possuem experiência de mais de 

dois anos na área. Seguindo, a maior parte das mulheres também possuem experiência 

na gestão pública, 8 delas na área do turismo e 5 em outra área. Das que possuem 

experiência na gestão privada, 3 são no turismo e 8 em outras áreas. 

 

Figura 05: Gráfico – Experiência profissional das gestoras municipais do turismo.  

 

Fonte: A autora, 2022. 

 

Contudo, após tal análise revela-se que grande parte dos respondentes já 

possuíam experiência na gestão pública ou privada antes de assumirem a atual pasta do 

turismo municipal, onde apenas 2 homens e 2 mulheres não possuíam nenhuma 

experiência profissional antes da posição atual. Comparando homens e mulheres, os 

gestores possuem mais experiência profissional que as mulheres em todos os casos. 

Apesar  da formação acadêmica das mulheres se sobressair, as experiências 

profissionais não acompanham tal qualificação, o que mostra um dos gargalos na luta 

pela igualdade de gênero no setor turístico (MALTA, RAMOS, & COSTA, 2021). 

 

4.3 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE TURISMO DO 

RN 
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Tabulando as Seções 4 e 6 que se referem às equipes de turismo das secretarias 

municipais, aponta-se que as equipes geridas por mulheres são em sua maioria 

pequenas, entre 1 e 6 membros, exceto em 1 caso em que a equipe possui 20 membros 

com uma média de 4,2 membros por equipe. Em 10 delas é majoritária uma equipe 

feminina com percentuais entre 67% e 100%, em apenas 4 dos 17 municípios o número 

de homens se sobressai e em 3 elas têm o mesmo percentual. Além de um total de 10 

municípios possuírem secretário(a) adjunto(a), como informa o quadro abaixo. 

 

Quadro 05: Informações sobre a equipe de turismo gerida por mulheres. 

GESTÃO FEMININA 

MEMBROS DA EQUIPE PERCENTUAL POSSUI SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 

OU SUBSECRETÁRIO(A) TOTAL MASC. FEM. MASC. FEM. 

1 0 1 0% 100% Sim 

1 0 1 0% 100% Não 

2 0 2 0% 100% Sim 

2 1 1 50% 50% Não 

2 1 1 50% 50% Sim 

3 0 3 0% 100% Não 

3 0 3 0% 100% Não 

3 1 2 33% 67% Sim 

3 1 2 33% 67% Sim 

3 2 1 67% 33% Sim 

3 2 1 67% 33% Sim 

4 1 3 25% 75% Não 

4 2 2 50% 50% Sim 

5 1 4 20% 80% Sim 

6 4 2 67% 33% Não 

6 4 2 67% 33% Não 

20 5 15 25% 75% Sim 

Fonte: A autora, 2022. 

 

No tocante às equipes geridas por homens, são em sua maioria médias, variando 

entre 1 e 22 membros com uma média de 6,4 integrantes por equipe. Em 12 delas, é 

uma equipe majoritariamente masculina com percentuais entre 56% e 100%, em apenas 

4 dos 20 municípios o número de mulheres se sobressai ao de homens e em 4 elas têm o 

mesmo percentual. Além de um total de 14 municípios possuírem secretário(a) 

adjunto(a) na pasta, como informa o quadro 06 abaixo. 

 

Quadro 06: Informações sobre a equipe de turismo gerida por homens. 

GESTÃO MASCULINA 

MEMBROS DA EQUIPE PERCENTUAL POSSUI SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 

OU SUBSECRETÁRIO(A) TOTAL MASC. FEM. MASC. FEM. 

5 4 1 80% 20% Sim 

2 1 1 50% 50% Sim 

2 1 1 50% 50% Sim 
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9 6 3 67% 33% Sim 

9 4 5 44% 56% Sim 

22 8 14 36% 64% Sim 

10 8 2 80% 20% Não 

4 2 2 50% 50% Sim 

5 2 3 40% 60% Não 

16 9 7 56% 44% Sim 

2 1 1 50% 50% Sim 

3 2 1 67% 33% Não 

1 1 0 100% 0% Não 

3 3 0 100% 0% Não 

16 14 2 88% 13% Sim 

3 2 1 67% 33% Sim 

5 3 2 60% 40% Não 

3 2 1 67% 33% Sim 

3 2 1 67% 33% Sim 

5 2 3 40% 60% Sim 

Fonte: A autora, 2022. 

 

No geral, é possível considerar que os gestores homens possuem equipes com 

mais integrantes, além da maioria dos municípios possuir mais de um cargo de gestão 

na pasta, ou seja, secretário(a) adjunto(a) ou subsecretário(a), o que possibilita um 

acompanhamento e gerenciamento mais fluido e bem dividido. Já as gestoras mulheres 

detém de um número de integrantes menor, possivelmente com mais atribuições e pode 

levar a sobrecarga dificultando a gestão, a depender do tamanho do município e 

população. Embora que haja um número considerável de secretarias que possuem 

secretário(a) adjunto(a) ou subsecretário(a) na gestão. 

 

4.4 ATUAÇÃO DA GESTÃO E INFORMAÇÕES DO TURISMO 

 

Para melhor tratamento das respostas recebidas na Seção 5, ela será dividida por 

subtópicos condizentes com as perguntas elaboradas. Primeiro no que se refere às 

quantas ações/projetos a gestão realizou, as respostas das mulheres variaram em 1 e 20 e 

a maioria ficou entre 1 e 5 ações executadas, dos homens variaram entre 0 e “mais de 

20” e a maioria foi entre 5 e 20. 

Referindo-se a quais ações/projetos já foram executadas/os e quais estão em 

andamento dentre as gestoras mulheres os mais citados foram: inventário turístico, 

eventos, obras de infraestrutura, capacitação para o setor, promoção do destino em 

feiras e criação de complexo turístico. Dentre os gestores homens, os mais citados 

foram: eventos, obras de infraestrutura, festival gastronômico, capacitação para o setor, 

participação em feiras e plano municipal de turismo. 
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Figura 06: Nuvem de palavras das ações e projetos executados e em andamento. 

 

Fonte: A autora, 2022. 

 

Tratando-se dos benefícios das/os ações/projetos para o município as principais 

respostas das mulheres foram: desenvolvimento econômico local, infraestrutura 

adquirida, valorização e ordenamento do turismo, aumento do fluxo turístico e 

qualificação da mão de obra local. A respostas mais frequentes dos gestores homens 

foram: desenvolvimento econômico, qualificação da mão de obra local, infraestrutura 

adquirida, aumento do fluxo turístico, diversificação da oferta turística e 

conscientização. 

Acerca do valor investido nos projetos e ações para o turismo no município 

durante a gestão atual, segundo as mulheres, a maioria dos municípios investiram entre 

R$10 mil e R$100 mil e apenas 3 municípios entre R$500 mil e R$950 mil, além de 

quase metade não saber informar. As respostas dos homens variaram bastante entre 

R$16 mil a R$100 mil e outros entre R$500 mil e R$2 milhões e uma menor parte dos 

gestores não responderam. 

Quando perguntado se o(a) gestor(a) já conseguiu recursos federais para algum 

projeto para o turismo, as respostas sim e não ficaram como aponta a figura 07. 
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Figura 07: Gráfico – O(a) gestor(a) já conseguiu recursos federais para o turismo? 

 

Fonte: A autora, 2022. 

 

Referente ao valor do/s recurso/s recebido/s, as respostas foram insuficientes 

para comporem um conteúdo comparativo. Sobre o número estimado de 

turistas/visitantes registrados pelo município no ano de 2021, poucos municípios no 

geral souberam informar e alguns municípios informam o mesmo número estimado. 

Tratando-se da pergunta acerca do volume de receita oriunda do Turismo no ano de 

2021 apenas 5 dos 37 municípios responderam, portanto o dado não será tratado. 

Em análise geral às respostas desta seção, pode-se observar a diferença nos 

dados apresentados pelas gestoras mulheres e os gestores homens. A estrutura da 

equipe, a viabilidade política e outros fatores territoriais influenciam diretamente na 

gestão pública do turismo, por isso, não se pode chegar a uma conclusão de como a 

gestão feminina se difere da masculina, no entanto é possível visualizar os perfis, 

estruturas apresentadas e ações executadas para compreender a atual situação da gestão 

municipal do turismo no RN. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Dada a importância do turismo nos cenários global, nacional, regional, estadual 

e local, compreender das ferramentas criadas para auxiliar a gestão pública do turismo é 

essencial para o desenvolvimento pleno do setor. O estado do Rio Grande do Norte, 

assim como o Brasil é amplamente comercializado internacionalmente e 

domesticamente. Por isso faz-se necessária uma gestão qualificada do turismo visando 

atender os preceitos de qualidade nos serviços e aporte aos empreendimentos turísticos. 
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Grande parte da cadeia produtiva do turismo precisa da atuação pública para seu 

funcionamento no que diz respeito aos sistemas de transportes, infraestrutura, atrativos 

públicos, saneamento básico, manutenção da saúde e segurança, além da promoção e 

incentivos. 

Esse estudo buscou também revelar o perfil dos gestores públicos municipais do 

turismo afim de levantar a inquietação acerca da importância da qualificação deles para 

uma atuação que aproveite ao máximo das potencialidades turísticas municipais 

preservando os processos e dando o devido valor que o setor possui. 

Os objetivos foram parcialmente alcançados, pois menos de 50% do universo 

estudado participou da amostra, o que gera uma margem de erros consideráveis acerca 

dos resultados. No entanto, pôde-se observar o patamar da gestão do turismo do âmbito 

municipal, a qual mostra-se majoritariamente favorável em qualificação em nível geral. 

Expressou que apesar dos esforços constantes das mulheres por qualificação sua 

participação ainda é menor que a masculina, com estruturas e equipes menores, mas que 

buscam resultados de forma equitativa. 

Com os resultados da pesquisa, recomenda-se que haja um atentamento para a 

atividade turística, principalmente sobre as informações acerca da demanda municipal, a 

qual não se obteve respostas tão satisfatórias. Dados do turismo são deveras importantes 

para o conhecimento e atuação da gestão municipal. 

Concluindo, espera-se que seja dada continuidade ao estudo da latente 

preocupação acerca da gestão pública do turismo, que apesar de complexa é um dos 

pilares mais importantes da cadeia e precisa da atenção por parte dos governantes e da 

sociedade civil para seu pleno funcionamento, principalmente num período que é 

considerado como sua reconstrução. 
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APÊNDICE A – Questionário da entrevista 

 

Seção 1 – Identificação: 

1. Endereço de e-mail? 

2. Qual município você representa? 

3. Qual a Região Turística do seu Município?

• Agreste-

Trairí 

• Cabugi 

Central 

• Costa 

Branca 

• Costa das 

Dunas 

• Do Sertão 

para o Mar 

• Potengi 

• Rota do Frio 

• Seridó 

• Serrano 

• Serras do Agreste 

Potiguar 

• Vale Mar 

Seção 2 – Informações Pessoais: 

4. Cargo? 

5. Mês e ano que assumiu o cargo? 

6. Gênero?

• Feminino • Masculino • Outro..

7. Idade? 

Seção 3 – Perfil Acadêmico e Profissional: 

8. Nível de escolaridade?

• Sem Escolaridade 

• Ensino Fundamental (1º 

Grau) Incompleto 

• Ensino Fundamental (1º 

Grau) Completo 

• Ensino Médio (2º Grau) 

Incompleto 

• Ensino Médio (2º Grau) Completo 

• Nível Técnico 

• Superior Incompleto 

• Superior Completo 

• Mestrado ou Doutorado 

• Não sei informar

 

9. Qual é a sua área de formação técnica e/ou acadêmica (se possuir)? 

10. Você possui experiência no turismo de antes da sua posição profissional atual? 

• Não 

• Sim, de 1 a 6 meses. 

• Sim, de 6 meses a 1 ano 

• Sim, mais de 1 ano 

• Sim, mais de 2 anos 

• Sim, mais de 5 anos 

11. Se a resposta anterior foi SIM, qual foi essa experiência? 

12. Você possui experiência na GESTÃO privada?

• Não • Sim, na área do 

Turismo. 

• Sim, em outra área.
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13. Se você possui experiência na GESTÃO privada, por quanto tempo? 

14. Você possui experiência na GESTÃO pública?

• Não • Sim, na área do 

Turismo. 

• Sim, em outra área. 

15. Se você possui experiência na GESTÃO pública, por quanto tempo? 

Seção 4 – Equipe do Órgão de Turismo: 

16. Por quantas pessoas é formada a sua equipe de turismo? 

17. Quantos membros da equipe são homens? 

18. Quantos membros da equipe são mulheres? 

Seção 5 – Atuação e Informações do Turismo: 

19. Quantas ações/projetos você já conseguiu desenvolver na sua gestão à frente do órgão 

municipal de turismo? 

20. Quais ações/projetos já foram executadas/os  e quais estão em andamento? 

21. Quais os benefícios das/os ações/projetos executados e/ou em andamento, para o 

município ou para o turismo? 

22. Qual o valor investido nos projetos e ações para o turismo? 

23. Você, como gestor/a municipal de turismo, já conseguiu recursos federais para algum 

projeto? 

• Sim 

• Não 

24. Se a resposta anterior foi SIM, qual o valor do/s recurso/s recebido/s? 

25. Qual foi o número estimado de turistas/visitantes registrados pelo município no ano de 

2021? 

26. Qual o volume de receita oriunda do Turismo no ano de 2021? 

Seção 6 – Composição da Gestão do Turismo no Município: 

27. O órgão possui secretário(a) adjunto(a) ou subsecretário(a)? 

• Sim 

• Não 

28. Qual a descrição do/s cargo/s? 

29. E-mail dos(as) secretário(a) adjunto(a), subsecretário(a) e/ou coordenador(a) de 

Turismo? 


