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O turismo no Brasil está num momento definidor neste ano que se encerra. O Ministério do Turismo completou uma 

década, período em que o setor entrou definitivamente na pauta de desenvolvimento nacional. Lançamos o Plano Nacional 

de Turismo 2013-2016, que delineia a estratégia e a visão que colocarão o Brasil entre as três maiores economias turísticas 

do planeta em 2022. E a proximidade da Copa do Mundo, em 2014, ano em que o Brasil estará no centro das atenções, 

traz uma oportunidade ímpar de colocarmos esta estratégia e esta visão em prática.

O impulso necessário à ampliação do mercado do turismo, porém, não acontecerá sem uma injeção maciça de compe-

titividade em nossos destinos. Isso é necessário não apenas para aumentarmos a atração de turistas estrangeiros, que 

têm o mundo ao dispor e precisam tomar decisões firmes de viajar até o Brasil, mas, principalmente, para estimularmos o 

brasileiro a viajar pelo País — e equilibrarmos a relação entre nossas receitas cambiais e nossos gastos lá fora. 

Infraestrutura, acesso, serviços, atrativos e aspectos ambientais tornam-se, portanto, elementos de fundamental impor-

tância na fórmula que define o surgimento e a manutenção de uma destinação turística. Não por acaso, esses são alguns 

dos 13 indicadores medidos no Índice de Competitividade do Turismo, cuja nova edição você tem em mãos.

Os indicadores permitem avaliar o real estágio de desenvolvimento do turismo em cada município ou destino, saber 

onde as políticas de incentivo funcionaram e onde elas precisam ser repensadas, e, também, têm servido de critério para 

orientar investimentos federais, como fizemos com o PAC do Turismo, ao privilegiar destinos mais competitivos. 

Saudemos, pois, esta 5ª edição do Relatório Brasil como a coroação dos esforços de todas as pessoas que lutam para fazer 

do turismo um dos principais motores de crescimento do País. 

Boa leitura!

Gastão Dias Vieira
Ministro de Estado do Turismo
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Implementar uma política pública é como projetar uma casa: seu desenho só será tão bom quanto forem as ferramentas 

que você utilizar. Use um compasso quebrado ou uma régua fora de escala e seu projeto está condenado a não parar de pé.

O Índice de Competitividade, que você tem em mãos nesta 5a edição do Relatório Brasil, é a régua que permite medir a 

efetividade das políticas nacionais para o setor de turismo. Os 13 indicadores aqui avaliados, resultado de uma parceria 

entre o Ministério do Turismo, o Sebrae e a Fundação Getulio Vargas, são ainda mais fundamentais se considerarmos a 

forma como tais políticas são articuladas: o governo federal dá diretrizes para que cada município desenhe a própria estra-

tégia e procure a melhor maneira de desenvolver, promover e comercializar seus produtos turísticos. Isso torna a execução 

das políticas de turismo mais orgânica, por um lado, mas, por outro, a transforma num exercício de inteligência coletiva 

que precisa de parâmetros de avaliação muito precisos.

Em 2013, a edição do Índice marca uma nova fase das diretrizes para o turismo no País. O Ministério do Turismo lançou, 

neste ano, a nova fase do Programa de Regionalização, que está redesenhando o mapa do turismo no Brasil com foco 

nas potencialidades de cada município. Um diagnóstico detalhado das forças e fragilidades de cada destino, no âmbito 

da estratégia de competitividade da atividade turística, está sendo elaborado e, pela primeira vez, será possível classificar 

os destinos nacionais de acordo com o grau de desenvolvimento. Esse zoom no mapa permitirá administrar a vitamina 

da competitividade na dose certa e de forma individualizada. Também será criado um repositório público das melhores 

práticas identificadas nesse processo, para facilitar a disseminação das experiências.

Tenho certeza de que a consolidação de um ambiente aberto, na qual União, estados, municípios e setor privado saibam 

— cada um — exercer seu papel, levará o turismo, no Brasil, muito mais longe no caráter de alavanca do desenvolvimento. 

Esta é a casa que todos queremos construir — e que estamos construindo.

Vinícius Lummertz
Secretário Nacional de Políticas de Turismo



Mensagem do
Senhor Presidente

Nacional do Sebrae



 11  

O Sebrae trabalha para fortalecer e desenvolver o turismo brasileiro capacitando os pequenos negócios que atuam nesse 

segmento — que são maioria nas empresas. Tão importante quanto identificar oportunidades para micro e pequenas 

empresas é prepará-las para atuar em um mercado competitivo e globalizado.

Às vezes, nas empresas, surgem boas ideias, pois há um nicho de mercado importante, mas não se consegue viabilizar: 

falta qualidade de gestão. O caminho para superar essa barreira é o da informação e do conhecimento. O empresário 

precisa estar atento à nova agenda do século 21, ao tema da sustentabilidade e ao da inovação, aos concorrentes e às 

demandas de um público amplo e exigente.

Ainda mais diante do cenário positivo para o turismo no Brasil nos próximos anos. Com a proximidade da Copa do Mundo 

de 2014 e das Olimpíadas de 2016, os destinos turísticos brasileiros estarão na rota de milhões de turistas, até mesmo 

estrangeiros. Não se pode pensar apenas nesses dois momentos, mas é claro que os eventos aceleram procedimentos e 

ampliam mercados.

O Ministério do Turismo tem sido um parceiro fundamental para a realização de nossas ações e temos certeza de que a 

soma de nossos esforços contribuirá para tornar esse segmento economicamente cada vez mais forte.

Desde 2007, atuamos ao lado do Ministério e da Fundação Getulio Vargas neste projeto para desenvolver 65 destinos indu-

tores do turismo e, felizmente, os resultados apresentados nesta publicação mostram que estamos indo na direção correta.

O diagnóstico realizado pelo Índice de Competitividade do Turismo Nacional nos 65 destinos escolhidos ajuda-nos a subsi-

diar ações para o desenvolvimento da atividade turística nessas regiões, bem como identifica necessidades de melhores 

práticas do governo e de setores privados. O Relatório Brasil 2013 espelha a evolução desses destinos, que têm sido alvo 

de qualificação e diferenciação competitiva.

O Sebrae entende que o turismo é fundamental para o Brasil; então, trabalhar para melhorar a gestão dos destinos turísticos 

brasileiros com maior potencial é também apoiar o fortalecimento e o desenvolvimento dos pequenos negócios brasileiros.

Boa leitura!

Luiz Barretto 
Presidente Nacional do Sebrae
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Assistir à disputa entre os bois Caprichoso e Garantido em Parintins (AM), apreciar a fauna aquática sob as águas translúcidas 

em Bonito (MS), mergulhar no mar límpido de Maraú (BA) ou surfar nas ondas de São Joaquim, em Camboriú (SC), contemplar 

a queda das cataratas em Foz do Iguaçu (PR), o delta em Parnaíba (PI) ou as dunas em Canoa Quebrada, perto de Aracati (CE)...

Há, também, a beleza do patrimônio histórico de Ouro Preto (MG) e Petrópolis (RJ) e da capital federal Brasília com sua 

arquitetura moderna e original. 

Referências turísticas em nosso País, esses são apenas alguns dos 65 destinos indutores do desenvolvimento, abraçados 

pelo Índice de Competitividade do Turismo Nacional, que envolvem 59 regiões turísticas e 740 municípios brasileiros. 

Movimentando as economias locais, uma infinidade de pequenos negócios busca satisfazer as necessidades de seus 

clientes tradicionais e daqueles que visitam as cidades situadas na rota desses destinos. Nesse sentido, os resultados da 

parceria Sebrae, Ministério do Turismo e Fundação Getulio Vargas já começam a aparecer. 

Empreendimentos de pequeno porte voltados ao turismo nessas regiões crescem e fortalecem-se como fonte de emprego 

e renda, além da geração de receita para o munícipio. Movida pela necessidade de atender visitantes cada vez mais 

exigentes e pela vontade de inovar, a tendência é criar-se uma atividade turística cada vez mais eficiente e competitiva no 

Brasil. Essa perspectiva torna-se efetiva e promissora à medida que, após o diagnóstico, as mudanças implementadas e os 

resultados obtidos pelos pequenos negócios vêm sendo monitorados.

E não só essas possibilidades. Também o acompanhamento sistemático da evolução dos 65 destinos nas dimensões defi-

nidas para o Índice de Competitividade do Turismo Nacional torna possível subsidiar ações para o desenvolvimento da 

atividade turística nessas regiões. Da mesma forma, esse processo possibilita identificar melhores práticas com vistas a 

instruir autoridades locais, iniciativa privada e Terceiro Setor a efetuar eventuais correções de rumo, visando ao incremento 

dos níveis de competitividade, e a definir políticas e estratégias para o desenvolvimento regional.

O diferencial desta edição é a coleta de boas práticas nos 65 destinos. Essas experiências exitosas podem ajudar na orien-

tação de empresários a fim de que aumentem a competitividade, oferecendo-lhes bons exemplos e referenciais. As boas 

práticas percorrem eixos temáticos, como políticas de incentivo ao turismo, legislação e atração de investimentos; desenvolvi-

mento urbano, a exemplo da revitalização de áreas degradadas para uso turístico; promoção e divulgação do destino, gestão 

da informação (pesquisa), estruturação de atrativos, como parques e marinas. Somam-se ainda a sustentabilidade traduzida 

em eficiência energética, reutilização e destinação de recursos; bem como empreendedorismo, envolvendo desenvolvimento 

de novos negócios em turismo e educação; e produção associada ao turismo, notadamente a identidade cultural do destino.

São desafios nada triviais, mas a perspectiva é promissora. Para quem é empresário ou deseja empreender, oportuni-

dades no turismo são muitas e diversificadas. Estima-se que a chegada de turistas estrangeiros no País avance de 6,2 

milhões, estimados para este ano, a 7,9 milhões até 2016, representando um crescimento médio de 8% ao ano. Com 

esta 5ª edição, o Índice já está consolidado e é uma das principais ferramentas para mensurar o nível de desenvolvimento  

do turismo no Brasil.

Carlos Alberto dos Santos
Diretor Técnico do Sebrae
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O Índice de Competitividade do Turismo Nacional chega a sua 5a edição em um momento singular: o Brasil registra suas 

máximas históricas em geração de receita turística e encontra-se às vésperas de eventos de fundamental importância para 

o País, como a Copa do Mundo da Fifa 2014. Esse mega evento, impacta, diretamente, a atividade turística em pelo menos 

12 cidades-sede — avaliadas neste estudo — e, indiretamente, vários outros destinos que se beneficiam com os investi-

mentos, fluxo de turistas e visibilidade que se espera para o País como o grande destino receptor desse evento. Trata-se de 

uma oportunidade, portanto, para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e sua inserção no cenário internacional. 

As informações disponíveis nas próximas páginas resultam de uma parceria entre a Fundação Getulio Vargas, o Ministério 

do Turismo e o Sebrae Nacional que se tem afirmado profícua no monitoramento, compreensão e análise dos dados e 

indicadores do setor turístico brasileiro. São, ao mesmo tempo, reflexo da mobilização de gestores públicos e privados, 

empreendedores, servidores públicos, empresários e outros agentes da cadeia turística de 65 destinos em todos os 27 

estados e cinco regiões do País, que compartilharam tempo, expertise e conhecimento de suas realidades locais para 

que este estudo se consolidasse como um retrato o mais fiel possível dessas localidades. Trata-se, ainda, da aplicação 

de conhecimento técnico apurado de uma equipe de pesquisadores, colaboradores, estatísticos e coordenadores que 

reuniram, analisaram e confrontaram dados secundários e respostas dadas em mais de 1.300 entrevistas presenciais, sob a 

metodologia, a excelência e a chancela da FGV. Em 2013, o Índice de Competitividade passou a integrar o Plano Nacional 

de Turismo 2013-2016 como um dos instrumentos para mensurar a evolução da competitividade dos destinos turísticos, 

objetivo estratégico com o qual a FGV tem o compromisso de contribuir.

Prestes a completar setenta anos, a FGV permanece como o melhor think tank do País e das Américas do Sul e Central, 

no ranking Global Go To Think Tanks da Universidade da Pensilvânia, EUA, que considerou mais de 6.500 instituições de 

120 países. Em 2009, a revista Foreign Policy também classificou a FGV entre os cinco maiores think tanks do mundo na 

categoria “formuladores de políticas”. Mais do que um reconhecimento, esses destaques representam a responsabilidade 

que carregamos e com a qual nos comprometemos ao elaborar e apresentar os principais indicadores econômicos do País 

no setor de turismo. Não por acaso, a elevação da competitividade para o aprimoramento de organismos públicos muni-

cipais, estaduais e federais transparece como compromisso formal de nossa missão e de nossa história.

Carlos Ivan Simonsen Leal
Presidente da Fundação Getulio Vargas
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Sumário Executivo

Em sua quinta edição, publicada no ano em que são cele-

brados dez anos de criação do Ministério do Turismo, este 

documento reúne o Índice de Competitividade do Turismo 

Nacional. Por meio deste Índice, há o intuito de mensurar, 

de forma objetiva, diversos aspectos — entre eles, os 

econômicos, os sociais e os ambientais — que indicam o 

nível de competitividade dos destinos turísticos, mediante 

uma metodologia com base na avaliação de capacidades 

em uma perspectiva dinâmica e sustentável. Dessa forma, 

a realização desta pesquisa possibilita a identificação e o 

acompanhamento de indicadores objetivos, e a geração 

de um diagnóstico da realidade local, viabilizando a defi-

nição de ações e de políticas públicas que visem ao desen-

volvimento da atividade turística. 

É importante destacar que todas as perguntas que inte-

gram as 13 dimensões do questionário compõem o Índice 

de Competitividade do Destino Turístico, isto é, mensuram 
a capacidade crescente de um destino de gerar 
negócios nas atividades relacionadas com o setor de 
turismo, de forma sustentável, proporcionando ao 
turista uma experiência positiva.

Pelo presente relatório, apresenta-se a média dos resul-

tados obtidos pelos 65 destinos nas 13 dimensões abor-

dadas pelo estudo e reúnem-se as análises sobre os resul-

tados consolidados que se geraram com base em respostas 

coletadas pela Fundação Getulio Vargas nos municípios, 

entre os meses de maio e agosto de 2013. Além disso, 

congregam-se os indicadores de competitividade das 

últimas edições do estudo.  

No Capítulo 1, expõe-se uma breve reflexão sobre o Plano 

Nacional de Turismo, bem como sobre as novas diretrizes 

do Programa de Regionalização. Entre os pontos desta-

cados nesse capítulo, ressalta-se a melhoria na qualidade, 

e o aumento da competitividade do turismo brasileiro 

figura como um dos principais objetivos estratégicos do 

Plano Nacional de Turismo.

No Capítulo 2, retomam-se conceitos e reflexões a respeito 

da temática da competitividade. Reafirma-se, perante os 

destinos, a necessidade tanto de monitoramento e desenvol-

vimento das dimensões cujos recursos precisam ser mais bem 

trabalhados, quanto de inovação, a fim de garantir vantagens 

competitivas aos destinos, com o intuito de potencializar as 

oportunidades e minimizar as ameaças do mercado.

Os índices de competitividade 2013 — as médias Brasil (65 

destinos pesquisados) e as médias dos grupos de capitais 

e não capitais — são apresentados no Capítulo 3, no qual 

se pode acompanhar a evolução da série histórica de cada 

indicador. Além disso, as médias dos índices por dimensão 

avaliada vêm acompanhadas de uma análise dos principais 

pontos que levaram a tais resultados.  

A leitura do Capítulo 4 faz-se importante para compreender 

a metodologia utilizada no Índice de Competitividade. 

Após a explicação a respeito da metodologia de pontu-

ação e de cálculo utilizada para chegar-se ao índice final 

em cada destino, descrevem-se a importância e os fatores 

avaliados em cada uma das 13 dimensões que compõem o 

Índice de Competitividade do Turismo Nacional. 
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Por fim, este documento apresenta, pela primeira vez, o 

Capítulo 5 especificamente dedicado a ações e projetos 

identificados, durante o campo, como boas práticas 

— ações ou projetos em andamento relevantes e inova-

dores para o desenvolvimento da atividade turística nas 

localidades pesquisadas. É sabido que não caberiam em 

um único capítulo todas as boas práticas apontadas em 

todos os destinos visitados. Espera-se, entretanto, que os 

conteúdos aqui citados proporcionem aos demais destinos 

inspiração para a adoção de iniciativas que promovam o 

incremento na qualidade da oferta e melhoria contínua da 

experiência turística.

O principal objetivo deste relatório é, portanto, propor-

cionar ao público o acompanhamento da evolução dos 

indicadores nacionais de competitividade dos 65 destinos 

pesquisados e o desempenho em cada dimensão avaliada. 

Os resultados de cada destino pesquisado, entregues 

individualmente, permitirão que os destinos utilizem 

essas informações para planejar e desenvolver vantagens 

competitivas, norteando a elaboração de políticas públicas 

que eliminem, gradativamente, os entraves ao desenvolvi-

mento sustentável da atividade turística.
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1
Plano Nacional do Turismo e

Programa de Regionalização do
Turismo – Roteiros do Brasil
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Na formulação do Plano Nacional de Turismo 2013-2016, 

consolida-se a Política Nacional de Turismo e apresentam-se 

as orientações estratégicas para o desenvolvimento da 

atividade no Brasil nos próximos anos. Trata-se do resul-

tado do esforço integrado do governo federal, envol-

vendo a iniciativa privada e o Terceiro Setor, por meio do 

Conselho Nacional de Turismo, sob a coordenação do 

Ministério do Turismo.

Construiu-se o Plano de acordo com as orientações do 

governo federal e alinhado com o Plano Plurianual 2012-

2015. Nele, definem-se as contribuições do setor para o 

desenvolvimento econômico-social e para a erradicação 

da pobreza. Há, ainda, como insumo básico, o Documento 

Referencial — Turismo no Brasil 2011-2014, e destacam-se, 

no âmbito da gestão, as diretrizes que devem nortear o 

desenvolvimento do turismo brasileiro, como a partici-

pação e o diálogo com a sociedade; a geração de oportu-

nidades de emprego e o empreendedorismo; o incentivo 

à inovação e ao conhecimento; e a regionalização como 

abordagem territorial e institucional para o planejamento.

Com base nessas diretrizes estratégicas, considerando-se 

o comportamento da atividade no mercado nacional e no 

internacional e os desafios impostos, definiram-se os obje-

tivos a serem alcançados: incentivar o brasileiro a viajar 

pelo País; incrementar a geração de divisas e a chegada de 

turistas estrangeiros; melhorar a qualidade e aumentar a 

competitividade do turismo brasileiro; e preparar o turismo 

brasileiro para os megaeventos.

Na organização do Plano Nacional de Turismo, seguiu-se 

uma estrutura lógica, que interliga as diretrizes estraté-

gicas, os objetivos, os resultados esperados e a proposição 

e o desenvolvimento de programas, projetos e ações. As 

metas estão concatenadas com os objetivos estratégicos 

e foram estabelecidas para o horizonte que se estende 

até o ano de 2016. São elas: Meta 1. Aumentar para 

7,9 milhões a chegada de turistas estrangeiros ao País;  

Meta 2. Aumentar para US$ 10,8 bilhões a receita com o 

turismo internacional até 2016; Meta 3. Aumentar para 

250 milhões o número de viagens domésticas realizadas 

até 2016; Meta 4. Elevar para setenta pontos o índice 

médio de competitividade turística nacional até 2016 e; 

Meta 5. Aumentar para 3,6 milhões as ocupações formais 

no setor de turismo até 2016.

Adotado para medir a competitividade turística nacional e 

interligado à Meta 4, o Índice de Competitividade abrange 

um dos temas mais relevantes nas agendas de políticas 

públicas mundiais: a competitividade — aspecto sensível 

ao dinamismo do mercado, principalmente quando 

pensada no cenário do turismo. A tarefa de ampliá-la ou 

mesmo de mantê-la está ligada à capacidade dos destinos 

turísticos em renovar seus recursos, criar novos produtos e 

mercados, e realizar um fluxo contínuo de inovações. 

Considerando-se a multissetorialidade da atividade turís-

tica, o cumprimento dessa meta está ligado ao esforço 

do conjunto das atividades relacionadas com o setor, de 

forma cooperada e integrada, cujo escopo é proporcionar 

ao turista uma experiência positiva.
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Nesse contexto, como estratégia para o alcance dos obje-

tivos e o cumprimento das metas projetadas, o Ministério 

do Turismo apresentou, neste ano, as novas diretrizes do 

Programa de Regionalização do Turismo. Estruturado pelo 

Plano Nacional de Turismo 2013-2016, o Programa é quali-

ficado com base nas proposições advindas de discussões 

realizadas no âmbito do Sistema Nacional de Turismo, nas 

equipes técnicas do Ministério do Turismo, nas avaliações 

oriundas das instâncias de governança, na Rede Nacional 

de Regionalização e, por último, na consulta pública. 

Em sua concepção filosófico-conceitual, o Programa de 

Regionalização do Turismo não sofre alterações. Os ajustes 

propõem qualificar a concepção estratégica, as ferra-

mentas de gestão e incorporar mecanismos de fomento 

capazes de provocar e promover concepções inovadoras 

ao enfrentamento das fragilidades diagnosticadas. Desse 

modo, o propósito é promover a convergência e a articu-

lação das ações do Ministério do Turismo e do conjunto 

das políticas públicas setoriais nas regiões com foco na 

estruturação dos destinos turísticos1. 

Para alcançar os resultados almejados no processo de 

regionalização do turismo, definiram-se diretrizes que se 

constituem nas premissas para sua execução: a abordagem 

territorial, a integração e a participação social, a inclusão, 

a descentralização, a sustentabilidade, a inovação e a 

competitividade.

Já o novo modelo de gestão, adotado pelo Programa de 

Regionalização do Turismo e alicerçado na ótica da gestão 

compartilhada, deixa evidentes participação, democra-

tização, consensos e acordos, envolvendo multiplicidade 

e diversidade de entes institucionais, agentes econômicos 

e sociedade civil organizada. A Gestão Compartilhada do 

Programa de Regionalização do Turismo estrutura-se nos 

seguintes níveis de atuação: no âmbito nacional e no de 

estados, regiões e municípios.

Em âmbito nacional, a Coordenação Nacional do Programa 

será conduzida pelo Ministério do Turismo, por meio 

do Comitê Executivo do Programa de Regionalização, 

constituindo-se em núcleo de expressão técnico-político, 

atuando de forma coordenada com o Sistema Nacional 

de Turismo e a Câmara Temática de Regionalização do 

Conselho Nacional de Turismo. Tem como missão discutir 

temas relevantes do setor e deliberar sobre eles, com base 

em estudos, tendências e demandas nacionais, estaduais, 

regionais e municipais.

1   Para o Ministério do Turismo, o processo de estruturação de destinos consiste em atuar com base nos eixos do Programa de Regionalização do 
Turismo, em parceria com unidades da Federação, regiões e municípios, tendo como base seus respectivos níveis de desenvolvimento turístico.

Em âmbitos estadual, regional e municipal, as estruturas 

da gestão pública e a cadeia produtiva do turismo, as 

instituições de ensino superior e as organizações da socie-

dade civil operam ações executivas do Programa, apoiadas 

pelos interlocutores estaduais, regionais e municipais do 

Programa de Regionalização do Turismo. 

Nesse processo de reestruturação, resgata-se a repre-

sentação do ator municipal como agente de desen-

volvimento, considerando-se ser ele o detentor de 

realidades e demandas locais, institucionaliza-se o 

representante regional, garante-se a permanência 

do interlocutor estadual como forma de fortalecer e 

estender a rede de mobilização. 

Os interlocutores do Programa têm como missão o acom-

panhamento do ciclo de gestão do Programa — plane-

jamento, ação executiva, acompanhamento, avaliação de 

processos e resultados — atuando articulados na Rede 

Nacional de Regionalização, fonte de inovação, inter-

câmbio, criatividade e diversidade cultural. 

Redefiniram-se, também, os eixos de atuação do Programa 

de Regionalização do Turismo que representam, de forma 

prática e aplicável, o próprio ciclo de desenvolvimento 

e produção de atividades, bens e serviços turísticos nas 

regiões e municípios. 

Esses eixos são, por seu caráter transversal, o ponto de 

equilíbrio do Programa, uma vez que possibilitam a inte-

gração e a convergência de ações e esforços do Ministério 

do Turismo — Secretarias, Diretorias, Coordenações — 

para as demandas de estados, regiões e municípios turís-

ticos. Orientam as ações estratégicas que se constituem 

nas áreas de resultados a serem alcançadas.  Dessa forma, 

as ações de apoio à gestão, estruturação e promoção do 

turismo são traduzidas em oito eixos de atuação e respec-

tivas ações estratégicas: 

1. gestão descentralizada do turismo;

2.  planejamento e posicionamento de mercado;

3. qualificação profissional, dos serviços e da produção 

associada;

4. empreendedorismo, captação e promoção de 

investimentos;

5. infraestrutura turística;

6. informação ao turista;

7. promoção e apoio à comercialização; 

8. monitoramento. 



 25  Índice de competitividade do turismo nacional | destinos indutores do desenvolvimento turÍstico regional

Com base nessa nova estrutura, estabeleceram-se estra-

tégias que conduzirão à execução de ações estruturantes 

para a implementação do Programa. Há, portanto, os 

seguintes processos a serem seguidos:

• mapeamento, diagnóstico e categorização das re-

giões turísticas; 

•  formação da rede de interlocutores; 

•  fomento;

• comunicação; 

• monitoramento.

O sucesso de uma política, de um programa ou de um 

projeto depende de planejamento, de executores eficazes  

na implementação das ações e da construção de uma base 

de dados atualizada e confiável para um eficiente monito-

ramento e avaliação2.

Todo projeto ou conjunto de ações sofre, durante sua 

implementação, desvios no cumprimento das metas 

programadas, como consequência de mudanças e pres-

sões provenientes de seus ambientes interno e externo, 

que acabam por influenciar as ações executadas.

Tais desvios, cuja importância varia de acordo com o tipo, a 

frequência e o grau de influência sofrida, poderão resultar, 

se não forem percebidos, avaliados e ajustados a tempo, 

2 Adaptado de: 1. Gestão do Turismo — Brasil. 2. Programa de Regionalização do Turismo. 3. Sistema de Monitoria e Avaliação do Programa. I. 
Título. II. Título: Módulo Operacional. 4: Sistema de Monitoria e Avaliação do Programa.

em atraso no cumprimento das metas, no desperdício de 

tempo e recursos e, até, no completo insucesso das ações.

É com base em um trabalho de acompanhamento, docu-

mentação, análise e avaliação de resultados, da compa-

ração entre o planejado e o realizado e da avaliação dos 

desvios ocorridos que poderão ser adotadas medidas de 

ajuste. É, pois, com base nas informações obtidas nesse 

processo que as decisões serão tomadas e os ajustes serão 

feitos, fundamentados em critérios preestabelecidos ou 

em metas programadas.

Dessa forma, produzir e disponibilizar instrumentos e 

ferramentas de orientação é imprescindível para subsi-

diar e motivar os vários segmentos da sociedade para o 

desenvolvimento de ações essenciais à consolidação dos 

destinos turísticos brasileiros e, por consequência, para 

a promoção do desenvolvimento econômico-social nas 

regiões turísticas.

Nesse contexto, a entrega da 5ª edição do Índice de 

Competitividade do Turismo Nacional e a série de ações 

e esforços cumulativos, orientados pelo Plano Nacional de 

Turismo 2013-2016 e pelo Programa de Regionalização 

do Turismo, constituem-se em importantes ferramentas 

orientadoras que poderão proporcionar avanços no 

empoderamento das governanças locais e dos agentes de 

turismo pelo País.
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Índice de Competitividade – 
Destinos Pesquisados

* MAPA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 2009, EM PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO.
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2
Índice de Competitividade  

do Turismo Nacional
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Um dos temas mais relevantes nas agendas de políticas 

públicas mundiais e em evidência em diversos setores é 

a competitividade: um aspecto sensível ao dinamismo do 

mercado, principalmente quando pensada no cenário do 

turismo. A tarefa de ampliá-la ou mesmo de mantê-la está 

ligada à capacidade dos destinos em renovar seus recursos, 

criar novos produtos e mercados, realizar um fluxo contínuo 

de inovações.

Existem dois tipos de abordagem entre os estudiosos que 

se propuseram a analisar o tema: uma com foco no desem-

penho, cuja noção ex post permite observar dados, como 

indicadores econômicos nacionais e regionais, exportações 

locais, marketshare, número de turistas, isto é, considera 

resultados de ações já executadas; outra, pautada na efici-

ência — noção ex ante —, com foco nas características 

estruturais de um país, de uma região ou de um setor3. 

Na metodologia em questão, para avaliar a competitivi-

dade de destinos turísticos, optou-se por utilizar a noção 

de eficiência, focada em recursos presentes no destino. Pela 

chamada Teoria dos Recursos, defende-se que, uma vez 

conhecido o ambiente interno — vertente impulsionada por 

Wernerfelt (1984) e defendida por Barney (1991) —, uma 

organização passa a ter o poder de gerir e potencializar seus 

recursos. Os recursos de uma organização, segundo Barney 

(1991), são as capacidades, os processos organizacionais, os 

atributos, a informação e o conhecimento, ou seja, aspectos 

gerenciáveis que permitam ao destino conceber e imple-

mentar estratégias.

Conforme defendeu Haguenauer (1989), o desempenho 

de mercado é uma consequência da competitividade e não 

sua expressão. Nesse sentido, indicadores de desempenho 

do turismo — como o número de desembarques ou as 

taxas de ocupação hoteleira — seriam uma consequência 

da competitividade dos destinos, e não o que determina a 

competitividade.

Vale lembrar que a competitividade é um fenômeno dinâ-

mico, ou seja, um recurso estratégico que pode tornar-se 

obsoleto com o passar do tempo. O ambiente está em 

permanente evolução e requer o constante desenvolvi-

mento de novos recursos. Nesse sentido, é crucial que 

os destinos turísticos desenvolvam continuamente capa-

cidades e recursos. Quebrar a situação de inércia, inovar, 

torna-se um desafio para os destinos turísticos.

Por meio da metodologia utilizada, visa-se a permitir a iden-

tificação dos pontos fortes e fracos de cada um dos destinos. 

No contexto turístico, portanto, emprega-se o conceito de 

competitividade de forma a oferecer aos destinos a capa-

cidade de autoanalisar-se e, assim, possibilitar o planeja-

mento e o desenvolvimento de vantagens competitivas.

Gerir a competitividade requer a atuação de gestores dos 

destinos, a fim de trabalhar os pontos fracos, ou, neste 

caso, dimensões e variáveis nas quais o destino apresenta 

certa defasagem, e analisar o ambiente externo de forma 

a utilizar os pontos fortes para neutralizar as ameaças do 

3   Para saber mais sobre as diversas teorias sobre competitividade, recomenda-se a leitura do Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores 
do Desenvolvimento Turístico Regional — Relatório Brasil (2008).
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ambiente e aproveitar oportunidades. Além dos gestores, 

há que se considerar o papel importante da iniciativa 

privada — que deve atuar com o mesmo objetivo — no 

fomento da atividade turística.

Por meio do Índice de Competitividade, analisam-se os 

atributos internos, os recursos presentes no destino nas 

13 dimensões definidas nesta metodologia, as quais serão 

apresentadas no Capítulo 3. Ressalte-se que, quanto maior 

a presença de recursos — em especial, os diferenciais—, 

mais competitivos se tornam os destinos.

Um recurso que está presente em diversos destinos não 

se configura em vantagem competitiva. Apesar disso, seu 

domínio é básico e a ausência dele denota uma fraqueza 

ou desvantagem. Ou seja, apresentar vários recursos 

comuns, ainda que nenhum represente um grande dife-

rencial, também é um aspecto valioso que pode garantir 

competitividade ao destino, na medida em que manter um 

conjunto de recursos fundamentais acaba-se tornando uma 

vantagem competitiva em relação àqueles que apresentam 

defasagem em algum item básico.

Assim, a presença de um recurso diferenciado e único — 

um atrativo, por exemplo — representa uma vantagem 

competitiva para o destino. Uma situação insatisfatória 

na dimensão Acesso, entretanto, pode inibir boa parte da 

demanda potencial para o destino, mesmo que se disponha 

de um recurso valioso. Por sua vez, um destino que apre-

sente bom desempenho na maior parte das dimensões, 

ainda que não tenha um recurso diferenciado, apresenta 

competitividade em razão do conjunto de fatores básicos e 

fundamentais com bom desempenho.

Dessa forma, pelo Índice de Competitividade, busca-se, 

portanto, identificar a capacidade de gerir recursos que, em 

diversas áreas, conferem ou não vantagem competitiva aos 

destinos turísticos e causem atratividade, o que pode ser 

feito por meio da estruturação de novos produtos turísticos, 

melhoria de operações e infraestrutura, incremento da 

qualidade de serviços, melhoria do ambiente de negócios e, 

consequentemente, melhoria no desempenho.

Nesse sentido, para que os destinos explorem todo o 

potencial competitivo, é fundamental que se conheçam e 

se identifiquem os recursos disponíveis, favoráveis ou desfa-

voráveis, bem como a relação com o ambiente externo. Isso 

pode ser trabalhado por meio do monitoramento da ativi-

dade turística, uma das dimensões que — conforme se verá 

no capítulo de resultados — ainda apresenta o pior desem-

penho entre os 65 destinos analisados.

Por outro lado, é importante destacar que alguns destinos, 

por causa de características geográficas, econômicas 

ou outros fatores não gerenciáveis, não atingirão níveis 

elevados em uma ou mais dimensões do estudo. Assim, é 

fundamental a análise crítica dos resultados, para que se 

ponderem e se compreendam a realidade e os limites em 

cada dimensão.

Apresentado pelo quinto ano, o Índice de Competitividade 

do Turismo Nacional vem atingindo os objetivos traçados 

em 2007, ano de sua criação: produzir uma série histórica 

para avaliação da competitividade de destinos, fornecendo 

informações que podem subsidiar o planejamento estraté-

gico da atividade turística e monitorar a evolução da ativi-

dade nos destinos e no País.
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3
Resultados
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COLETA DE DADOS

As pesquisas de campo que serviram de base para a compo-

sição dos índices de competitividade apresentados neste 

relatório foram realizadas entre os meses de maio e agosto 

de 2013. Os pesquisadores permaneceram cinco dias em 

cada destino, nos quais foram realizadas diversas entrevistas 

com representantes do setor público e do privado, ligados 

direta ou indiretamente ao turismo. Em cada município, 

estabeleceu-se a agenda de entrevistas mais adequada à 

realidade das fontes locais, considerando-se os entrevis-

tados, tais como: prefeito; representante do Sebrae; gestor 

municipal responsável pela pasta do turismo e técnicos 

do órgão municipal de turismo; instância de governança 

local (Conselho Municipal de Turismo ou Grupo Gestor de 

Competitividade); empresários dos setores hoteleiro e de 

alimentação, receptivos e instituições ligadas ao turismo, 

como Convention & Visitors Bureau; instituições de ensino 

e qualificação voltadas para o setor; gestores municipais 

de Cultura, Meio Ambiente, Planejamento, Fazenda ou 

Finanças, Saúde e Infraestrutura; Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional — IPHAN; órgãos ligados à 

segurança pública e urbana (Polícia Militar, Polícia Civil, 

Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil); 

Conselho Tutelar e gestor municipal de Ação Social; e 

instância de governança regional.

Além das entrevistas, os pesquisadores realizaram visitas 

técnicas aos principais atrativos turísticos indicados pelos 

destinos, bem como aos principais espaços para eventos, 

terminais de chegada e de partida de turistas — aeropor-

tuário, rodoviário, aquaviário e ferroviário. 

No trabalho de coleta de dados para a composição do 

Índice, também se consideraram dados secundários 

recentes, de abrangência nacional, disponíveis em nível 

municipal. Como ocorrido em anos anteriores, institui-

ções federais e estaduais serviram de fontes na captação 

dos dados para a composição dos indicadores, e a base 

considerada foi a dos dados disponíveis mais atualizados 

na época do cálculo — como PNUD (Programa das Nações 

Unidas), DATASUS, Infraero/ANAC, ANTT, Rais, Ministério 

do Turismo, Senado, IBGE Cidades, FINBRA (Finanças do 

Brasil), Anatel, Correios, INEP (MEC), MDIC (Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), Firjan.

CÁLCULO DO ÍNDICE

Para que fossem obtidos os índices de competitividade de 

cada destino, realizaram-se somas ponderadas dos índices 

obtidos em cada uma das 13 dimensões avaliadas. Assim, os 

pontos obtidos em cada pergunta foram somados e multi-

plicados pelo peso da variável correspondente. O somatório 

desses cálculos corresponde aos índices de cada dimensão. 

Por sua vez, os resultados de cada dimensão foram multi-

plicados por seu peso — atribuído de acordo com a impor-

tância do destino turístico para a competitividade — e, mais 

uma vez, somados. O resultado desse cálculo corresponde 

ao índice geral de competitividade do destino.

Com base nos 65 resultados, compõem-se a média Brasil, 

a média das Capitais e a média das Não Capitais. Esse 

cálculo será detalhado adiante no capítulo de Aspectos 

metodológicos.
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Para fins de análise, os índices de competitividade foram 

divididos em uma escala de cinco níveis de competitivi-

dade (escala de 0 a 100):

• Nível 1: intervalo entre 0 a 20 pontos1;

• Nível 2: intervalo entre 21 a 40 pontos;

• Nível 3: intervalo entre 41 a 60 pontos;

• Nível 4: intervalo entre 61 a 80 pontos;

• Nível 5: destinos com índices entre 81 a 100 pontos. 

Nos parágrafos a seguir, serão apresentados os resultados 

consolidados desta edição do Índice de Competitividade 

2013. São eles o Índice Brasil (média geral dos índices 

dos 65 destinos pesquisados) e os índices por dimensão 

(médias dos resultados de cada dimensão). Além disso, 

serão destacados os principais fatores que influenciaram o 

alcance dos indicadores apresentados.

Com base na análise dos resultados que serão apresen-

tados, é possível observar a evolução da competitividade 

nos últimos cinco anos de levantamento. 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE DO 

TURISMO NACIONAL

Em relação aos índices gerais de competitividade nacional, 

a média dos 65 destinos pesquisados foi de 58,8 pontos, 

resultado superior ao obtido na pesquisa anterior, que fora 

de 57,5, como é possível observar no Gráfico 1. 

Os resultados obtidos pelo Índice de Competitividade 

2013 apontam que a média dos 65 destinos encontra-se 

no nível 3, o que representa um estágio intermediário de 

desenvolvimento. 

4   P ara o posicionamento em níveis, segundo a escala proposta, utilizou-se critério de arredondamento das pontuações. Por exemplo: entre 20,1 e 20,4, 
a pontuação posicionou-se no nível 1 (entre 0 e 20 pontos); entre 20,5 e 20,9, classificou-se no nível 2 (entre 21 e 40 pontos), e assim por diante.

Os resultados obtidos pelo grupo de Capitais revelam uma 

média de 66,9 pontos em 2013, acima do índice registrado 

na pesquisa anterior, quando a média era de 65,5 pontos. 

Esse resultado posiciona o grupo das Capitais no nível 4 da 

escala (entre 61 e 80 pontos).

Enquanto isso, a média do grupo das Não capitais alcançou 

53,1 pontos, resultado superior aos 51,8 pontos obtidos 

em 2011. Apesar de a média desse grupo ser mais baixa, 

observa-se que foi a que registrou maior aumento em 

relação à última pesquisa.

GRÁFICO 1: ÍNDICES GERAIS DE COMPETITIVIDADE — BRASIL, 
CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

No que se refere à distribuição de destinos de acordo com 

os níveis de competitividade dos 65 destinos indutores, a 

maioria — 35 destinos — ainda apresenta índices concen-

trados no nível 3, o que influencia a média Brasil. O nível 4 foi 

alcançado por 28 destinos, enquanto, no nível 2, perma-

necem apenas dois destinos em 2013. 

Na Tabela 1, a seguir, apresenta-se a distribuição dos 

destinos entre os níveis de competitividade.
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TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS 
DE COMPETITIVIDADE — BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2011-2013

Índice Geral 2011 2013

Nível 5 0 0

Capital 0 0

Não Capital 0 0

Nível 4 29 28

Capital 20 20

Não Capital 9 8

Nível 3 32 35

Capital 7 7

Não Capital 25 28

Nível 2 4 2

Capital 0 0

Não Capital 4 2

Nível 1 0 0

Capital 0 0

Não Capital 0 0

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

A maioria das Capitais — 20 das 27 Capitais — encontra-se 

no nível 4, assim como em 2011. Esse grupo de destinos, 

em geral, reúne características mais favoráveis que propi-

ciam o alcance de níveis mais elevados de competitividade. 

Por esse mesmo motivo, o grau de exigência em relação 

aos produtos, serviços e estruturas oferecidos também é 

maior, fator que reforça a necessidade de busca constante 

por melhoria e desenvolvimento de vantagens competi-

tivas, a fim de atrair e manter a demanda turística, bem 

como os investimentos no setor.

Em relação ao grupo das cidades Não capitais, a maior 

parte (28 destinos) obteve resultados situados no nível 3. 

Oito municípios conquistaram índices no nível 4, enquanto 

dois destinos ainda não ultrapassaram o nível 2, um 

número menor em relação à última pesquisa.

A seguir, serão apresentados os índices de competitividade 

nacionais por dimensão, bem como os fatores que influen-

ciaram esses resultados. No Gráfico 2, consolidam-se os 

resultados em ordem decrescente de dimensão. 

GRÁFICO 2: ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE POR DIMENSÃO EM ORDEM 
DECRESCENTE DE DESEMPENHO — BRASIL: 2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Como é possível observar no gráfico em questão, as 

dimensões que registraram melhores desempenhos foram 

Infraestrutura geral (68,6 pontos), Aspectos ambientais 

(67,7), Economia local (63,6), Atrativos turísticos (63,2), 

Acesso (62,6) e Capacidade empresarial (61,2), todas posi-

cionadas no nível 4. Por sua vez, como em anos anteriores, 

a dimensão Monitoramento (37,4) foi a que concentrou 

os índices mais baixos, mantendo a média da dimensão 

no nível 2 da escala de competitividade, evidenciando a 

necessidade de atenção aos quesitos avaliados por parte 

dos destinos.

Na Tabela 2, reúnem-se os resultados consolidados das 

últimas três edições da pesquisa, apresentando a média 

do índice geral e dos índices das 13 dimensões para os 

65 destinos pesquisados (média Brasil), assim como para o 

grupo das Capitais e das Não capitais.
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TABELA 2: RESULTADOS CONSOLIDADOS — BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2010-2013

 

Dimensões

 

Média

Brasil Capitais Não capitais

2010 2011 2013 2010 2011 2013 2010 2011 2013

Total geral 56,0 57,5 58,8 64,1 65,5 66,9 50,3 51,8 53,1

Infraestrutura geral 65,8 68,4 68,6 74,3 75,8 75,4 59,8 63,2 63,8

Acesso 60,5 61,8 62,6 72,0 74,0 74,9 52,3 53,1 53,8

Serviços e equipamentos 

turísticos
50,8 52,0 56,8 63,3 64,1 69,1 41,9 43,4 48,1

Atrativos turísticos 60,5 62,0 63,2 59,5 61,3 62,9 61,3 62,5 63,4

Marketing e promoção  

do destino
42,7 45,6 46,8 46,8 50,0 50,1 39,8 42,5 44,4

Políticas públicas 55,2 56,1 57,6 61,5 61,3 62,1 50,7 52,4 54,4

Cooperação regional 51,1 49,9 44,6 48,3 47,7 44,2 53,1 51,4 44,9

Monitoramento 35,3 36,7 37,4 42,6 44,3 45,1 30,0 31,2 31,9

Economia local 59,5 60,8 63,6 70,7 70,6 75,4 51,5 53,7 55,2

Capacidade empresarial 57,0 59,3 61,2 82,7 85,1 86,0 38,6 41,0 43,5

Aspectos sociais 58,4 59,1 59,4 64,2 64,7 63,1 54,2 55,2 56,7

Aspectos ambientais 65,6 67,2 67,7 71,3 72,7 73,5 61,5 63,3 63,6

Aspectos culturais 55,9 57,5 58,2 64,1 66,2 66,4 50,0 51,2 52,4

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.
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INFRAESTRUTURA GERAL

Para compor o resultado da dimensão Infraestrutura geral, 

foram avaliados quesitos referentes às variáveis: capaci-

dade de atendimento médico para o turista no destino, 

estrutura urbana nas áreas turísticas, fornecimento de 

energia e serviço de proteção ao turista.

Em termos gerais, a média nacional nessa dimensão 

(considerando-se todos os 65 destinos analisados) atingiu 

o patamar de 68,6 pontos nas variáveis examinadas. 

Observa-se estabilidade em relação à média obtida na 

pesquisa anterior, que foi de 68,4 pontos, resultado que 

mantém a média da dimensão Infraestrutura geral no nível 

4 da escala (entre 61 e 80 pontos).

Utilizando-se a classificação por grupos de Capitais e Não 

capitais, os resultados indicam que as primeiras alcan-

çaram a média de 75,4 pontos. O conjunto das Não capi-

tais obteve 63,8 pontos. Ambos os grupos mantiveram 

suas médias no nível 4.

GRÁFICO 3: INFRAESTRUTURA GERAL — RESULTADOS CONSOLIDADOS 
PARA BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Sobre a distribuição de destinos entre os níveis de compe-

titividade, 11 destinos mantiveram resultados no nível 

mais elevado (nível 5) da escala. A maioria dos destinos 

manteve-se no nível 4 (37 destinos), enquanto o segundo 

nível que concentrou mais destinos foi o nível 3, que 

abarcou 16 destinos. Um destino ainda não ultrapassou o 

nível 2 da escala.

TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO COM OS 
NÍVEIS DE COMPETITIVIDADE — INFRAESTRUTURA GERAL — BRASIL, 
CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2011-2013

Infraestrutura 

Geral
2011 2013

Nível 5 12 11

Capital 12 10

Não Capital 0 1

Nível 4 37 37

Capital 13 15

Não Capital 24 22

Nível 3 16 16

Capital 2 2

Não Capital 14 14

Nível 2 0 1

Capital 0 0

Não Capital 0 1

Nível 1 0 0

Capital 0 0

Não Capital 0 0

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

A avaliação de diversos fatores, na dimensão Infraestrutura 

geral, influenciou a média geral da dimensão, como o 

fato de, na maioria dos destinos, contar-se com serviço 

de atendimento médico de emergência 24 horas — ainda 

que, em boa parte dessas estruturas, se atenda acima da 

capacidade. Outro fator que vale ser destacado é que, em 

cerca de um terço dos destinos, há grupamento especial 

para atendimento ao turista na Polícia Militar ou Programa 

de Proteção ao Turista na Polícia Civil.

Por sua vez, problemas no fornecimento de energia 

elétrica em parte dos destinos, principalmente durante 

o período de alta temporada, e inevidência de limpeza 

pública e conservação urbana em cerca de um terço dos 

destinos são exemplos de quesitos que precisam ser traba-

lhados para que a média dessa dimensão possa alcançar 

melhores resultados.
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ACESSO

O Índice de competitividade na dimensão Acesso resultou 

da avaliação das questões pertencentes às seguintes vari-

áveis: acesso aéreo, acesso rodoviário, acesso aquaviário, 

acesso ferroviário, sistema de transporte no destino e 

proximidade de grandes centros emissivos de turistas.

A média nacional nessa dimensão atingiu o índice de 62,6 

pontos em 2013 — nível 4 da escala (de 61 a 80 pontos) 

—, o que demonstra evolução em relação à pesquisa 

anterior, quando a média foi de 61,8 pontos.

No caso das Capitais, a média alcançada pelos destinos 

foi de 74,9 pontos, correspondente ao nível 4. A média 

das Não capitais, por sua vez, atingiu 53,8 pontos, resul-

tado que posiciona esse grupo no nível 3 da escala. Essa 

predominância da média das Capitais sobre a média das 

Não capitais também ocorreu no ano de 2011, quando a 

média das Capitais foi de 74,0 pontos, contra 53,1 das 

Não capitais.

GRÁFICO 4: ACESSO — RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA BRASIL, 
CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Na Tabela 4, mostra-se que oito destinos obtiveram 

resultados no nível 5 da escala de competitividade, um 

destino a mais do que o registrado na pesquisa anterior. 

Os resultados encontrados apontam que a maioria dos 

destinos está situada nos níveis 4 e 3, sendo 32 destinos 

no nível 4 e 18 no nível 3. Por sua vez, no nível 2, estão 

posicionados sete destinos. Nenhum destino registrou 

resultado no nível 1 da escala.

TABELA 4: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO COM OS 
NÍVEIS DE COMPETITIVIDADE — ACESSO — BRASIL, CAPITAIS E NÃO 
CAPITAIS: 2011-2013

Acesso 2011 2013

Nível 5 7 8

Capital 7 8

Não Capital 0 0

Nível 4 33 32

Capital 19 17

Não Capital 14 15

Nível 3 18 18

Capital 1 2

Não Capital 17 16

Nível 2 7 7

Capital 0 0

Não Capital 7 7

Nível 1 0 0

Capital 0 0

Não Capital 0 0

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Entre os fatores que influenciaram o resultado da dimensão, 

pode ser destacada a presença de aeroportos em mais da 

metade dos destinos avaliados. Além disso, registrou-se, 

de acordo com dados secundários, o aumento no volume 

de passageiros recebidos nos aeroportos identificados 

como portões de entrada e partida de fluxo turístico. No 

entanto, a maioria dos aeroportos, principalmente os das 

capitais, atende acima de sua capacidade. 

Terminais rodoviários também estão presentes na maior 

parte dos destinos, ainda que suas estruturas estejam 

aquém do adequado em boa parte deles. Além disso, 

constatou-se ausência de atendimento em idioma estran-

geiro nos Centros de Atendimento ao Turista (CAT) desses 

terminais. Vale ressaltar ainda que a ocorrência de conges-

tionamentos e as dificuldades de encontrar estaciona-

mento nas áreas turísticas estão entre os quesitos que 

ainda não têm boa avaliação na dimensão Acesso.
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SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

As variáveis analisadas na dimensão Serviços e equipa-

mentos turísticos foram: sinalização turística, centro de 

atendimento ao turista, espaço para eventos, capacidade 

dos meios de hospedagem, capacidade do turismo recep-

tivo, estrutura de qualificação para o turismo e capacidade 

dos restaurantes.

A pontuação média nacional nesta dimensão alcançou 

56,8 pontos, mantendo a média no nível 3 (de 41 a 60 

pontos) e demonstrando evolução em relação à média 

registrada na pesquisa anterior (52,0). Observa-se que a 

média obtida pelas Capitais (69,1 pontos) também regis-

trou evolução, mantendo-se no nível 4, assim como na 

pesquisa anterior.

O mesmo aconteceu com o resultado do grupo das Não 

capitais, que atingiu uma média de 48,1 pontos, referente 

ao nível 3 da escala de competitividade. Em 2011, a média 

das Capitais foi de 64,1 pontos, e a das Não capitais, 43,4.

GRÁFICO 5: SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS — RESULTADOS CONSOLI-
DADOS PARA BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Neste ano de 2013, no que consiste à distribuição dos 

destinos de acordo com os níveis de competitividade, 

seis destinos alcançaram o nível mais alto da escala nesta 

dimensão, o que representa uma evolução em relação aos 

resultados de 2011, quando havia apenas um destino nesse 

nível. O quarto nível concentrou 21 destinos, enquanto o 

nível 3 foi alcançado por 28 destinos, quatro a mais do 

que na pesquisa anterior. Por sua vez, um número menor 

de destinos manteve-se no nível 2,  que concentrou 10 

destinos, contra 17 registrados em 2011. Vale ressaltar 

ainda que, em 2013, não houve nenhum destino posicio-

nado no nível 1, enquanto na pesquisa anterior ainda havia 

um destino no nível mais baixo da escala, como se pode 

observar na Tabela 5, a seguir.

TABELA 5: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS 
DE COMPETITIVIDADE — SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS — BRASIL, 
CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2011-2013

Serviços e 

Equipamentos 

Turísticos

2011 2013

Nível 5 1 6

Capital 1 6

Não Capital 0 0

Nível 4 22 21

Capital 17 14

Não Capital 5 7

Nível 3 24 28

Capital 8 7

Não Capital 16 21

Nível 2 17 10

Capital 1 0

Não Capital 16 10

Nível 1 1 0

Capital 0 0

Não Capital 1 0

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Por meio da análise dos fatores que influenciaram os resul-

tados obtidos nesta edição do Índice de Competitividade 

na dimensão Serviços e equipamentos turísticos, é possível 

identificar a presença de CAT na maioria dos destinos 

— cerca de metade realiza atendimento em pelo menos 

um idioma estrangeiro. Da mesma forma, a presença 

de centros de convenções foi identificada em cerca de 

metade dos destinos. 

Outro fator identificado foi o aumento no número de meios 

de hospedagem e estabelecimentos de alimentação. Além 

disso, a maioria dos destinos dispõe de sinalização turís-

tica viária — ainda que menos da metade tenha ampla 

cobertura e informações em outro idioma. É importante 

destacar, contudo, que a adoção de quesitos de acessi-

bilidade ainda representa um desafio para os meios de 

hospedagem e restaurantes da maior parte dos destinos e 

um entrave para a evolução da dimensão.
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ATRATIVOS TURÍSTICOS

As variáveis atrativos naturais, atrativos culturais, eventos 

programados e realizações técnicas, científicas e artís-

ticas foram as examinadas para a composição do índice 

dessa dimensão.

A média nacional desta dimensão alcançou 63,2 pontos, 

atingindo o nível 4 da escala (entre 61 e 80 pontos), acima 

da média registrada na pesquisa anterior, de 62,0 pontos.

As Não capitais — com 63,4 pontos — registraram média 

pouco superior ao das Capitais, cuja média foi de 62,9. 

Na pesquisa anterior, as Não capitais obtiveram média de 

62,5, contra 61,3 pontos das Capitais. Dessa forma, as 

médias dos dois grupos mantiveram-se no nível 4, como 

mostra o Gráfico 6.

GRÁFICO 6: ATRATIVOS TURÍSTICOS — RESULTADOS CONSOLIDADOS 
PARA BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Nesta dimensão, vale destacar que três destinos atingiram 

o nível mais elevado da escala — assim como em 2011. 

Da mesma forma que na pesquisa anterior, grande parte 

dos 65 destinos obteve resultados que os posicionaram no 

nível 4 (35 destinos) e no nível 3 (27 destinos) da escala 

considerada. Ao contrário da pesquisa anterior, em 2013 

não houve destino que tenha registrado índice referente 

aos níveis mais baixos da escala de competitividade. 

TABELA 6: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS 
DE COMPETITIVIDADE — ATRATIVOS TURÍSTICOS — BRASIL, CAPITAIS 
E NÃO CAPITAIS: 2011-2013

Atratívos 

Turísticos
2011 2013

Nível 5 3 3

Capital 2 2

Não Capital 1 1

Nível 4 32 35

Capital 10 11

Não Capital 22 24

Nível 3 28 27

Capital 13 14

Não Capital 15 13

Nível 2 2 0

Capital 2 0

Não Capital 0 0

Nível 1 0 0

Capital 0 0

Não Capital 0 0

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

A variedade e a singularidade dos atrativos presentes na 

amostra de destinos analisadas refletem-se no índice desta 

dimensão. Além disso, verificou-se conservação ambiental 

evidente nos principais atrativos indicados pelos destinos. 

No entanto, constatou-se, mais uma vez, que em menos 

de um terço dos destinos avaliados há estudo de capa-

cidade de carga ou ferramenta similar em seus atrativos 

e, dos em que o há, nem todos são aplicados. Esse é um 

quesito fundamental para minimizar os impactos nos 

recursos naturais e no patrimônio cultural e garantir a inte-

gridade dos atrativos no decurso do tempo.

Além disso, a estrutura para utilização dos atrativos de 

cerca de metade dos destinos necessita de melhorias, com 

destaque para a inclusão de elementos que propiciem acessi-

bilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.



 41  Índice de competitividade do turismo nacional | destinos indutores do desenvolvimento turÍstico regional

MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO

Avaliaram-se as seguintes variáveis na dimensão Marketing 

e promoção do destino: planejamento de marketing, 

participação em feiras e eventos, promoção do destino e 

página do destino na internet (website).

A média nacional alcançada nesta dimensão foi de 46,8 

pontos, o que representa pequena evolução em relação 

aos 45,6 pontos obtidos em 2011. Apesar do aumento, a 

média manteve-se no terceiro nível da escala considerada 

(entre 41 e 60 pontos).

As Capitais mostraram melhor desempenho nesta dimensão, 

pois atingiram a média de 50,1 pontos (nível 3). As Não capi-

tais obtiveram uma média de 44,4, resultado que mantém 

esse grupo no nível 3 da escala de competitividade. 

GRÁFICO 7: MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO — RESULTADOS 
CONSOLIDADOS PARA BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Na Tabela 7, mostra-se que o nível mais elevado de clas-

sificação foi alcançado por três destinos, enquanto nove 

destinos atingiram resultados referentes ao quarto nível da 

escala, um aumento em relação à pesquisa anterior. No 

nível 3, encontram-se 33 destinos em 2013. 

Dos 65 destinos indutores, 17 posicionaram-se no 

segundo nível de competitividade, que, na pesquisa ante-

rior, abarcou 20 destinos. O número de destinos no nível 1 

manteve-se constante (3 destinos). 

Essas variações, apresentadas na Tabela 7, demonstram 

uma melhoria no desempenho dos destinos na dimensão 

Marketing e promoção do destino.

TABELA 7: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS 
DE COMPETITIVIDADE — MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO — 
BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2011-2013

Marketing e 

Promoção do 

Destino

2011 2013

Nível 5 2 3

Capital 1 2

Não Capital 1 1

Nível 4 6 9

Capital 5 5

Não Capital 1 4

Nível 3 34 33

Capital 14 14

Não Capital 20 19

Nível 2 20 17

Capital 7 5

Não Capital 13 12

Nível 1 3 3

Capital 0 1

Não Capital 3 2

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

A prática institucionalizada de participação em feiras 

e eventos do setor de turismo é uma das ações mais 

adotadas na maioria dos destinos. Além disso, a maior 

parte deles também dispõe de material promocional/insti-

tucional disponível em pelo menos um idioma estrangeiro.

No entanto, a evolução da média desta dimensão ainda 

é limitada pela ausência de plano de marketing para a 

maioria dos destinos avaliados. As estratégias de promoção 

virtual, na maioria dos destinos, também estão aquém do 

ideal, tendo em vista que cerca de metade dos destinos 

ainda não dispõe de página promocional de turismo na 

internet em idioma estrangeiro.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

As variáveis analisadas na dimensão Políticas públicas 

foram: estrutura municipal para apoio ao turismo, grau de 

cooperação com o governo estadual, grau de cooperação 

com o governo federal, planejamento para a cidade e para 

a atividade turística e grau de cooperação público-privada.

A média desta dimensão atingiu 57,6 pontos, contra 56,1 

pontos na pesquisa anterior, representando pequeno 

aumento em relação a 2011 e mantendo a média no nível 3 

(entre 41 e 60 pontos).

Nesta dimensão, o grupo das Não capitais também se situou 

no terceiro nível, com média 54,4; enquanto a média das 

Capitais, com média 62,1, manteve-se no nível 4 da escala. 

Em 2011, as médias registradas foram de 61,3 pontos para 

as Capitais e 52,4 para as Não capitais.

GRÁFICO 8: POLÍTICAS PúBLICAS — RESULTADOS CONSOLIDADOS 
PARA BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Dos 65 destinos avaliados em 2013, 26 obtiveram índices 

equivalentes ao nível 4, enquanto 29 alcançaram o nível 3. 

Ao contrário da pesquisa anterior, um destino alcançou 

o nível mais alto da classificação. Nove destinos posicio-

naram- se no nível 2, dois a menos que no ano de 2011. 

Não houve destino posicionado no nível mais baixo da 

escala, conforme é possível observar na Tabela 8.

TABELA 8: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS 
DE COMPETITIVIDADE — POLÍTICAS PúBLICAS — BRASIL, CAPITAIS E 
NÃO CAPITAIS: 2011-2013

Políticas Públicas 2011 2013

Nível 5 0 1

Capital 0 1

Não Capital 0 0

Nível 4 29 26

Capital 16 12

Não Capital 13 14

Nível 3 25 29

Capital 8 13

Não Capital 17 16

Nível 2 11 9

Capital 3 1

Não Capital 8 8

Nível 1 0 0

Capital 0 0

Não Capital 0 0

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

A presença de órgão responsável pela gestão do turismo — 

cerca de metade de secretarias municipais exclusivas para 

a pasta turismo — e o compartilhamento de projetos entre 

as Secretarias de Turismo e outras Secretarias dos destinos 

estão entre os fatores de influência desta dimensão. Além 

desses, pode-se destacar a atuação de conselhos munici-

pais de turismo na maior parte dos destinos.

Como exemplos de fatores que impediram melhores resul-

tados na dimensão, estão a ausência de planejamento 

formal para o setor de turismo em mais da metade dos 

destinos indutores e o fato de cerca de um terço dos 

destinos não terem recebido investimentos do governo 

estadual em projetos que beneficiariam o turismo no 

último ano.
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COOPERAÇÃO REGIONAL

Em Cooperação regional, governança, projetos de coope-

ração regional, planejamento turístico regional, rotei-

rização e promoção e apoio à comercialização foram as 

variáveis analisadas para compor o índice da dimensão.

Nesta dimensão, a média nacional registrada foi de 44,6 

pontos, registrando queda considerável em relação à média 

desta dimensão na pesquisa anterior, que foi de 49,9 pontos 

— mantendo-se, contudo, no nível 3 da escala.

A média das Não capitais — 44,9 pontos — e a das 

Capitais — 44,2 pontos — acompanharam a tendência de 

queda da média geral, também se mantendo no nível 3. 

Na pesquisa anterior, as médias foram de 51,4 pontos para 

as Não capitais e de 47,7 para as Capitais.

GRÁFICO 9: COOPERAÇÃO REGIONAL — RESULTADOS CONSOLIDADOS 
PARA BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Em relação à classificação em níveis de competitividade, 

ao contrário da pesquisa anterior, um destino alcançou o 

nível mais alto da classificação — nível 5. Dos 65 destinos 

avaliados, 15 atingiram o nível 4 (entre 61 e 80 pontos) e 

21 atingiram nível 3, nível que registrou queda no número 

de destinos em relação à última pesquisa, quando reunia 

36 destinos. Parte desses destinos caiu para o nível 2, 

que registrou 23 destinos; em 2011, eram apenas nove os 

destinos neste nível. Por fim, cinco destinos não conse-

guiram obter índices acima do nível 1, fator que evidencia 

a queda no desempenho de alguns destinos nesta 

dimensão, conforme Tabela 9. 

TABELA 9: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO COM OS 
NÍVEIS DE COMPETITIVIDADE — COOPERAÇÃO REGIONAL — BRASIL, 
CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2011-2013

Cooperação 

Regional
2011 2013

Nível 5 0 1

Capital 0 0

Não Capital 0 1

Nível 4 16 15

Capital 5 4

Não Capital 11 11

Nível 3 36 21

Capital 15 11

Não Capital 21 10

Nível 2 9 23

Capital 6 11

Não Capital 3 12

Nível 1 4 5

Capital 1 1

Não Capital 3 4

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

A queda verificada na média da dimensão Cooperação 

regional se deve, em grande parte, ao fato de que 

muitas instâncias de governança regionais, que antes 

eram atuantes, encontravam-se inativas no momento da 

pesquisa. Esse fator refletiu-se no enfraquecimento de 

diversas ações de cooperação regional avaliadas nesta 

dimensão, tais como: a participação em feiras e eventos 

de turismo com o objetivo de divulgar a região turística; 

a existência de planejamento turístico para as regiões das 

quais os destinos fazem parte; e a diminuição do número 

de destinos com projetos de cooperação regional compar-

tilhados com outros destinos.

Apesar disso, a maior parte dos destinos ainda integra 

roteiros turísticos regionais comercializados por opera-

dores e agências, o que reforça a necessidade de um enga-

jamento no sentido de impulsionar a retomada das ações 

de regionalização.
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MONITORAMENTO

Analisou-se a dimensão Monitoramento por meio de cinco 

variáveis: pesquisas de demanda, pesquisas de oferta, 

sistema de estatísticas do turismo, medição dos impactos da 

atividade turística e setor específico de estudos e pesquisas.

A média nacional em Monitoramento alcançou 37,4 

pontos na dimensão em questão, mantendo-se no nível 2 

(de 21 a 40 pontos), registrando estabilidade em relação a 

2011, quando a média era de 36,7 pontos.

A média obtida pelas Capitais foi de 45,1 pontos, equi-

valente ao nível 3; enquanto as Não capitais — média de 

31,9 — posicionaram-se no nível 2. Observou-se quadro 

semelhante no ano de 2011, quando as médias foram de 

44,3 pontos para as Capitais e de 31,2 para o grupo das 

Não capitais.

GRÁFICO 10: MONITORAMENTO — RESULTADOS CONSOLIDADOS 
PARA BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

No que se refere à distribuição dos destinos em níveis, em 

2013, apenas um destino alcançou o nível 5. No nível 4 

encontram-se 13 destinos; um aumento no número de 

destinos em relação a 2011, quando havia apenas sete 

destinos nesse nível. Na faixa intermediária (nível 3), há 

15 municípios, dois a menos que o registrado na pesquisa 

anterior. O número de destinos no nível 2 (entre 21 e 40 

pontos) também diminuiu para 14, contra 20 em 2011.

 

Apesar disso, houve queda no desempenho de determi-

nados destinos, visto que o número de destinos posicio-

nados no nível mais baixo subiu de 19, em 2011, para 22 

na pesquisa atual. 

TABELA 10: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS 
DE COMPETITIVIDADE –— MONITORAMENTO — BRASIL, CAPITAIS E 
NÃO CAPITAIS: 2011-2013

Monitoramento 2011 2013

Nível 5 2 1

Capital 1 0

Não Capital 1 1

Nível 4 7 13

Capital 4 9

Não Capital 3 4

Nível 3 17 15

Capital 10 7

Não Capital 7 8

Nível 2 20 14

Capital 8 4

Não Capital 12 10

Nível 1 19 22

Capital 4 7

Não Capital 15 15

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Conforme mencionado, a dimensão Monitoramento é 

a que apresenta a menor média entre as 13 dimensões 

que compõem o Índice de Competitividade. Dos quesitos 

avaliados, a única modalidade de Monitoramento que 

predomina nos destinos é a pesquisa de oferta, tendo o 

inventário de oferta turística com considerável expressão. 

O monitoramento permanente do perfil da demanda 

ainda não é realizado por mais de um terço dos 65 

destinos indutores.

É escassa a disponibilidade de sistema de indicadores de 

desempenho do setor de turismo nos destinos, e ainda 

são poucos os que monitoram os impactos econômicos, 

sociais e ambientais da atividade turística. Apesar disso, 

observou-se a criação de setor específico de estudos e 

pesquisa em alguns destinos, o que pode se refletir no 

resultado desta dimensão nas próximas pesquisas — ainda 

que seja um recurso presente na minoria dos destinos.
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ECONOMIA LOCAL

Na avaliação da dimensão Economia local, foram conside-

radas as variáveis: aspectos da economia local, infraestru-

tura de comunicação, infraestrutura de negócios e empre-

endimentos e eventos alavancadores.

A média nacional nesta dimensão atingiu 63,6 pontos, 

índice superior ao da pesquisa anterior, quando foi cons-

tatada média de 60,8, mantendo a média no nível 4 da 

escala (61 a 80 pontos).

As Capitais alcançaram a média de 75,4 pontos em 

Economia local (nível 4), e  as Não capitais, média de 55,2, 

(nível 3). Em 2011, a média das Capitais era de 70,6, e a do 

grupo das Não capitais, 53,7.

GRÁFICO 11: ECONOMIA LOCAL — RESULTADOS CONSOLIDADOS 
PARA BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Enquanto em 2011 seis destinos pesquisados atingiram 

o patamar mais elevado da escala (nível 5), em 2013, 

esse número aumentou para 12 destinos. A maior parte 

dos destinos avaliados posicionou-se nos níveis 3 e 4 — 

20 posicionaram-se no terceiro nível, e 27 no quarto. 

Verificou-se ainda que seis destinos se posicionaram no 

nível 2, um a mais que o registrado na pesquisa anterior. 

Assim como em 2011, nenhum destino se posicionou no 

nível 1 da escala.

TABELA 11: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS 
DE COMPETITIVIDADE — ECONOMIA LOCAL — BRASIL, CAPITAIS E 
NÃO CAPITAIS: 2011-2013

Economia Local 2011 2013

Nível 5 6 12

Capital 5 10

Não Capital 1 2

Nível 4 30 27

Capital 18 14

Não Capital 12 13

Nível 3 24 20

Capital 4 3

Não Capital 20 17

Nível 2 5 6

Capital 0 0

Não Capital 5 6

Nível 1 0 0

Capital 0 0

Não Capital 0 0

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Na dimensão Economia local, registrou-se melhoria em 

alguns dos itens avaliados, o que se refletiu no aumento 

da média. Entre esses quesitos, está o aumento do PIB per 

capita e a receita de serviços em boa parte dos destinos 

analisados. Além disso, houve um incremento no número 

de destinos que oferecem benefícios de isenção ou 

redução de impostos para atividades ligadas ao turismo, 

apesar de ainda não se tratar da maioria dos destinos.

Outro fator que vale ser destacado é a presença de bene-

fícios financeiros locais ou regionais (linhas especiais de 

financiamento) para as atividades do setor. Por fim, vale 

destacar, contudo, que apenas em um terço dos destinos 

conta-se com a atuação de um Convention & Visitors 

Bureau, o que se reflete no número de destinos que sediou 

Congressos internacionais no último ano.
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CAPACIDADE EMPRESARIAL

Na composição do índice da dimensão Capacidade empre-

sarial, as variáveis analisadas foram: capacidade de quali-

ficação e aproveitamento do pessoal local, presença de 

grupos nacionais e internacionais do setor de turismo, 

concorrência e barreiras de entrada e presença de 

empresas de grande porte, filiais ou subsidiárias.

A média nacional atingiu o índice de 61,2 pontos nesta 

dimensão, alcançando o quarto nível da escala (de 61 a 

80 pontos), posição acima da pesquisa anterior, quando a 

média fora de 59,3 pontos, referente ao nível 3 da escala 

de competitividade. 

Os resultados indicam que as Capitais atingiram a média 

de 86,0 pontos, equivalente ao nível 5, o que evidencia 

estabilidade em relação à pesquisa anterior — 85,1 pontos.  

A média das Não capitais foi de 43,5 pontos, acima da 

média de 41,0, alcançada em 2011. Esse resultado mantém 

o grupo das Não capitais no nível 3. 

GRÁFICO 12: CAPACIDADE EMPRESARIAL — RESULTADOS CONSOLI-
DADOS PARA BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Em 2013, 22 municípios alcançaram o melhor nível da 

escala de competitividade (nível 5) nesta dimensão, um a 

mais do que na pesquisa anterior. O levantamento identi-

ficou ainda 14 destinos no nível 4, nove posicionados no 

nível 3 e 15 no nível 2. No nível 1 (entre 0 e 20 pontos), 

situaram-se cinco dos 65 destinos avaliados, um a menos 

que em 2011. 

TABELA 12: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS 
DE COMPETITIVIDADE — CAPACIDADE EMPRESARIAL — BRASIL, 
CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2011-2013

Capacidade 

Empresarial
2011 2013

Nível 5 21 22

Capital 21 21

Não Capital 0 1

Nível 4 12 14

Capital 5 6

Não Capital 7 8

Nível 3 13 9

Capital 1 0

Não Capital 12 9

Nível 2 13 15

Capital 0 0

Não Capital 13 15

Nível 1 6 5

Capital 0 0

Não Capital 6 5

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Entre os fatores predominantes nesta dimensão, figuram a 

presença de Escolas Técnicas, Faculdades e Universidades 

na maioria dos destinos, bem como escolas de formação 

em idiomas estrangeiros. Hoje, cerca de um terço dos 

destinos turísticos avaliados conta com hotéis de cadeias 

nacionais ou internacionais.

Entre os aspectos que merecem atenção, constatou-se 

uma defasagem na oferta de pessoal local capacitado 

para atuar na gerência de empreendimentos turísticos — 

em especial nos meios de hospedagem —, sinalizados por 

diversos empresários entrevistados na maior parte dos 

destinos. Além disso, a ausência de arranjos produtivos 

locais (APL) de empresas do setor evidencia-se como fator 

que poderia ser trabalhado, a fim de ampliar a competiti-

vidade dos destinos nesta dimensão.
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ASPECTOS SOCIAIS

As variáveis consideradas para compor o índice da 

dimensão Aspectos sociais foram: acesso à educação, 

empregos gerados pelo turismo, política de enfrentamento 

e prevenção à exploração sexual infanto-juvenil, uso de 

atrativos e equipamentos turísticos pela população, cida-

dania, sensibilização e participação na atividade turística.

De acordo com os dados pesquisados, a média nacional 

alcançou 59,4 pontos, situando-se no nível 3, assim como 

aconteceu em 2011, quando a média foi de 59,1.

A média das Capitais atingiu 63,1 pontos, média referente 

ao nível 4 (de 61 a 80 pontos), ao passo que as Não capi-

tais se posicionaram no nível 3, com média de 56,7. Em 

2011, as Capitais haviam atingido 64,7 de média, e as Não 

capitais, 55,2.

GRÁFICO 13: ASPECTOS SOCIAIS — RESULTADOS CONSOLIDADOS 
PARA BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Nesta edição do Índice, um destino analisado posicionou-se 

no nível mais alto da escala nesta dimensão. Como resul-

tado do levantamento, observa-se que 27 destinos se 

concentraram no nível 4, dois a menos que em 2011. O 

terceiro nível foi alcançado por 33 destinos, assim como 

aconteceu em 2011.

Em 2013, o nível 2 concentrou quatro destinos, um a mais 

que na pesquisa anterior. Além disso, ao contrário da 

pesquisa anterior, registrou-se o número de cinco destinos 

no nível mais baixo da escala de competitividade.

TABELA 13: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS 
DE COMPETITIVIDADE — ASPECTOS SOCIAIS — BRASIL, CAPITAIS E 
NÃO CAPITAIS: 2011-2013

Aspectos Sociais 2011 2013

Nível 5 0 1

Capital 0 1

Não Capital 0 0

Nível 4 29 27

Capital 16 14

Não Capital 13 13

Nível 3 33 33

Capital 11 12

Não Capital 22 21

Nível 2 3 4

Capital 0 0

Não Capital 3 4

Nível 1 0 5

Capital 0 1

Não Capital 0 4

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Nesta dimensão, observou-se que quase todos os destinos 

realizam investimentos em educação além do percentual 

do orçamento obrigatório. Além disso, na maioria, há 

política ou atividade de combate à exploração sexual de 

crianças e adolescentes, ainda que tenha sido observada 

pequena queda neste quesito.

Apesar disso, alguns pontos merecem maior atenção, 

como a utilização de profissionais informais em atividades 

ligadas ao turismo e as deficiências em relação à formação 

dos profissionais que trabalham no setor — entre as mais 

citadas, estão idiomas, gestão de negócios, gestão de atra-

tivos, mas vale ressaltar que cerca de metade dos destinos 

ainda aponta alfabetização e noções de higiene como 

deficiências do profissional local. Outro fator evidente foi 

a ausência da prática de consulta à população sobre os 

projetos turísticos na maior parte dos destinos.
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ASPECTOS AMBIENTAIS

As variáveis estrutura e legislação municipal de meio 

ambiente, atividades em curso potencialmente poluidoras, 

rede pública de distribuição de água, rede pública de 

coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação pública 

de resíduos e Unidades de Conservação no território muni-

cipal foram analisadas na dimensão Aspectos ambientais.

A média nacional alcançou 67,7 pontos, registrando esta-

bilidade em comparação a 2011 — quando a média fora 

de 67,2. A média manteve-se, pois, no quarto nível (de 61 

a 80 pontos).

As Capitais, com média de 73,5 pontos (nível 4), mostraram 

estabilidade quanto aos resultados obtidos em 2011 — 

72,7 pontos. A média das Não capitais em 2013, 63,6 

pontos, manteve-se estável em relação a 2011, quando 

foram registrados 63,3 pontos, conservando este grupo 

no quarto nível da escala.

GRÁFICO 14: ASPECTOS AMBIENTAIS — RESULTADOS CONSOLIDADOS 
PARA BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Em 2013, cinco destinos alcançaram índices no mais 

elevado nível da escala (de 81 a 100 pontos), assim como 

na pesquisa anterior. No nível 4, encontram-se 45 destinos, 

dois a mais que o número registrado em 2011. Nas faixas 

inferiores, identificam-se 14 destinos no nível 3 e somente 

um no nível 2.

TABELA 14: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS 
DE COMPETITIVIDADE — ASPECTOS AMBIENTAIS — BRASIL, CAPITAIS 
E NÃO CAPITAIS: 2011-2013

Aspectos 

Ambientais
2011 2013

Nível 5 5 5

Capital 4 4

Não Capital 1 1

Nível 4 43 45

Capital 21 22

Não Capital 22 23

Nível 3 16 14

Capital 2 1

Não Capital 14 13

Nível 2 1 1

Capital 0 0

Não Capital 1 1

Nível 1 0 0

Capital 0 0

Não Capital 0 0

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Pode-se citar como exemplo de fatores que favorecem a 

média desta dimensão a presença de Conselho Municipal 

de Meio Ambiente ativo, bem como de Código Ambiental 

Municipal em vigor na maior parte dos destinos. Além 

disso, é predominante, na amostra, a existência de rede 

de distribuição de água que atende a mais de 80% da 

população, mas ainda existe uma parcela de destinos cujas 

populações não são amplamente atendidas por esta rede. 

Ainda com relação à água, ressalta-se que a maioria dos 

destinos não dispõe de tecnologia para tratamento que 

permita sua reutilização, o que poderia gerar uma dimi-

nuição do consumo em serviços, como lavagem de ruas 

e manutenção de jardins, contribuindo para a susten-

tabilidade local. Da mesma forma, a realização de ativi-

dade organizada de coleta seletiva de resíduos ainda é 

uma prática que precisa ser ampliada na maior parte dos 

destinos pesquisados. 

Apesar do gradativo aumento no número da destinação 

de resíduos para aterros sanitários no decurso das edições 

da pesquisa, cerca de metade dos destinos ainda não 

conta com essa estrutura para receber os resíduos sólidos 

neles gerados. 
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ASPECTOS CULTURAIS

Na dimensão Aspectos culturais, analisaram-se questões 

referentes às variáveis: produção cultural associada ao 

turismo, patrimônio histórico e cultural e estrutura muni-

cipal de apoio à cultura.

Em 2013, a média nacional foi de 58,2 pontos, mantendo 

a média da dimensão no terceiro nível da escala (de 41 a 

60 pontos), assim como em 2011, quando essa média era 

de 57,5 pontos.

A média das Capitais foi de 66,4, correspondente ao 

quarto nível. As Não capitais, por sua vez, alcançaram 

média de 52,4 pontos, referente ao nível 3. Na pesquisa 

anterior, a média das Capitais fora de 66,2 pontos, e a das 

Não capitais, de 51,2.

GRÁFICO 15: ASPECTOS CULTURAIS — RESULTADOS CONSOLIDADOS 
PARA BRASIL, CAPITAIS E NÃO CAPITAIS: 2008-2013

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Em 2013, seis destinos conseguiram atingir o nível mais 

elevado da escala, o dobro do registrado em 2011. Dos 

65 destinos turísticos avaliados, 23 situaram-se no nível 

4, e 28 no nível 3 — números semelhantes aos de 2011, 

quando havia um total de 26 destinos no nível 4, e  27 no 

nível 3. No segundo nível, encontram-se oito destinos, um 

a menos que na pesquisa anterior. 

TABELA 15: DISTRIBUIÇÃO DOS DESTINOS DE ACORDO OS COM NÍVEIS 
DE COMPETITIVIDADE — ASPECTOS CULTURAIS — BRASIL, CAPITAIS E 
NÃO CAPITAIS: 2011-2013

Aspectos 

Culturais
2011 2013

Nível 5 3 6

Capital 2 5

Não Capital 1 1

Nível 4 26 23

Capital 17 14

Não Capital 9 9

Nível 3 27 28

Capital 8 8

Não Capital 19 20

Nível 2 9 8

Capital 0 0

Não Capital 9 8

Nível 1 0 0

Capital 0 0

Não Capital 0 0

65 65

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.

Entre os diversos itens avaliados na dimensão, é possível 

citar a presença de aspectos culturais que podem gerar 

o interesse por parte dos turistas na maioria dos destinos 

como um dos fatores observados em campo — entre esses 

aspectos, estão o artesanato, a culinária típica, os grupos 

artísticos e as manifestações populares. 

No que concerne à gestão pública do setor, constata-se a 

presença de órgão gestor de cultura — secretarias munici-

pais — na maior parte dos 65 destinos indutores. Apesar 

disso, cerca de um terço dos destinos ainda não tem uma 

política municipal de cultura estruturada. O fato de mais 

de metade dos destinos não dispor de legislação municipal 

de fomento à cultura também foi um dos fatores identifi-

cados e que influenciam o resultado desta dimensão.



50 RelatóRio bRasil 2013

4
Aspectos Metodológicos
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Entre as diversas abordagens possíveis para a avaliação da 

competitividade, neste índice, utilizou-se, como principal, 

a Teoria dos Recursos. Segundo essa perspectiva, recursos 

devem gerar produtos ou serviços que possam ser colo-

cados no mercado ou que permitam a criação de estraté-

gias que proporcionem melhores performances. Assim, o 

modelo analítico utilizado no índice tem foco na capaci-

dade de acumularem-se recursos que permitam o alcance 

de vantagens competitivas em destinos turísticos. 

Seguindo esse modelo e de acordo com o que foi apresen-

tado no Capítulo 2, assim se define a competitividade do 

destino turístico: 

a capacidade crescente de gerar negócios nas ati-

vidades econômicas relacionadas com o setor de 

turismo, de forma sustentável, proporcionando ao 

turista uma experiência positiva.

A construção do instrumento de pesquisa partiu, inicial-

mente, da definição de 13 dimensões, equivalentes a 

universos de análise de um objeto — neste caso, um 

destino turístico. É fundamental que, nesse processo de 

operacionalização, os conceitos utilizados sejam trans-

formados, por sucessivos desdobramentos, em variáveis 

ou indicadores que possam ser extraídos diretamente 

da realidade. 

Na Figura 1, a seguir, apresentam-se as dimensões utili-

zadas no estudo. Subdividiu-se cada uma das dimensões 

em variáveis, o que possibilitou a elaboração de um ques-

tionário padronizado com mais de quatrocentas perguntas 

estruturadas de forma objetiva. 

Adicionalmente, para esta metodologia, em particular, 

privilegiaram-se aspectos objetivos na avaliação das vari-

áveis, utilizando-se indicadores qualitativos apenas de 

forma residual. Nesses casos, adotou-se uma equalização 

em cada item, de modo a evitar subjetividade na avaliação. 

Para a construção do índice de competitividade dos destinos 

indutores, consideraram-se variáveis que permitem a verifi-

cação das capacidades, direta e indiretamente relacionadas 

com o turismo, considerando-se que essas são as que mais 

qualificam um destino como competitivo no turismo, em 

maior ou menor grau. 

PONTUAÇÃO E FÓRMULAS 

A definição de cada uma das dimensões — bem como das 

variáveis e perguntas que as compõem — permitiu a elabo-

ração de critérios de pontuação. A princípio, esse proce-

dimento foi realizado por especialistas em cada uma das 

dimensões e, posteriormente, validado em sessão conjunta 

com representantes do Ministério do Turismo e do Sebrae. 

Assim, para a avaliação de competitividade de cada um 

dos 65 destinos pesquisados atribuíram-se uma pontu-

ação para cada pergunta e um peso para cada variável 

e dimensão, levando-se em consideração as respectivas 

contribuições para o índice global de competitividade.
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FIGURA 1 – DIMENSÕES E VARIÁVEIS ANALISADAS 

Infraestrutura geral
Capacidade de atendimento médico para o 
turista no destino
Fornecimento de energia
Serviço de proteção ao turista
Estrutura urbana nas áreas turísticas

Acesso
Acesso aéreo
Acesso rodoviário
Acesso aquaviário
Acesso ferroviário
Sistema de transportes no destino
Proximidade de grandes centros emissivos de turistas

Serviços e equipamentos turísticos
Sinalização turística
Centro de atendimento ao turista
Espaços para eventos
Capacidade dos meios de hospedagem
Capacidade do turismo receptivo
Estrutura de qualificação para o turismo
Capacidade dos restaurantes

Atrativos turísticos
Atrativos naturais
Atrativos culturais
Eventos programados
Realizações técnicas, científicas ou artísticas

 Marketing e promoção do destino
Plano de marketing
Participação em feiras e eventos
Promoção do destino
Página do destino na internet

Políticas públicas
Estrutura municipal para apoio ao turismo
Grau de cooperação com o governo estadual
Grau de cooperação com o governo federal
Planejamento para a cidade e para a 
atividade turística
Grau de cooperação público-privada

Cooperação regional
Governança
Projetos de cooperação regional
Planejamento turístico regional
Roteirização
Promoção e apoio à comercialização 
de forma integrada

Monitoramento
Pesquisas de demanda
Pesquisas de oferta
Sistema de estatísticas do turismo
Medição dos impactos da atividade turística
Setor específico de estudos e pesquisas

Economia local
Aspectos da economia local
Infraestrutura de comunicação
Infraestrutura e facilidades para negócios
Empreendimentos ou eventos alavancadores

Capacidade empresarial
Capacidade de qualificação e aproveitamento 
do pessoal local
Presença de grupos nacionais ou internacionais 
do setor de turismo
Concorrência e barreiras de entrada
Presença de empresas de grande porte, filiais 
ou subsidiárias

Aspectos sociais
Acesso à educação
Empregos gerados pelo turismo
Política de enfrentamento e prevenção à exploração 
sexual infanto-juvenil
Uso de atrativos e equipamentos turísticos pela 
população
Cidadania, sensibilização e participação na 
atividade turística

Aspectos ambientais
Estrutura e legislação municipal de meio ambiente
Atividades em curso potencialmente poluidoras
Rede pública de distribuição de água
Rede pública de coleta e tratamento de esgoto
Coleta e destinação pública de resíduos 
Unidades de Conservação no território municipal

Aspectos culturais
Produção cultural associada ao turismo
Patrimônio histórico-cultural
Estrutura municipal para apoio à cultura

Fontes: FGV/MTur/Sebrae, 2013.
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Os índices de competitividade das dimensões foram obtidos 

por meio da ponderação dos resultados de cada variável.

Onde,
Zm = escore total da subpergunta m. m = 1, 2, ..., M
Xk = escore total da pergunta k. k = 1, 2, .... K
Yj = variável j. j = 1, 2, ..., J

I = 1 se pergunta K possui sub-perguntas; 0, caso contrário

ὼ  = peso atribuído à variável j 
ὼ ` = peso atribuído à pergunta k

i = 1, 2, ..., 13  

 

 

 

 

 

Por dimensão:

O conjunto de pesos, utilizados na ponderação das dimen-

sões, foi discutido e validado, em 2008, no fórum que 

contou com a participação de técnicos do Ministério do 

Turismo, das Secretarias Estaduais de Turismo, do Sebrae, 

de representantes de órgãos de classe, de profissionais 

do setor e dos acadêmicos envolvidos na construção do 

índice. Os pesos das variáveis e das perguntas foram atri-

buídos internamente pelo grupo técnico da FGV. 

Logo, a metodologia de pontuação utilizada permite a 

identificação dos pontos fortes e fracos em cada destino 

e servirá de subsídio para o estabelecimento de políticas 

públicas para consolidação do processo de competitivi-

dade dos destinos em questão. 

Por destino: 

Onde:

ω = peso atribuído à dimensão i

 
COLETA DOS DADOS 

Composto majoritariamente de perguntas objetivas, 

estruturou-se o questionário para reduzir a possibilidade 

de juízo de valor do entrevistador. Nesta quinta edição, 

realizou-se o levantamento de campo em todos os 65 

destinos entre os meses de abril e agosto de 2013. 

Em todos os destinos, os técnicos da FGV contaram com 

o acompanhamento de representantes das Secretarias 

Municipais de Turismo ou departamentos equivalentes 

e, em alguns casos, tal acompanhamento também foi 

realizado por técnico do órgão estadual de turismo ou 

do Ministério do Turismo. Nos papéis de fontes locais de 

informações, participaram do processo: representantes 

de Secretarias Municipais, integrantes e parceiros das 

Prefeituras, órgãos do Sistema S — como Sebrae e Senac 

—, além de profissionais de instituições de ensino, órgãos 

de representação e empresários dos setores de hotelaria, 

restaurantes, receptivos e agências de viagens. 

Adicionalmente, foram convidados os responsáveis por 

câmaras de comércio e de integração de turismo local/

regional, além de administrações participativas, nos destinos 

onde havia esses atores. Vale salientar que a atuação de 

todos esses atores foi fundamental para a validação dos 

dados primários obtidos durante o levantamento. 

Para o trabalho de campo, a FGV contou com a partici-

pação de 8 pesquisadores, que receberam treinamentos 

sobre o referencial teórico do Índice, os conceitos empre-

gados em cada dimensão, as principais dificuldades do 

campo e as estratégias de checagem de dados. 

Na metodologia, incluiu-se a utilização de dados secundá-

rios, de dados primários coletados em campo e de visitas 

técnicas. As pesquisas de campo tiveram a duração de cinco 

dias em cada um dos 65 destinos previamente definidos. 

Esse procedimento permitiu identificar o posicionamento 

relativo de cada destino em cada uma das 13 dimensões. 

Os dados primários foram coletados em campo por meio 

de entrevistas semiestruturadas que foram conduzidas 

durante os cinco dias de pesquisa. 

Esse procedimento permitiu identificar o posicionamento 

relativo, em cada destino, de cada uma das 13 dimensões. 

Além das entrevistas a fontes locais, os pesquisadores 

realizaram visitas técnicas em campo, com o objetivo de 

efetuar avaliações por meio de observações. Essas visitas 

incluíram os principais atrativos turísticos, terminais aero-

portuários, rodoviários e aquaviários, entre outros equipa-

mentos turísticos. 
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Os dados secundários utilizados, por sua vez, foram 

coletados em fontes oficiais (tais como IBGE, Infraero e 

Ministério do Trabalho e Emprego) que disponibilizam indi-

cadores sociais e econômicos com recorte municipal. Essas 

informações serviram para complementar a base de dados 

do modelo e para tratar variáveis que demandavam uma 

análise relativizada, ou seja, que precisavam ser ponde-

radas de forma coerente em relação ao porte, às receitas 

públicas ou à população nos destinos pesquisados para 

fins de comparabilidade entre eles. 

ANÁLISE DOS DADOS 

Após a pesquisa de campo, inseriram-se as informações 

em um banco de dados integrante de um sistema. Além 

de armazenar os dados tabulados, o sistema serviu para a 

geração dos índices de competitividade analisados segundo 

metodologia estabelecida. Alimentou-se esse sistema com 

o peso relativo de cada variável e dimensão, de forma para-

metrizada, permitindo gerar índices para cada dimensão. 

Adicionalmente, realizaram-se análises quantitativas dos 

dados e testes de consistência, a fim de facilitar a compre-

ensão da situação da competitividade dos destinos estudados. 

Os resultados consolidados dos destinos (índice geral) e 

os resultados de cada uma das 13 dimensões foram clas-

sificados segundo uma escala direta de cinco níveis (1-20, 

21-40, 41-60, 61-80, 81-100), que não considerou a distri-

buição da amostra. Assim, um destino que tenha recebido 

30 pontos foi classificado no segundo nível, independente 

de ser, eventualmente, o que alcançou a melhor pontuação. 

O objetivo dessa classificação é permitir que os gestores 

públicos e privados observem quais dos aspectos anali-

sados demandam maiores esforços na busca de melhores 

capacidades e recursos. 

DIMENSÕES E VARIÁVEIS DO ÍNDICE 

INFRAESTRUTURA GERAL 

A capacidade de uma região para atrair pessoas, eventos 

e negócios de modo sustentável está relacionada, entre 

outros fatores, com a infraestrutura local oferecida. Nesse 

universo, estão incluídas desde condições estruturais 

necessárias para que as pessoas possam circular e usufruir 

um conforto mínimo em visita a um destino até condi-

ções para que os negócios prosperem de modo susten-

tável. Assume-se que, quanto maior e mais diversificada a 

infraestrutura local, maior será a capacidade de atração de 

pessoas que se dirigem à localidade com propósitos dife-

renciados. Tal atração acaba por gerar condições necessá-

rias para a criação de negócios que servirão de âncora para 

a expansão da economia local. 

A provisão de infraestrutura pode ser entendida como 

uma responsabilidade que envolve três níveis de governo: 

nacional, regional e local. Vale lembrar que se entendem 

como provisão a oferta direta, a concessão e a regulação 

de serviços. 

O desenvolvimento de um destino turístico requer a exis-

tência de uma infraestrutura capaz de atender à popu-

lação residente e à flutuante que chega por intermédio da 

atividade turística ou de negócios. De acordo com Wanhill 

(1997), alguns aspectos de provisão de infraestrutura no 

desenvolvimento turístico devem ser considerados: 

–  O turismo deve maximizar o uso da infraestrutura 

existente. 

–  A concentração geográfica do desenvolvimento pro-

porciona economias de escala, portanto uso mais 

eficiente. 

–  Uma nova infraestrutura deve ter finalidades múlti-

plas, servindo tanto às comunidades, quanto às ne-

cessidades dos turistas e, se possível, agindo como 

catalisadora para outras formas de desenvolvimento 

econômico. 

A infraestrutura construída apenas para atender às neces-

sidades dos turistas só se justifica se os resultados fiscal, 

econômico e social favorecerem a comunidade local ou 

forem capazes de gerar externalidades positivas para a 

região dessa comunidade e de seu entorno.

A infraestrutura adequada é essencial para destinos turís-

ticos e aparece, principalmente, na forma de transporte ou 

acesso (estradas, ferrovias, aeroportos, estacionamentos), 

serviços de utilidade pública (saneamento básico, eletrici-

dade, comunicações) e outros serviços (saúde, segurança), 

devendo ser compartilhada entre residentes e visitantes. 

A infraestrutura básica serve como um limitador do 

número de visitantes que o município pode receber, uma 

vez que sua estrutura física pode estar comprometida.

 

Na maioria das vezes, externalidades negativas surgem 

quando o limite de desenvolvimento é ultrapassado, prin-

cipalmente nas altas temporadas. 
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Nessa dimensão, analisaram-se algumas variáveis para 

a mensuração do nível de competitividade dos destinos 

turísticos que fazem parte do índice: 

i  capacidade de atendimento médico para o turista no 

destino; 

ii  fornecimento de energia elétrica; 

iii  serviço de proteção ao turista; 

iv  estrutura urbana nas áreas turísticas. 

A seguir, detalham-se os elementos de análise que 

compõem essas variáveis.

•	 Capacidade de atendimento médico para o 
turista no destino 

Na variável acima indicada, alguns dados secundários 

foram levados em consideração para a construção do 

índice de competitividade dos destinos. Entre eles: expec-

tativa de vida da população, número de estabelecimentos 

com atendimento de urgência, número de postos ambula-

toriais de atendimento, número de profissionais de saúde 

e número de leitos no município. Tais dados foram ponde-

rados em relação à população local no destino avaliado. 

Para os demais elementos desta variável, coletaram-se 

dados primários nos destinos visitados pelos pesquisa-

dores do índice. Avaliaram-se aspectos, como a existência 

de serviços públicos de atendimento de emergência 24 

horas e o nível de complexidade dos atendimentos dispo-

níveis — itens como primeiros socorros, estrutura para 

pequenas cirurgias e cirurgias de emergência. Além disso, 

verificaram-se a existência de equipamentos de resgate e 

os níveis de capacidade de operação durante os períodos 

de baixa e alta temporada. Finalmente se apurou a neces-

sidade de vacinação aos que se deslocam para o destino. 

•	 Fornecimento de energia elétrica 

Nesta variável, foram verificados: a regularidade do forne-

cimento diário de energia elétrica, o percentual de domicí-

lios atendidos no município pelo sistema de fornecimento 

de energia e a eventual necessidade de utilização de gera-

dores de energia pelos meios de hospedagem e espaços 

para eventos. 

•	 Serviço de proteção ao turista 

Para a variável supracitada, o número de homicídios ocor-

ridos no destino no ano anterior à pesquisa foi um dos indi-

cadores considerados — ponderando-se esse dado pelo 

tamanho da população local. Posteriormente, apurou-se 

a existência dos seguintes órgãos de proteção no destino:

 

i  Polícia Militar; 

ii  Polícia Civil; 

iii  Corpo de Bombeiros; 

iv  Defesa Civil; 

v  Guarda Municipal. 

Com relação a esses órgãos, verificou-se o quadro do 

efetivo de cada uma dessas corporações (igualmente 

ponderados pela população local). Avaliou-se ainda o grau 

de estruturação (equipamentos disponíveis) dos órgãos 

citados, como telefone fixo, telefone celular funcional e 

computador com acesso à internet. Por último, conferiu-se 

a existência de programas e de grupamentos especiais de 

proteção e de atendimento ao turista, bem como bata-

lhões especializados. 

•	 Estrutura urbana nas áreas turísticas 

Com relação a esta variável, apuraram-se a oferta e o 

estado de conservação de alguns itens considerados 

importantes, como lixeiras, abrigos nos pontos de ônibus, 

telefones públicos e banheiros públicos.

Consideraram-se ainda, para efeito de avaliação da compe-

titividade, a disponibilidade e a adequação de sinalização 

viária turística, identificação das ruas (placas com nome e 

numeração), a presença de elementos de drenagem que 

permitam o escoamento de águas pluviais em virtude de 

chuvas, como bueiros e meios-fios e a atuação de órgãos 

responsáveis pela conservação urbana. 

Por fim, investigaram-se as evidências de limpeza pública 

e conservação do espaço urbano nas áreas de maior circu-

lação de turistas. 

ACESSO

A Organização Mundial de Turismo (OMT) define o turismo 

como a atividade de pessoas viajando para ou permanecendo 

em lugares fora de seu ambiente usual, por não mais do que 

um ano consecutivo, a lazer, negócios ou outros objetivos. 

Portanto, o que se pode deduzir dessa definição é que a 

possibilidade de se prover acesso está intrinsecamente asso-

ciada ao turismo, uma vez que a realização de uma viagem 

turística implica saída do viajante de seu “ambiente usual de 

convivência” para um ou mais destinos turísticos. 
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Ainda que existam vários fatores que atraiam um viajante 

para um determinado destino, o componente acesso 

é fundamental, tendo em vista que sua escassez pode 

tornar mais difícil — ou mesmo desestimular — a ida do 

viajante para o destino planejado. Lamb e Davidson (apud 

PAGE, 2001) afirmam que o transporte é um dos três 

componentes fundamentais do turismo; os outros dois 

são o produto turístico (a oferta) e o mercado turístico (a 

demanda ou os turistas em si). 

O acesso, como conceito que facilita ou impede o deslo-

camento de turistas, está presente em três etapas de uma 

viagem, segundo Palhares (2003): 

i  na saída e no retorno ao ambiente usual de convi-

vência do turista (sua região de origem) até o pri-

meiro destino; 

ii  entre o primeiro destino e os demais destinos turís-

ticos visitados em uma viagem; 

iii  no deslocamento interno no destino turístico, a fim 

de que o turista possa ir para diversos lugares e 

pontos turísticos de seu interesse, incluindo meios de 

acomodação, atrações turísticas, terminais de trans-

portes, entre outros.

O esquema apresentado na Figura 2, a seguir, ilustra as 

etapas em que o acesso é relevante. 

FIGURA 2. ESQUEMA DE ACESSO APLICADO AO TURISMO

Fonte: Palhares, 2003.
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modos de transporte que servem ao destino (aéreo, rodo-

viário, aquaviário e ferroviário), disponibilidade dos serviços 

de transporte (regularidade e pontualidade), integração 

entre os diversos modos de transporte, preço e segurança. 

Por fim, é importante frisar que a infraestrutura e os 

serviços de transporte estão organizados em forma de 

redes, as quais se compõem de vários nodos, que podem 

ser as regiões de origem das viagens e também os destinos 

turísticos, que estão interligados entre si. Dependendo do 

arranjo dessas redes, alguns nodos podem apresentar uma 

grande acessibilidade, gerando um tráfego de turistas para 

outras localidades. É o caso, por exemplo, dos hubs e dos 

portões de entrada, respectivamente representados pelos 

nodos H e G na Figura 3, de acordo com o esquema de 

uma rede hipotética de transportes. 

FIGURA 3. ESQUEMA DE UMA REDE HIPOTÉTICA DE TRANSPORTE 60 
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De forma mais teórica, pode-se definir que hubs têm 

“qualidades espaciais de centralidade e intermediação 

que aumentam a importância e os níveis de tráfego dos 

hubs estrategicamente localizados no sistema de trans-

portes” (HOYLE e KNOWLES, 1998, p. 2). Por outro 

lado, num portão de entrada, tem-se a noção de inter-

mediação, que pode ser “ampliada por uma associação 

com uma função de ponto de parada, onde visitantes são 

enviados para outros centros ou resorts” (PEARCE, 2001, 

p. 31). Ademais, Burghardt (1971) discute a ideia de que os 

portões de entrada, ao contrário dos lugares centrais (e.g. 

hubs), estão localizados excentricamente em direção ao 

final de uma área tributária. Portões de entrada podem ser 

geralmente comparados a um funil pelo qual os viajantes 

convergem de diferentes rotas para terem acesso através 

de certo ponto e, a partir daí, eles podem dispersar-se ou 

não, dependendo da função nodal existente no outro nodo.

Fonte: Lohmann, 2006.

Existem dois aspectos fundamentais relacionados com o 

conceito de acesso: a infraestrutura de transportes existente 

para essa ligação (por exemplo, uma rodovia) e o serviço 

de transporte oferecido (como uma linha de ônibus inte-

rurbano). No que diz respeito aos atributos relacionados 

com a infraestrutura e com o serviço, podem-se enumerar 

alguns que avaliam a qualidade e o nível de atendimento, 

tais como: número de ligações oferecidas, diversidade de 
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Levando-se em conta o que foi apresentado nesta justifica-

tiva, as seguintes variáveis foram ponderadas para efeitos de 

competitividade dos destinos turísticos na dimensão Acesso: 

i  acesso aéreo; 

ii  acesso rodoviário; 

iii  acesso aquaviário; 

iv  acesso ferroviário; 

v  sistema de transportes no destino;  

vi  proximidade de grandes centros emissivos de turistas. 

A seguir, são descritos os elementos de análise dessas 

variáveis. 

•	 Acesso aéreo 

A competitividade dos destinos, do ponto de vista do 

acesso aéreo, não se restringiu aos aspectos relacionados 

com a existência ou não de aeroporto no município, mas 

se ampliou para fora de seu território. Dessa forma, veri-

ficou-se, a princípio, a existência de aeroporto no território 

do destino ou em município limítrofe. Posteriormente, foi 

averiguado se o destino é atendido por algum aeroporto 

fora de seu território (ou de município limítrofe) e verifi-

cada a distância desse terminal em relação ao destino. 

Avaliaram-se aspectos referentes à estrutura desse(s) 

aeroporto(s), como o volume anual de passageiros; o nível 

de operação durante baixa e alta temporadas; a abran-

gência, em termos de homologação, de voos internacio-

nais; a quantidade de companhias aéreas — nacionais e 

internacionais — que efetivamente realizam voos regu-

lares para esse(s) aeroporto(s) e as opções de transporte 

público existentes no(s) aeroporto(s).

Adicionalmente, procurou-se identificar a existência e a 

adequação de alguns de seus componentes estruturais, 

com base nos itens a seguir relacionados: 

i  centro de atendimento ao turista (além da capaci-

dade de atendimento em línguas estrangeiras, por 

parte de seus funcionários); 

ii  lojas, restaurantes e lanchonetes; 

iii  locadoras de veículos; 

iv  serviços de táxi; 

v  serviços bancários e de câmbio; 

vi  conforto dos usuários; 

vii  sanitários (limpeza e conservação); 

viii  pavimentação da pista e iluminação para pouso e 

decolagem; 

ix  facilidades para pessoas com deficiência; 

x  serviços de ouvidoria (ANAC); 

xi  presença da Infraero; 

xii  sinalização interna em idioma estrangeiro;  

xiii  departamento médico. 

•	 Acesso rodoviário 

De maneira semelhante ao método escolhido para análise 

da variável acesso aéreo, a competitividade dos destinos 

em função do acesso rodoviário foi analisada, inicial-

mente, de acordo com as condições da principal rodovia 

de acesso indicada, nos casos em que, no destino, haja 

acesso rodoviário. Depois, averiguou-se a existência de 

terminal rodoviário e suas características estruturais, as 

opções de transporte público disponíveis no(s) terminal(is) 

rodoviário(s) e o volume de passageiros transportados nas 

linhas de ônibus para o destino. 

Quanto à estrutura do principal terminal rodoviário, 

procurou-se identificar a existência e a adequação dos 

seguintes elementos: 

i  centro de atendimento ao turista e capacidade de 

atendimento em línguas estrangeiras, por parte de 

funcionários; 

ii  lojas, restaurantes e lanchonetes; 

iii  locadoras de veículos; 

iv  serviços de táxi; 

v  serviços bancários e de câmbio; 

vi  conforto dos usuários; 

vii  sanitários (limpeza e conservação); 

viii  iluminação das plataformas de embarque/desem-

barque e áreas de manobras; 

ix  facilidades para pessoas com deficiência; 

x  serviços de ouvidoria (ANTT); 

xi  sinalização interna em idioma estrangeiro;  

xii  departamento médico. 

•	 Acesso aquaviário 

Antes do detalhamento dos elementos de análise desta 

variável, é preciso ressaltar que ela somente foi conside-

rada se aplicável à realidade do destino, de modo que o 

visitante possa utilizar-se do modal para deslocar-se até o 

município. Assim, no que diz respeito ao acesso aquavi-

ário, consideraram-se, como elementos para mensuração 

de competitividade, a existência de terminal aquaviário, se 

é habilitado para receber embarcações de grande porte 

de transporte de passageiros e os serviços de transporte 

público disponíveis no terminal. 
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Com relação especificamente à estrutura dos terminais e 

das embarcações, os seguintes elementos foram avaliados: 

i  centro de atendimento ao turista e capacidade de 

atendimento em línguas estrangeiras, por parte dos 

funcionários; 

ii  lojas, restaurantes e lanchonetes; 

iii  locadoras de veículos; 

iv  serviços de táxi; 

v  serviços bancários e de câmbio; 

vi  conforto dos usuários; 

vii  sanitários (limpeza e conservação); 

viii  iluminação das plataformas de embarque/ 

desembarque; 

ix  segurança; 

x  facilidades para pessoas com deficiência; 

xi  serviços de ouvidoria (ANTAQ); 

xii  sinalização interna em idioma estrangeiro;  

xiii  departamento médico. 

•	 Acesso ferroviário 

Assim como o quesito anterior, esta variável foi conside-

rada apenas quando era aplicável à realidade do destino. 

Dessa forma, verificou-se, em primeiro lugar, a existência 

de acesso ferroviário para o município avaliado, de modo 

que o visitante utilize o modal para deslocar-se até o 

destino. Analisaram-se também os serviços de transporte 

público, disponíveis nos terminais ferroviários. 

Quanto à estrutura dos terminais e vagões, os seguintes 

elementos foram avaliados: 

i  centro de atendimento ao turista e capacidade de 

atendimento em línguas estrangeiras, por parte dos 

funcionários; 

ii  lojas, restaurantes e lanchonetes; 

iii  locadoras de veículos; 

iv  serviços de táxi; 

v  serviços bancários e de câmbio;  

vi  conforto dos usuários; 

vii  sanitários (limpeza e conservação); 

viii  iluminação das plataformas de embarque/

desembarque; 

ix  segurança; 

x  facilidades para pessoas com deficiência; 

xi  serviço de ouvidoria (ANTT); 

xii  sinalização interna em idioma estrangeiro;  

xiii  departamento médico. 

•	 Sistema de transportes no destino 

Esta variável leva em consideração o sistema de transportes 

existente no destino turístico para o deslocamento de visi-

tantes. Nesse sentido, examinou-se a qualidade da estru-

tura de transportes com base nos seguintes elementos: 

i  existência de congestionamento nas áreas turísticas; 

ii  oferta de vagas públicas de estacionamento; 

iii  disponibilidade de linhas de ônibus urbano que 

atendam aos principais atrativos turísticos; 

iv  disponibilidade de serviços de metrô. 

Finalmente, procurou-se identificar a existência de serviço 

de táxi e a evidência de sua regulamentação — por meio 

da padronização dos veículos, utilização de taxímetro e 

tabela de preços única e visível. 

•	 Proximidade de grandes centros emissivos  
de turistas 

Avaliou-se a competitividade dos destinos relacionada com 

a existência de ligação aérea regular direta com os principais 

centros emissivos nacionais (estados e municípios) e inter-

nacionais (países) de turistas para os destinos pesquisados. 

Além disso, quando o destino em questão não se tratava 

de uma capital, verificou-se a distância que o separa da 

capital de seu estado e, por fim, a infraestrutura das rodo-

vias que interligam o município à capital. 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

Nos últimos anos, a adequação de serviços e equipamentos 

turísticos para determinado mercado, ou segmento turís-

tico, tem conquistado maior relevância no desenvolvimento 

da atividade, pois a satisfação do turista é influenciada, 

entre outras variáveis, pela disponibilidade e qualidade dos 

referidos serviços e equipamentos turísticos. 

Enquanto a infraestrutura é fornecida, na maioria das vezes, 

pelo setor público, os serviços turísticos normalmente são 

atividades do setor privado, uma vez que é o elemento 

gerador de lucro de um destino turístico. Vale lembrar que 

estão incluídos no conceito de serviços e equipamentos 

turísticos os meios de hospedagem, os restaurantes, as 

agências de receptivo, as empresas transportadoras, entre 

outros empreendimentos do trade turístico. É preciso 

ressaltar que essas atividades econômicas são componentes 

essenciais para o desenvolvimento de um destino turístico, 

além de serem bons indicadores de qualidade do destino e 

itens de composição do valor da viagem. 
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Por esses e outros motivos, os destinos turísticos têm dado 

maior atenção à provisão de serviços e produtos turísticos 

de qualidade — ação fundamental para a manutenção e a 

conquista de vantagens competitivas. 

Outro ponto a ser enfatizado é que o turismo pode ser 

considerado uma atividade de alto nível de envolvimento, 

no qual as pessoas fazem a diferença. Assim, uma alta 

qualidade por parte das pessoas envolvidas na atividade 

permitirá que as empresas ganhem uma margem compe-

titiva e agreguem valor ao destino turístico. 

Nessa dimensão, destaca-se a necessidade de planeja-

mento da força de trabalho, uma vez que a provisão de 

mão de obra capacitada para atender às demandas dos 

turistas tem sido uma tarefa árdua para governos e inicia-

tiva privada.

Dessa maneira, as seguintes variáveis foram levadas em 

consideração para efeitos de avaliação da competitividade 

dos destinos turísticos na dimensão Serviços e equipa-

mentos turísticos: 

i  sinalização turística; 

ii  centro de atendimento ao turista; 

iii  espaços para eventos; 

iv  capacidade dos meios de hospedagem; 

v  capacidade do turismo receptivo; 

vi  estrutura de qualificação para o turismo;  

vii  capacidade dos restaurantes. 

A seguir, são descritos os elementos de análise dessas 

variáveis. 

•	 Sinalização turística 

Por esta variável, examinou-se a existência de sinalização 

turística viária nos destinos e sua cobertura. Além disso, 

verificaram-se as condições dessa sinalização quanto à 

adequação aos padrões estabelecidos pelo Ministério do 

Turismo, ao estado de conservação das placas e à existência 

de informações em língua estrangeira. Adicionalmente, 

analisaram-se a oferta de sinalização descritiva ou inter-

pretativa nos atrativos turísticos dos destinos, sua distri-

buição e a disponibilidade das informações em idioma 

estrangeiro e em braile. 

A sinalização descritiva é composta por placas ou similares 

localizadas nos atrativos e que explicam detalhes históricos, 

culturais ou naturais do local e orientam o visitante quanto 

à sua localização e/ou aos horários de funcionamento dos 

equipamentos visitados — entre outros objetivos. 

•	 Centro de atendimento ao turista 

Avaliou-se a existência de centros, serviços ou centrais de 

atendimento aos turistas. Foram consideradas a oferta de 

unidades, a quantidade e a localização (em aeroportos, 

rodoviárias, nos principais atrativos, na sede do órgão 

oficial de turismo, etc.), além da capacidade de os funcio-

nários atenderem em línguas estrangeiras. Foi considerada 

ainda a existência de oferta ao visitante de uma central 

telefônica com informações turísticas.

Por fim, apreciaram-se amostras de tais centros quanto 

aos serviços e às facilidades oferecidas, como a disponibi-

lização de folheteria e propagandas de serviços existentes 

nos destinos e na região turística, a distribuição de mapas 

turísticos (gratuitos ou não), a disponibilização de termi-

nais de consulta on-line e a oferta de sistema de reservas 

de hotéis. 

•	 Espaços para eventos 

Nesta variável, procurou-se analisar a estrutura disponível 

nos destinos para a realização de eventos. Avaliou-se a 

existência de centro de convenções, sua estrutura e capa-

cidade, oferta de transporte público no entorno e loca-

lização em relação aos meios de hospedagem, terminais 

(aeroporto e rodoviária) e centro administrativo da cidade. 

Adicionalmente, estimou-se a disponibilidade de diversas 

estruturas para a realização de eventos, como centros 

de conferências, espaços multifuncionais, pavilhões para 

feiras, parques de exposições e salas em hotéis para 

eventos de pequeno, médio e grande porte. 

•	 Capacidade dos meios de hospedagem 

Os meios de hospedagem foram avaliados de acordo 

com alguns elementos quantitativos, como o número 

de estabelecimentos existentes e a oferta de meios de 

hospedagem categorizados, inclusive de acordo com o 

novo Sistema Brasileiro de Classificação de Hospedagem 

(SBClass). 

Finalmente, analisaram-se os meios de hospedagem 

quanto à disponibilidade de alguns serviços, como sistemas 

de reservas on-line, terminais para pagamento com 

cartões de crédito, disponibilidade de acesso à internet 

nas unidades habitacionais e cumprimento de quesitos 

de acessibilidade, além de eventuais incentivos locais para 

que os meios de hospedagem adotem tecnologias limpas 

e priorizem a questão ambiental. 
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•	 Capacidade do turismo receptivo 

A variável foi avaliada de acordo com a existência de 

empresas de turismo receptivo nos destinos e sua capa-

cidade de atendimento em idioma estrangeiro. Ainda a 

respeito das empresas de receptivo, verificaram-se os tipos 

de serviços prestados aos turistas, a saber: 

i  city tour; 

ii  passeios para destinos do entorno; 

iii  atividades de aventura; 

iv  transfer/traslado; 

v  passeios de barco; 

vi  visitas individuais guiadas; 

vii  visitas em grupos guiadas; 

viii  by night;  

ix  outros. 

Além disso, analisaram-se a existência de guias de turismo 

cadastrados pelo Ministério do Turismo e a atuação de 

uma associação local de guias e condutores de turismo. 

•	 Estrutura de qualificação para o turismo 

Analisou-se o nível de qualificação profissional nos 

destinos com base em algumas premissas essenciais: 

i  existência de instituições de qualificação profissional 

para áreas relacionadas com o turismo;

ii  variedade de cursos ofertados para a qualificação 

profissional em turismo e áreas correlatas;

iii  existência de oferta regular de cursos livres de 

qualificação; 

iv  nível das instituições de ensino nos destinos (técnico, 

superior ou pós-graduação). 

•	 Capacidade dos restaurantes 

Essa capacidade foi mensurada por meio do levantamento 

do número de restaurantes em atividade nos destinos. 

Também se analisou a variável em termos de capacitação e 

orientação no que diz respeito à manipulação e ao preparo 

de alimentos com higiene, além da existência de instru-

ções normativas locais a empresas e ambulantes quanto 

a tais cuidados. 

Por fim, analisaram-se o fortalecimento da gastronomia 

regional e a existência de estabelecimentos com padrão turís-

tico, capazes de atender plenamente a um cliente estrangeiro.

ATRATIVOS TURÍSTICOS 

Muitos dos componentes da viagem são demandas deri-

vadas do desejo de o consumidor conhecer o que um 

destino tem a oferecer em termos de atividades para “ver 

e fazer” (COOPER et al., 2007). Segundo a Organização 

Mundial do Turismo, entendem-se como atrativos turís-

ticos locais os objetos, os equipamentos, as pessoas, os 

fenômenos, os eventos ou as manifestações capazes de 

motivar o deslocamento de pessoas para conhecê-los e 

podem ser classificados em: 

–  Atrativos naturais  
 Elementos da natureza que, ao serem utilizados para 

fins turísticos, passam a atrair fluxos de visitantes 

(montanhas, rios, ilhas, praias, dunas, cavernas, ca-

choeiras, clima, flora, fauna). 

–  Atrativos culturais  

 Elementos da cultura que, ao serem utilizados para 

fins turísticos, passam a atrair fluxos de visitantes. 

São bens e valores culturais de natureza material, 

produzidos pelo homem e apropriados pelo turismo, 

da pré-história à época atual, como testemunhos de 

uma cultura (museus, igrejas, etc.). 

–  Eventos programados
 Eventos que, em datas e locais previamente estabe-

lecidos, concentram pessoas para tratar ou debater 

assuntos de interesse comum, negociar ou expor pro-

dutos e serviços, de ordens comercial, profissional, 

técnica, cultural, científica, política, religiosa, turística, 

entre outros. Tais eventos acarretam a utilização de 

serviços e equipamentos turísticos. 

–  Realizações técnicas, científicas e artísticas5  

 Obras, instalações, organizações, atividades de pes-

quisa que, por suas características, são capazes de 

motivar o interesse do turista e, com isso, demandar 

a utilização de serviços e equipamentos turísticos.  

De acordo com Barbosa (2002), as propriedades públicas 

dos atrativos e produtos turísticos podem representar uma 

lacuna na gestão da atividade, reflexo da diferença da 

gestão pública e da característica empresarial e mercantil 

da atividade. 

No entanto, procedimentos de avaliação e hierarquização 

dos atrativos turísticos podem permitir, com base em 

5 Os eventos culturais, ainda que também representem atrativos culturais, serão enquadrados nesse estudo na categoria Eventos programados, em 
razão de suas características particulares e de seu caráter não permanente.
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critérios técnicos, a identificação de qualidades e valores 

específicos de cada atrativo, bem como a natureza e os 

elementos que podem influenciar o aproveitamento turís-

tico de cada um, possibilitando o planejamento e facili-

tando as decisões dos governantes, administradores, 

gestores e empreendedores. 

Em primeiro lugar, deve-se avaliar o potencial de atra-

tividade do elemento (produto ou atrativo), conforme 

as características peculiares e o interesse que ele pode 

despertar nos turistas. Em seguida, estimam-se aspectos 

que auxiliarão na definição dessa hierarquia. Esse critério 

permite classificar cada atrativo de acordo com uma escala 

preestabelecida. Desse modo, ele fornece subsídios para 

a diferenciação das características e dos graus de impor-

tância de cada atrativo, tais como: 

i  representatividade; 

ii  estado de conservação da paisagem no entorno/

meio ambiente; 

iii  infraestrutura disponível ao visitante;  

iv  acesso. 

O estado de conservação da paisagem no entorno/meio 

ambiente é analisado por meio da observação in loco ou 

da documentação existente, verificando-se se são seguidos 

alguns dos pré-requisitos de gestão ambiental. Com refe-

rência ao aspecto estrutural, verificam-se, por meio de 

observação direta ou com base em documentação apre-

sentada, sua existência e seu estado de conservação.

Finalmente, o acesso é examinado, levando-se em consi-

deração a disponibilidade das vias existentes e suas condi-

ções de uso. 

Assim, para efeitos de competitividade, além da iden-

tificação do principal atrativo do destino por variável 

(exemplos: natural — praia; cultural — museu; eventos 

— festa popular; e realização técnica — sítio arqueoló-

gico), procurou-se também, por exemplo, avaliar se cada 

um deles apresenta estudos de capacidade de carga. Em 

acréscimo, investigou-se ainda o grau de representativi-

dade dos atrativos em termos qualitativos. 

Dessa forma, classificou-se, com base em quesitos obje-

tivos, a representatividade dos atrativos quanto a: 

i  atrativos singulares ou raros; 

ii  pertencentes a pequeno grupo de elementos similares;  

iii  constituídos por elementos bastante comuns. 

O estado da infraestrutura dos atrativos foi outro impor-

tante dado mensurado. Por meio da observação in loco 

ou da documentação existente, classificou-se como ótimo, 

regular (com necessidade de algumas melhorias) ou 

precário (precisando de intervenções emergenciais). 

Outras informações relacionadas com a estrutura dos atra-

tivos dessas quatro variáveis averiguadas foram condições de 

acesso, cuidados com a preservação ambiental no entorno 

dos atrativos, do local de realização do evento ou realização 

técnica, científica ou artística. Foram também objetos de 

exame, para efeitos de competitividade, o cumprimento aos 

requisitos de acessibilidade, estabelecidos pelo Ministério 

do Turismo e a identificação das principais práticas desen-

volvidas pelos turistas nos atrativos indicados. 

MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO

O turismo é uma das atividades econômicas de maior cres-

cimento no mundo, tanto em termos de fluxo turístico 

quanto de surgimento de novos destinos no mercado. 

Nesse cenário, o marketing tornar-se-á cada vez mais 

importante para as organizações do turismo, uma vez que 

elas deverão aumentar seus esforços para manter e ampliar 

a fatia de mercado. No destino turístico — definido como 

conjunto de atores públicos e privados de uma região turís-

tica —, enfrenta-se a necessidade de também se preocupar 

com essas mudanças. 

Adotar uma estratégia de marketing requer a elaboração 

de um plano que identifique as oportunidades de negócio 

mais promissoras e delineie a forma de penetrar, captar e 

manter posições em mercados identificados. 

O plano de marketing é um documento que avalia a situ-

ação atual e potencial do destino e em que se determinam 

objetivos a serem alcançados de modo a direcionar e 

orientar as ações dos atores envolvidos no desenvolvimento 

do turismo no município. 

Para formular as estratégias e os objetivos, deve-se primei-

ramente analisar o macroambiente (aspectos demográficos, 

econômicos, políticos, legais, socioculturais, tecnológicos 

e ecológicos) e o microambiente (infraestrutura, equipa-

mentos turísticos, mão de obra, atrativos, perfil atual de 

turistas que visitam o destino) em que o destino se insere. 

Posteriormente, determinam-se os segmentos de mercado 

com os quais, no destino, se deseja trabalhar e o posicio-

namento de mercado, desenvolvem-se marca, slogan e 
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produtos, formatam-se roteiros, e estabelecem-se as estra-

tégias de distribuição/comercialização e promoção. 

Adicionalmente, realiza-se um levantamento dos recursos 

necessários para a aplicação das estratégias e determina-se 

um plano de ação com definição de responsabilidades. 

Por fim, fixam-se os indicadores de desempenho a serem 

controlados durante a aplicação do plano de ação. 

Portanto, nesta dimensão, as seguintes variáveis foram 

levadas em consideração para efeitos de competitividade 

dos destinos turísticos: 

i  plano de marketing; 

ii  participação em feiras e eventos; 

iii  promoção do destino;  

iv  página do destino na internet (website). 

Eis, a seguir, os elementos de análise destas variáveis. 

•	 Plano de marketing 

Os eventuais planos de marketing foram avaliados em termos 

de sua efetividade, com base nos seguintes elementos 

contemplados para mensuração de competitividade: 

i  tempo de duração; 

ii  acompanhamento formal por parte de seus gestores;  

iii  definição de indicadores de desempenho. 

Ademais, esta variável foi avaliada em função de seu 

processo de elaboração, isto é, da composição dos atores 

que participaram de sua construção, do apoio de consul-

toria especializada e da utilização de informações que 

pudessem consubstanciar o documento (e.g. pesquisas 

sobre demanda turística). Apreciaram-se, ainda, a identifi-

cação, pelo plano, de pontos críticos ao desenvolvimento 

da atividade turística e a definição de ações de promoção, 

como propaganda, publicidade e merchandising, além de 

relacionamento com operadoras e agências de viagem. 

Procurou-se também identificar mecanismos que fossem 

capazes de efetivar as ações propostas, tais como recursos 

contemplados no orçamento municipal do destino e a 

previsão de habilidades necessárias para a realização dos 

objetivos do plano. 

Finalmente, analisou-se a efetiva implementação de ações 

revistas no plano. Nos casos em que não havia plano de 

marketing, considerou-se a existência de um plano de 

marketing regional ou de um planejamento formal para o 

destino, que contemplasse o marketing. 

•	 Participação em feiras e eventos 

Analisou-se esta variável com base, inicialmente, em 

uma política institucionalizada de participação em feiras 

e eventos promocionais do setor de turismo e de outros 

setores. Além disso, procurou-se identificar se o município 

produziu algum evento promocional nos últimos cinco 

anos em âmbitos regional, nacional ou internacional. 

Finalmente, por esta variável, buscou-se identificar que 

tipo de ações se realiza no destino, a fim de medir os resul-

tados dessas participações. Esses instrumentos de mensu-

ração podem ser discriminados em: 

i  pesquisas no próprio evento; 

ii  contagem de visitantes no estande; 

iii  contagem de relacionamentos estabelecidos; 

iv  contagem de número de negócios efetivados;  

v  apuração de valores de negócios fechados. 

•	 Promoção do destino 

Para efeitos de competitividade dos destinos turísticos, 

nesta variável, examinaram-se aspectos como o reflexo 

efetivo da realidade do destino e sua adequação aos 

segmentos que pretende atingir. 

O tipo de material produzido e as eventuais versões em 

línguas estrangeiras também foram avaliados. Exemplos 

de materiais promocionais considerados: 

i  folhetos sobre equipamentos e atrativos; 

ii  manuais impressos para comercialização de atrativos 

municipais; 

iii  materiais audiovisuais (CDs, DVDs ou similares); 

iv  brindes diversos, como bonés, camisetas e chaveiros; 

v  mapas;  

vi  outros. 

Adicionalmente, cuidados com relação à existência de 

profissional que realiza a revisão ortográfica do conteúdo 

(em português e em outros idiomas). 

O material promocional do destino foi examinado também 

em termos de informações importantes que poderiam 

constar de seu conteúdo, de acordo com vários formatos. 

Nesse sentido, procurou-se apurar se o material produ-

zido apresentava itens, como calendário de eventos, infor-

mações sobre os produtos turísticos comercializados no 

destino e sua infraestrutura para eventos (em impressos 

e on-line). 
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Adicionalmente, outros elementos foram examinados: 

i  existência de alerta para o combate à exploração 

sexual de crianças e adolescentes no material 

promocional; 

ii  existência de alerta para a responsabilidade do tu-

rista quanto à preservação ambiental no material 

promocional; 

iii  quais os principais segmentos turísticos contem-

plados pelo material promocional.

Finalmente, verificou-se se, no destino, mantêm-se serviços 

de assessoria de imprensa, de relações públicas e de acom-

panhamento de notícias ou matérias especiais veiculadas 

na mídia, bem como a frequência desses serviços. 

•	 Página do destino na internet (website) 

Nesta variável, procurou-se constatar, além da existência de 

uma página do município na internet ou de um portal gover-

namental, se o website dispunha de informações turísticas. 

No caso da principal página de turismo do destino na 

internet (que não necessariamente precisava ser a mesma 

do município como um todo), um dos elementos de 

competitividade avaliado foi a visível atualização do site 

quando da pesquisa. Além disso, verificaram-se também 

sua disponibilização em línguas estrangeiras e a revisão 

ortográfica profissional dos textos (em português e em 

outros idiomas). 

E, da mesma forma como se analisou o material promo-

cional do destino, também, no site, procurou-se identificar 

se existiam alertas para o combate à exploração sexual de 

crianças e adolescentes e, ainda, quanto à responsabili-

dade do turista com a preservação ambiental. 

Outro elemento avaliado foi se o principal site sobre 

turismo do destino divulgava, em seu espaço, informações 

sobre outros municípios que integram a região turística na 

qual o destino está inserido.  

POLÍTICAS PÚBLICAS 

As políticas públicas para o desenvolvimento do setor de 

turismo são elaboradas em diferentes esferas de governo: 

municipal, regional, estadual, nacional e internacional. 

Nesse sentido, planejamento e intervenções são imple-

mentadas por diferentes órgãos, possibilitando, muitas 

vezes, um conjunto diferente de objetivos e resultados. 

Como já ressaltado, o desenvolvimento do turismo não 

atingirá seu ponto de excelência caso seja deixado inteira-

mente nas mãos do setor público ou do privado, já que o 

primeiro, teoricamente, voltará seus objetivos para maxi-

mizar os benefícios sociais, e o segundo, para os lucros. 

A essência do desenvolvimento do turismo bem-sucedido 

é uma parceria entre os diversos interessados nesse setor, 

como governos, órgãos estatais ou semiestatais, organiza-

ções voluntárias e sem fins lucrativos, setor privado, comu-

nidade anfitriã e visitantes. 

De uma perspectiva ampla, o que se requer é um desen-

volvimento equilibrado das muitas facilidades necessárias 

para satisfazer as exigências dos visitantes e atender às 

necessidades da população local. 

Cabe destacar que não é mais considerado aceitável 

que esses objetivos sejam alcançados à custa do meio 

ambiente, ou que afetem adversamente a comunidade 

anfitriã. A implantação de uma verdadeira política torna-

-se, portanto, um processo de manter-se o equilíbrio entre 

os vários objetivos e não de tentar maximizar qualquer um 

deles, isoladamente (LICKORISH, 1991). 

Assim, as seguintes variáveis foram levadas em conside-

ração para o índice de competitividade dos destinos turís-

ticos na dimensão Políticas públicas: 

i  estrutura municipal para apoio ao turismo; 

ii  grau de cooperação com o governo estadual; 

iii  grau de cooperação com o governo federal; 

iv  planejamento para a cidade e para a atividade turística;  

v  grau de cooperação público-privada. 

A seguir, detalham-se os elementos de análise dessas 

variáveis. 

•	 Estrutura municipal para apoio ao turismo 

Nesta variável, a estrutura municipal disponível para apoio 

ao turismo foi avaliada em termos de sua exclusividade 

para o setor, na forma de secretaria ou de empresa pública. 

Adicionalmente, buscou-se avaliar: o orçamento da pasta de 

turismo, seu percentual em relação ao orçamento municipal 

e sua autonomia em função da existência de fontes próprias 

de recursos. Outros aspectos estudados: a existência e a 

efetividade de eventuais instâncias locais relacionadas com 

a governança do turismo nos destinos observados. 
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No que diz respeito às estruturas exclusivas ou não exclu-

sivas do turismo no âmbito da administração pública local, 

procurou-se também medir, para efeito de competitivi-

dade dos destinos, sua interação com outras pastas da 

gestão municipal. Nesse sentido, as informações relativas 

às parcerias com outras secretarias foram consideradas 

para mensuração de competitividade dos destinos. 

Analisou-se, ainda, se o destino recebeu recursos federais 

provenientes de emenda parlamentar no ano anterior, 

bem como o valor dos recursos. 

•	 Grau de cooperação com o governo estadual 

O grau de cooperação entre os destinos e seus respectivos 

governos estaduais foi mensurado com base, fundamen-

talmente, em dois elementos: 

i  participação nos fóruns ou conselhos estaduais  

de turismo; 

ii  eventuais investimentos recebidos por parte do  

governo estadual. 

Assim, no primeiro item, procurou-se aferir, além da even-

tual participação dos destinos em seus respectivos fóruns 

estaduais, a maneira como isso ocorreu. 

Os investimentos estaduais nos destinos foram avaliados 

com base nas seguintes áreas: 

i  infraestrutura geral; 

ii  acesso; 

iii  infraestrutura turística; 

iv  saúde; 

v  marketing e promoção do destino; 

vi  educação; 

vii  meio ambiente; 

viii  cultura; 

ix  esporte e lazer; 

x  ação social;  

xi  outras. 

•	 Grau de cooperação com o governo federal 

Quanto ao grau de cooperação dos destinos com o 

governo federal, há dois componentes fundamentais: 

i  participação dos destinos em programas ou projetos 

com o Ministério do Turismo; 

ii  eventuais investimentos realizados pelo governo 

federal em projetos que visam à competitividade do 

turismo no destino. 

Os investimentos federais nos destinos foram avaliados 

com base nos mesmos setores de competitividade, apre-

sentados na variável anterior. 

•	 Planejamento para a cidade e para a  
atividade turística 

Esta variável foi analisada com base em aspectos que 

visam a modernizar a gestão pública municipal. Entre os 

quesitos que ajudaram a identificar o nível de competiti-

vidade, a capacidade de planejamento do destino, como 

estratégia de longo prazo, foi representada pela existência 

de um Plano Diretor Municipal (PDM). O período abarcado 

pelo planejamento em vigor e o ano em que ocorreu a sua 

última revisão também foram considerados. Além disso, 

investigou-se se o plano contempla o setor de turismo. 

Finalmente, levou-se em consideração o desenvolvimento 

de planejamentos formais para o setor de turismo, bem 

como o tempo de sua existência e a data da última revisão. 

•	 Grau de cooperação público-privada 

Consideraram-se as iniciativas favoráveis à competitividade 

dos destinos e os projetos diversos envolvendo os muni-

cípios e o setor privado. As atividades selecionadas para 

a análise têm por base as recomendações da OMT para 

cooperação público-privada. Citam-se, como exemplos: 

i  incremento da imagem do destino; 

ii  preservação de recursos históricos e culturais; 

iii  atividades de treinamento e educação para o turismo; 

iv  incremento da segurança do destino; 

v  proteção ao meio ambiente; 

vi  padronização de qualidade; 

vii  marketing eletrônico e distribuição; 

viii  proteção ao consumidor; 

ix  melhorias na infraestrutura de transporte e de ser-

viços básicos; 

x  participação em feiras de turismo; 

xi  participação conjunta em campanhas de marketing; 

xii  financiamento de novos negócios do turismo; 

xiii  redução de impostos para preservação ambiental, 

social ou cultural; 

xiv  provisão de suporte técnico para produtos inovadores; 

xv  projetos sociais de redução de desigualdades. 

COOPERAÇÃO REGIONAL 

A designação de regiões turísticas proporciona a base para 

o planejamento regional, que gera o equilíbrio de como-

didades e facilidades desejadas pelos turistas. Também 

permite averiguar de que forma acontece o deslocamento 
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do viajante de uma região para outra, desenvolvendo-se 

novas áreas, à medida que as já existentes fiquem satu-

radas ou subaproveitadas. 

Eis as características-chave de regiões turísticas: 

i  unidade geográfica lógica; 

ii  existência de atrativos turísticos significativos; 

iii  acesso ou possibilidade de provisão de acesso; 

iv  rede de transporte interno; 

v  existência de infraestrutura, serviços e equipamentos 

turísticos ou possibilidade de seu desenvolvimento;  

vi  administração passível de ser planejada e gerida. 

Em regiões de desenvolvimento, é muitas vezes desejável 

estabelecer-se um centro turístico que funcionará como 

eixo e portão de entrada para várias partes da região.

Isso permite ao setor público e ao privado concentrarem 

facilidades e obterem economias de escala de desenvolvi-

mento. Entretanto, se já existirem destinos reconhecidos 

e com estrutura na região, eles podem então funcionar 

como centros turísticos. 

É importante realizar o planejamento de atrativos para a 

região, cujos benefícios advindos são: 

i  atrair mais turistas para a área; 

ii  induzir permanência mais longa do turista; 

iii  agir em apoio de atrações principais, tais como as 

zonas rurais ou costeiras; 

iv  desviar turistas de áreas ambientalmente sensíveis e 

que só podem suportar uso de baixa densidade; 

v  promover economias de escala em termos de pro-

visão de infraestrutura;  

vi  conter os impactos negativos e proporcionar maior 

facilidade de controle. 

No Brasil, a adoção do modelo de regionalização do 

turismo exige novas posturas e novas estratégias na gestão 

das políticas públicas. Isso gera mudanças de relaciona-

mento entre as esferas do Poder Público e a sociedade civil 

no que diz respeito a negociação, acordo, planejamento e 

organização social, além do entendimento da região, dife-

rentemente da macrodivisão administrativa adotada no 

País (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste). 

Para o sucesso desse modelo, é necessário que haja coope-

ração e parceria dos diversos segmentos envolvidos, tais 

como organizações da sociedade, instâncias de governos, 

empresários e trabalhadores, instituições de ensino, turistas 

e comunidade. Esse processo de cooperação entre os atores 

citados permite a produção de alguns resultados, como 

explicitado no Programa de Regionalização do Turismo: 

i  dar qualidade ao produto turístico; 

ii  diversificar a oferta turística; 

iii  estruturar os destinos turísticos; 

iv  ampliar e qualificar o mercado de trabalho; 

v  aumentar a inserção competitiva do produto turístico 

no mercado internacional; 

vi  ampliar o consumo do produto turístico no  

mercado  nacional;  

vii  aumentar a taxa de permanência e o gasto médio  

do turista. 

Nesse sentido, regionalização deve ser entendida como 

a distribuição de um espaço geográfico em regiões com 

diversos objetivos em comum, como planejamento, 

gestão, promoção e comercialização integrada e compar-

tilhada da atividade turística. 

Dessa forma, as seguintes variáveis foram levadas em 

consideração para efeito de competitividade dos destinos 

turísticos na dimensão Cooperação regional: 

i  governança; 

ii  projetos de cooperação regional; 

iii  planejamento turístico regional; 

iv  roteirização;  

v  promoção e apoio à comercialização de forma 

integrada. 

Em seguida, examinam-se os elementos de análise dessas 

variáveis. 

•	 Governança 

A governança diz respeito às políticas de desenvolvimento 

guiadas por determinados pressupostos sobre elementos 

estruturais, tais como gestão, responsabilidades, transpa-

rência e legalidade do setor público. 

Assim, um dos elementos investigados nesta variável foi 

a espécie de organização (devidamente institucionalizada 

de acordo com os princípios de regionalização definidos 

pelo Ministério do Turismo) responsável pela coordenação 

das ações de regionalização do turismo da qual o destino 

faz parte, na forma de instância de governança regional, 

órgão ou fórum estadual de turismo, câmara de regionali-

zação ou outras formas de arranjos organizacionais. 
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Buscou-se também verificar se ela se encontra ativa e quais 

os eventuais parceiros e atores sociais que participam de 

sua composição, como entidades de classe (ABAV, ABIH, 

etc.), instituições de ensino superior, representantes do 

Sistema S e gestores públicos de turismo. 

Outro aspecto importante considerado para a avaliação de 

competitividade no âmbito desta variável foi o da verifi-

cação das reuniões periódicas dos membros da instância 

de governança regional em termos de: 

i  periodicidade; 

ii  facilidade de acesso para os integrantes. 

No tocante à operacionalização, examinou-se se a 

instância regional era provida de um gestor executivo para 

coordenar suas atividades. Além disso, verificaram-se os 

tipos de suporte (passagens, despesas fixas, compras de 

equipamentos e materiais, financiamentos, etc.) forne-

cidos para a condução de suas atividades. Adicionalmente, 

alguns aspectos foram avaliados, tais como: 

i  estrutura física da instância; 

ii  disponibilidade de recursos próprios. 

Por fim, analisou-se se a instância de governança regional 

dispõe de representatividade no Fórum ou no Conselho 

Estadual de Turismo e sua forma de interação com outras 

instâncias de governança.

•	 Projetos de cooperação regional 

No âmbito do Programa de Regionalização do Turismo, 

a busca dos movimentos de integração e interação entre 

diversos atores ligados à cadeia de turismo, com o objetivo 

de promover a união deles em torno de interesses comuns, 

é uma premissa fundamental. 

Com base nesse parâmetro, na variável em exame, procurou-

-se avaliar que ações (reuniões, seminários e oficinas, por 

exemplo) ocorreram recentemente no destino, tendo como 

objetivo mobilizar atores diversos para a importância da 

cooperação regional no turismo. Nessas ações, buscou-

-se, ainda, identificar a natureza dos atores envolvidos, tais 

como representantes do setor público e do privado, socie-

dade civil organizada e membros do Terceiro Setor. 

No âmbito de projetos em conjunto, almejou-se também 

identificar eventuais parcerias entre órgãos municipais de 

turismo do destino estudado e de outros municípios. 

No que se refere a projetos relacionados com o desenvol-

vimento do turismo, alguns aspectos importantes foram 

investigados para efeito de competitividade da cidade, 

como a discussão de projetos regionais na esfera da 

instância regional. 

Além disso, examinaram-se quais os instrumentos de 

disseminação das informações que foram empregados 

pelo destino, tais como: 

i  eventos realizados no município; 

ii  mídias adequadas aos públicos visados; 

iii  internet /meios eletrônicos; 

iv  documentos oficiais do município; 

v  sistema de apoio a distância do Programa de 

Regionalização do Turismo; 

vi  redes de relacionamento;  

vii  outras formas de disseminação de informações. 

•	 Planejamento turístico regional 

Nesta variável, procurou-se identificar a existência de um 

planejamento para o desenvolvimento turístico integrado 

da região. Vale lembrar que a aferição de competitividade 

neste elemento não se limitou à elaboração do plano, mas 

abrangeu a avaliação de aspectos importantes, como: 

i  identificação de responsáveis pelo andamento dos 

projetos (avaliados por meio de responsabilidades 

formalmente definidas); 

ii  efetividade do plano (examinado por intermédio de 

ações já executadas); 

iii  eficiência, que pode ser medida pela avaliação de 

fluxos de comunicação entre os diversos atores 

envolvidos; 

iv  controle, pelo órgão gestor de turismo municipal, 

das atividades realizadas, por meio de relatórios for-

mais da instância regional ou reuniões periódicas. 

•	 Roteirização 

Os roteiros turísticos devem ser elaborados de maneira que 

forneçam aos visitantes uma experiência/vivência ampla e, 

ao mesmo tempo, clara, da região. Nesse sentido, a rotei-

rização reveste-se como ferramenta fundamental para o 

alcance desse objetivo. Portanto, uma roteirização efetiva, 

por meio da inserção de produtos diferenciados nos 

mercados nacional e internacional, auxilia o incremento do 

fluxo de turistas e o tempo de permanência deles. 
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Com base nisso, esta variável foi examinada na ótica de 

alguns elementos essenciais. Um desses elementos foi o 

processo de elaboração dos roteiros turísticos regionais 

dos quais o destino faz parte; e outro, a natureza dos 

atores participantes nesse processo, como agências e/ou 

operadores nacionais e internacionais, membros do setor 

privado, instituições do ensino superior e Terceiro Setor. 

Outro aspecto importante no que diz respeito aos roteiros 

foi avaliar se o destino integra algum roteiro conside-

rado prioritário pelo Ministério do Turismo, assim como 

os segmentos turísticos contemplados (sol e praia, ecotu-

rismo, cultural, aventura e outros). Além disso, buscou-se 

identificar se os roteiros elaborados são comercializados 

por agências e operadoras nacionais e internacionais. 

Finalmente, também foram levados em consideração, por 

exemplo, se os roteiros, em seus respectivos processos de 

elaboração, fizeram uso das informações de inventários 

turísticos, da metodologia de roteirização adotada pelo 

Programa de Regionalização do Turismo (MTur), além de 

considerar questões de sustentabilidade, analisadas com 

base em duas frentes: 

i  elaboração (por meio do emprego de estudos de 

capacidade de carga, com a ajuda de consultorias 

especializadas, de impactos ao meio ambiente e de 

acordo com os princípios de sustentabilidade do 

Programa de Regionalização do Turismo); 

ii  controle (por intermédio de monitoramento de im-

pactos ambientais, socioculturais e econômicos). 

•	 Promoção e apoio à comercialização de  
forma integrada 

No âmbito da cooperação regional, entende-se que, 

quando a promoção e a comercialização são realizadas 

de forma integrada, o resultado é um aumento do fluxo 

de turistas. No entanto esses dois processos necessitam 

de estratégias conjuntas entre iniciativa privada e adminis-

tração pública para a obtenção de resultados concretos. 

Assim, um dos aspectos avaliados nesta variável está rela-

cionado com a natureza de parcerias entre o destino e 

outros municípios. Por isso foi considerada a participação 

conjunta dos municípios em eventos para comercialização 

e promoção em três níveis de abrangência: 

i  internacional; 

ii  nacional;  

iii  regional. 

Outro aspecto examinado foi a eventual participação do 

destino — em parceria com atores do segmento e da 

instância regional — em ações promocionais com opera-

dores e agentes de turismo. 

No âmbito exclusivo da promoção, procurou-se também 

identificar as ações realizadas entre o destino e a iniciativa 

privada e outras cidades para divulgação de roteiros, utili-

zando os seguintes instrumentos: 

i  propaganda; 

ii  publicidade; 

iii  merchandising; 

iv  realização de eventos;  

v  ações promocionais para públicos específicos; 

vi  famtours; 

vii  press trips. 

O nível de parceria dos destinos também foi avaliado em 

função da elaboração, produção e distribuição de material 

promocional — folhetaria, CDs, site na internet, brindes e 

outros — em conjunto com outros atores da região. 

Além disso, a fim de avaliar a participação do município 

nas estratégias promocionais cooperadas foram consi-

derados o apoio ou a participação do gestor de turismo 

do destino em ações promocionais entre operadoras e 

agentes de turismo receptivo. 

Por fim, verificou-se a existência de um site integrado e 

a produção ou coprodução de material promocional da 

região turística de que o destino faz parte. 

MONITORAMENTO 

Uma vez criado e executado um plano de desenvolvimento 

do turismo, deverá ser monitorado de perto, com o obje-

tivo de detectar quaisquer desvios que possam vir a ocorrer 

no decurso do tempo. Dwyer e Kim (2003) ressaltam que 

o uso eficiente dos sistemas de informação pode propor-

cionar aos gestores as informações necessárias para a 

compreensão das necessidades dos clientes e adequá-las 

para o melhor desenvolvimento de seus produtos. 

Wanhill (1997) ressalta que a indústria turística normal-

mente espera que o setor público colete informações 

estatísticas e efetue levantamento de mercado. Por outro 

lado, os governos têm interesse em monitorar alterações 

na indústria e efetuar pesquisas, visando a identificar os 

benefícios sociais e os custos do turismo. 
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Inskeep (1991) afirma que fatores internos e externos podem 

influenciar o desempenho da estratégia, e que é importante 

que os sistemas de monitoramento capacitem pesquisa-

dores a se manterem informados a respeito de mudanças 

relevantes e orientados a reagir em tais situações. 

Essa afirmação confirma um dos princípios básicos de 

gestão: de que só é possível gerenciar eficientemente o 

que é possível ser mensurado. 

Nesse sentido, são importantes dois tipos de informação: 

em primeiro lugar, quanto melhor for a gestão do sistema 

de informação, maior a capacidade de as empresas, num 

destino, gerirem os diferentes aspectos dos produtos 

(FAULKNER, 1995); em segundo lugar, os resultados 

da investigação fornecem as bases de informação para 

permitir que um destino se adapte às mutações do 

mercado, por meio de: 

i  estatísticas sobre os padrões de comportamento dos 

turistas; 

ii  medidas de desempenho capazes de identificar 

problemas; 

iii  estudos sobre satisfação dos turistas (os quais identi-

ficam problemas e oportunidades); 

iv  impactos econômicos, sociais, ambientais e culturais 

causados pelo desenvolvimento do turismo;  

v  informações que acompanham e monitoram a ati-

tude da população local em relação ao turismo. 

Essas informações podem reforçar a habilidade dos stakehol-

ders do setor de turismo em prever a evolução da demanda, 

no sentido de instruir o planejamento de longo prazo. 

Finalmente, a investigação e o monitoramento do ambiente 

competitivo são partes integrantes da formulação da polí-

tica e da estratégia. Ressalte-se a necessidade de avaliar 

sistematicamente a eficácia das principais políticas e estraté-

gias que tenham sido previamente implantadas nos esforços 

para aumentar a competitividade do destino. 

Faulkner (1995), enfatizando a importância de mais rigo-

rosas e abrangentes abordagens de avaliação, no sentido de 

proporcionar uma base mais sólida para a tomada de deci-

sões estratégicas, salienta a importância do papel da análise 

de participação do mercado como um indicador central no 

processo de avaliação, à medida que sejam cumpridos os 

objetivos da organização nacional do turismo. O autor reco-

menda a exploração de melhores formas de comunicarem-

-se os resultados das pesquisas, objetivando aumentar a 

utilidade para os tomadores de decisão. 

Nesse sentido, as seguintes variáveis foram levadas em 

consideração para efeito de competitividade dos destinos 

turísticos na dimensão Monitoramento: 

i  pesquisas de demanda; 

ii  pesquisas de oferta; 

iii  sistema de estatísticas do turismo; 

iv  medição dos impactos da atividade turística;  

v  setor específico de estudos e pesquisas. 

A seguir, são detalhados os elementos de análise destas 

variáveis. 

•	 Pesquisas de demanda 

A pesquisa em turismo proporciona um diagnóstico de 

determinada situação, com base no grau de conhecimento 

acerca da avaliação dos turistas sobre os serviços ofertados 

no local visitado, assim como satisfação, hábitos, atitudes 

e expectativas. Entender o turista — seu comportamento 

de compra e seus hábitos de viagem — é, pois, funda-

mental para a ampliação do mercado turístico. 

Dessa forma, nesta variável, procurou-se averiguar a reali-

zação de pesquisas periódicas e contínuas de demanda no 

destino. E, em caso positivo, identificar a(s) organização(ões) 

responsável(is) pela elaboração das pesquisas, a periodici-

dade com que elas são realizadas e suas possíveis formas de 

interação com o órgão gestor do turismo. 

Apuraram-se ainda os instrumentos de divulgação utili-

zados (como relatórios gerenciais internos, divulgação 

pública geral ou sistemática na imprensa local), bem como 

sua efetividade, medida em termos de aplicabilidade e 

aproveitamento para elaboração de políticas públicas, 

planejamento, marketing e promoção, por exemplo. 

Por fim, questionou-se sobre a existência de algum estudo 

ou pesquisa de perfil do turista no âmbito de segmentos 

turísticos específicos.

•	 Pesquisas de oferta 

Com base em pesquisas, em um destino, passa-se a ter 

informações sobre a oferta turística, podendo-se, dessa 

forma, planejar o desenvolvimento da atividade e, conse-

quentemente, proporcionar maior satisfação aos visitantes. 

Dessa forma, nesta variável, buscaram-se informações 

acerca de eventuais pesquisas de oferta empreendidas nos 

destinos, com base em alguns elementos importantes: 
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i  natureza dos dados levantados (número de hotéis, 

unidades habitacionais, leitos e pessoal ocupado);  

ii  tipos de levantamentos realizados (inventário turís-

tico ou cadastramento de equipamentos turísticos). 

Assim como na variável anterior, verificaram-se o(s) 

responsável(is) pela pesquisa de oferta e as possíveis 

formas de interação entre o órgão gestor do turismo e o(s) 

responsável(is). Da mesma forma, avaliaram-se a periodici-

dade da pesquisa, os tipos de dados coletados e os instru-

mentos de divulgação (como relatórios gerenciais internos, 

divulgação pública geral ou sistemática na imprensa local), 

bem como a efetividade, medida em termos de aplicabilidade 

e aproveitamento para a elaboração de políticas públicas, 

planejamento, marketing e promoção, por exemplo. 

•	 Sistema de estatísticas do turismo 

Por meio deste sistema, permite-se maior e melhor conhe-

cimento da realidade do setor, possibilitando aos agentes 

um direcionamento adequado nas tomadas de decisão. 

Além disso, oferecem-se dados para comparação com 

outros destinos e fornece-se orientação suficiente para 

que se desenvolva um processo de pesquisa sobre a reali-

dade do setor turístico. 

Com isso, um dos principais objetivos do desenvolvimento 

de um sistema estatístico aplicado ao turismo é disponi-

bilizar informações, de forma que representantes de um 

destino — sejam do Poder Público, da iniciativa privada ou 

da sociedade civil organizada — possam dispor de dados 

para a elaboração de estratégias e políticas de turismo. 

Nesse sentido, nesta variável, levou-se em consideração a 

existência de um conjunto técnico de estatísticas turísticas, 

ou seja, instrumentos (produtos de sistemas estatísticos, 

planilhas, etc.) que catalogam as estatísticas existentes, 

mas também a periodicidade de atualização e o tempo de 

manutenção do banco de dados. 

Finalmente, foi ainda considerada, na análise desta variável, 

a elaboração de relatórios de conjuntura turística, além de 

um sistema de acompanhamento de objetivos da política 

de turismo em níveis federal, estadual ou municipal. 

•	 Medição dos impactos da atividade turística 

O desenvolvimento do turismo numa determinada região 

acarreta impactos que podem trazer benefícios ou preju-

ízos. Nesse sentido, a atividade tem causado alguns efeitos 

notáveis no entorno dos locais em que se desenvolve. 

Para que haja um crescimento sustentável da atividade 

turística, é importante ponderar os fatores positivos e nega-

tivos de seu desenvolvimento nos destinos, avaliando-se os 

impactos que o setor gera sobre a economia, as popula-

ções locais e o meio natural onde ela se manifesta. 

Assim, nesta variável, foi analisado se são realizadas nos 

destinos atividades de monitoramento do turismo, com 

base nos seguintes impactos: 

i  econômicos; 

ii  sociais; 

iii  ambientais. 

Essas atividades de monitoramento foram analisadas 

com base na identificação dos responsáveis por esse 

monitoramento. 

•	 Setor específico de estudos e pesquisas  
no destino 

O desenvolvimento de pesquisas e estudos em turismo 

demanda a criação de um setor especializado, com profis-

sionais experientes na realização de pesquisas e análises 

de dados. 

Por isso, nesta variável, foi examinado se os destinos 

dispõem de tal setor em suas estruturas e relacionou-se 

há quanto tempo ele está em funcionamento, tendo como 

referência a data dos trabalhos de campo. 

Avaliou-se, ainda, se, no setor, desenvolvem-se modelos de 

análise para estudar as questões relacionadas com o desen-

volvimento turístico. Finalmente verificaram-se os dados 

referentes à quantidade de profissionais graduados em 

Estatística que compõem o quadro permanente do setor. 

ECONOMIA LOCAL 

De acordo com Blake et al. (2006), existem diferentes 

métodos para estimar os impactos causados pelo turismo, 

como matriz de insumo/produto, matriz de contas nacio-

nais e modelo de equilíbrio geral (CGE). Todas essas aborda-

gens têm como vantagem a possibilidade de computar-se a 

relação entre o turismo e outros setores da economia. 

A mensuração dos efeitos dos gastos turísticos sobre a 

economia local deve levar em conta três níveis de impactos: 

diretos, indiretos e induzidos. 
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Segundo Cooper (2001), os efeitos diretos das atividades 

turísticas são os gastos feitos pelos visitantes nos estabe-

lecimentos que fornecem os bens e os serviços turísticos. 

Parte desse valor sairá imediatamente da economia para 

cobrir as despesas com as importações. Dessa forma, os 

impactos diretos dos gastos serão menores que os das 

importações, a não ser em casos raros em que a economia 

local consegue produzir e satisfazer todas as necessidades 

dos turistas. 

Por sua vez, os estabelecimentos comerciais que recebem 

os gastos diretos dos turistas necessitam de fornecedores, 

ou seja, precisam comprar bens e serviços de outros 

setores da economia local. Como exemplos, citam-se os 

hotéis que contratam serviços de construção civil, bancos, 

contadores e fornecedores de alimentos e bebidas. Partes 

desses gastos saem de circulação, pois os fornecedores 

precisarão comprar produtos importados para cobrir suas 

necessidades. A atividade econômica, gerada em conse-

quência das rodadas de compras e gastos, é conhecida 

como efeito indireto. 

O efeito induzido é aquele gerado por meio de salários, 

aluguéis e juros recebidos das atividades turísticas que, 

por sua vez, geram outras atividades econômicas. Os juros 

pagos aos bancos, por empréstimos, ocasionam mais 

recursos para futuros financiamentos, ocorrendo, conse-

quentemente, um aumento da atividade econômica. 

Por meio da análise do impacto econômico direto do 

turismo, verificam-se os fluxos de gastos associados à ativi-

dade turística, identificando-se as mudanças no comércio, 

no pagamento de impostos, na renda e na geração de 

emprego e trabalhos geridos pela atividade turística. 

Embora cada tipo de análise econômica apresente carac-

terísticas distintas, elas são, muitas vezes, confundidas, 

já que um problema a ser analisado geralmente exige o 

entendimento e a ótica de diferentes metodologias. 

Além da importância econômica do turismo para um 

destino, vale ressaltar a influência de outras atividades 

econômicas, como forma de incrementar e facilitar o 

desenvolvimento do turismo. É possível dar, como exem-

plos, o transporte aéreo e a necessidade de viabilizar-se 

não somente uma alta ocupação de passageiros na aero-

nave, mas também do transporte de carga, provenientes 

de atividades econômicas locais. Atividades econômicas 

fortes e grandes empresas também tornam viáveis o fluxo 

de pessoas e o consequente interesse de empresas do 

setor de turismo (aviação, hotelaria, eventos, restaurantes, 

transportadoras, etc.) em investir no destino. 

Outro ponto a ser ressaltado é a necessidade de pessoal 

qualificado que empresas dos mais diversos segmentos 

dispõem, podendo ocasionar uma migração de profissio-

nais entre diferentes setores econômicos. 

Diante dessas informações, as seguintes variáveis foram 

levadas em consideração para efeito de competitividade 

dos destinos turísticos na dimensão Economia local: 

i  aspectos da economia local; 

ii  infraestrutura de comunicação; 

iii  infraestrutura e facilidades para negócios; 

iv  empreendimentos ou eventos alavancadores. 

A seguir, são verificados os elementos de análise dessas 

variáveis. 

•	 Aspectos da economia local 

Nesta variável, verifica-se a participação da iniciativa 

privada ante o Produto Interno Bruto (PIB) total do destino. 

Pressupõe-se que essa participação reflita o grau de empre-

endedorismo local e a capacidade de a iniciativa privada 

organizar recursos e iniciativas para o desenvolvimento dos 

negócios turísticos. 

Assim, com o auxílio do levantamento de dados secundá-

rios, nesta variável, procurou-se identificar no destino, entre 

outros: 

i  o PIB e o PIB per capita; 

ii  a receita de serviços; 

iii  o volume de operações de crédito.

Finalmente, um último aspecto observado nesta variável diz 

respeito ao índice Gini da população local, com o intuito de 

mostrar o grau de desigualdade existente na distribuição de 

indivíduos segundo a renda domiciliar per capita.

•	 Infraestrutura de comunicação 

Conforme ressalta o estudo internacional de competi-

tividade em turismo dos países, realizado pelo Fórum 

Econômico Mundial (2007), a infraestrutura de comuni-

cação e o acesso a meios eletrônicos de pagamento são 

variáveis importantes para o desenvolvimento do turismo. 

À semelhança dessa organização, foram consideradas, 

nesta variável, algumas questões relacionadas com a infra-
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estrutura de comunicação dos destinos. Assim, para efeitos 

de competitividade turística dos destinos, consideraram-se 

os seguintes dados: 

i  número de linhas telefônicas por habitante; 

ii  número de operadoras de telefone celular que ofe-

recem cobertura. 

Adicionalmente, investigou-se a existência de estabeleci-

mentos do tipo lan house e de pontos de acesso gratuito à 

internet em locais públicos, como aeroportos, rodoviárias, 

praças, parques. 

•	 Infraestrutura e facilidades para negócios 

Nesta variável, refletem-se as demais condições necessárias, 

promovidas pelo próprio setor privado, para a manutenção 

e o desenvolvimento dos negócios turísticos nos destinos. 

Assim, verificaram-se a disponibilidade de terminais 

de autoatendimento (caixas eletrônicos) que permitem 

saques com cartão de crédito ou débito internacional, a 

quantidade de casas lotéricas e a existência de casas de 

câmbio no destino. 

Analisou-se também se, no destino, há políticas de incen-

tivo à formalização de estabelecimentos comerciais e de 

prestadores de serviço em âmbitos municipal ou estadual. 

Por fim, procurou-se identificar elementos que possam 

auxiliar o desenvolvimento dos negócios turísticos — 

como a existência de benefícios fiscais e de linhas especiais 

de financiamento. 

•	 Empreendimentos ou eventos alavancadores 

Nesta variável, avaliaram-se a existência e as condições 

de empreendimentos considerados fundamentais para 

sustentar e impulsionar o desenvolvimento do setor turístico. 

Assim, buscou-se identificar se, nos destinos pesquisados, 

existem organizações capazes de atrair eventos, como 

Convention & Visitors Bureau, exclusivo do destino ou da 

região, em operação, e se haviam sediado algum evento 

internacional no ano anterior. 

Finalmente, procurou-se determinar se, nos territórios dos 

destinos, acontecem outras atividades econômicas signi-

ficativas, com capacidade de movimentar as economias 

locais e gerar um fluxo turístico (receptivo) evidente. 

CAPACIDADE EMPRESARIAL 

A performance econômica de um país ou de uma região 

é determinada pelo desempenho individual de firmas no 

mercado em que atuam. Dessa forma, fatores internos e 

externos, como o capital humano, as práticas gerenciais 

e as políticas públicas, influenciam diretamente a habi-

lidade das firmas para a competição (UL HAQUE, 1995; 

LEONARD-BARTON, 1995; FIGUEIREDO, 2003). 

Dessa forma, faz-se necessária a busca de evidências sobre 

a capacidade de serem realizados negócios turísticos num 

destino. A qualificação profissional para o trabalho, a 

presença de empresas de grande porte e a produção e 

exportação de mercadorias locais são exemplos de indica-

dores não específicos do setor de turismo que permitem 

identificar a dinâmica empresarial e associá-la à competiti-

vidade na atração de negócios em turismo. 

É preciso também associar indicadores mais específicos da 

dinâmica do setor privado relacionados diretamente com o 

setor turístico, como a existência de associações de restau-

rantes, hotéis e locadoras de automóveis. 

Dessa forma, a dimensão Capacidade empresarial está 

orientada principalmente para uma competência, ou capa-

cidade dinâmica, presente no destino, capaz de promover 

as transformações necessárias, tanto na infraestrutura 

específica do turismo, diretamente mensurada pelas vari-

áveis que operacionalizam essa dimensão, quanto em sua 

capacidade de mobilizar as forças políticas e sociais locais 

no desenvolvimento do setor. Diferencia-se da infraes-

trutura turística porque considera as condições para esse 

desenvolvimento e não o equipamento turístico já insta-

lado, exceto aquele que permite alavancar a oferta e não 

apenas dimensionar sua situação atual. 

Assim, as seguintes variáveis foram levadas em conside-

ração para efeito de competitividade dos destinos turís-

ticos na dimensão Capacidade empresarial: 

i  capacidade de qualificação e aproveitamento do 

pessoal local; 

ii  presença de grupos nacionais ou internacionais do 

setor de turismo; 

iii  concorrência e barreiras de entrada;  

iv  presença de empresas de grande porte, filiais ou 

subsidiárias. 
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A seguir, são detalhados os elementos de análise destas 

variáveis. 

•	 Capacidade de qualificação e aproveitamento 
do pessoal local 

O amadorismo na operacionalização de negócios turís-

ticos pode acarretar sérios impactos sobre a competitivi-

dade de um destino. Desse modo, por meio da variável em 

exame, procurou-se identificar as espécies de instituições 

de ensino instaladas no município, tais como: 

i  escolas técnicas; 

ii  universidades ou faculdades;  

iii  unidades do Sistema S (Sebrae, Sesc, Senac, Senai, etc.). 

Além disso, buscou-se também identificar se, nos terri-

tórios dos destinos estudados, havia escolas de línguas 

estrangeiras e a diversidade de idiomas oferecidos. 

Outro aspecto importante avaliado, para efeito de compe-

titividade, foi o aproveitamento da força de trabalho local 

no setor de turismo. Ou seja, por meio de entrevistas 

primárias com o empresariado, buscou-se saber se as 

pessoas formadas no destino eram capazes de assumir 

cargos de operações básicas e técnicas, bem como de 

supervisão e gerência. 

•	 Presença de grupos nacionais ou internacionais 
do setor de turismo 

Esta variável consistiu na identificação da presença de 

grupos nacionais ou estrangeiros no setor de turismo em 

ramos específicos: 

i  locadoras de veículos; 

ii  hotéis.

•	 Concorrência e barreiras de entrada 

Esta variável foi elaborada a fim de se avaliar a concor-

rência de determinados serviços turísticos e sua capaci-

dade de incrementar a competitividade.

 

Nesse sentido, por exemplo, buscou-se identificar a exis-

tência efetiva de adensamentos de empreendimentos 

ligados ao turismo e a organização deles como arranjos 

produtivos locais (APL), no destino. 

Outro elemento considerado para a mensuração de 

competitividade dos destinos foi a avaliação de barreiras 

de entrada significativas para a criação de novos negócios 

turísticos, como: 

i  falta de terrenos ou espaço físico; 

ii  falta de regularização fundiária; 

iii  infraestrutura de acesso e de edificações; 

iv  barreiras legais ou ausência de incentivos fiscais; 

v  escassez de pessoal capacitado;  

vi  dificuldades para obtenção de licenciamento 

ambiental. 

•	 Presença de empresas de grande porte, filiais 
ou subsidiárias 

Além dos empreendimentos turísticos diretos, outra vari-

ável útil para capturar elementos do setor empresarial com 

potencial para alavancar a atividade turística decorre do 

número de filiais e subsidiárias de empresas de grande 

porte no destino. 

Esta variável contempla tanto um aspecto ex ante — pois, 

em geral, as empresas tomam a decisão de instalar subsidi-

árias quando determinadas condições econômicas, sociais 

e logísticas são preenchidas, refletindo indiretamente 

uma capacidade de absorver novos negócios —, como 

também ex post, uma vez que a existência de subsidiá-

rias contribuirá para atrair turistas, inicialmente a negócios 

e, na sequência, a lazer. Nesse sentido, por esta variável, 

procurou-se identificar a adequação de empresas de 

grande porte em relação ao tamanho dos destinos. 

Além da quantidade de empresas de grande porte, 

analisou-se se, no destino, há exportação de mercadoria de 

alto valor agregado ou perecível e em que volume.

ASPECTOS SOCIAIS 

De acordo com Higgins-Desbiolles (2006), os países em 

desenvolvimento são encorajados a promover o turismo 

como ferramenta de desenvolvimento econômico, uma 

vez que pode agir como promotor do desenvolvimento de 

outras atividades econômicas. 

É comumente ressaltado na literatura que o turismo, além 

de oferecer benefícios econômicos, pode gerar ganhos 

ambientais, culturais e sociais. Dessa forma, cita-se a ativi-

dade turística como capaz de contribuir para a preser-

vação cultural, dado o contexto geral de homogeneização 

da cultura decorrente da globalização. 

Outro aspecto a ser observado refere-se aos benefícios 

sociais que o turismo pode gerar para um destino, como: 

i  incremento da qualidade de vida; 

ii  aumento do bem-estar individual; 
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iii  estímulo ao entendimento e respeito às diversas 

culturas; 

iv  expansão do desenvolvimento socioeconômico;  

v  incentivo à proteção do meio ambiente e das popu-

lações locais. 

De acordo com Gooroochurn e Sugiyarto (2004), nota-se 

que a qualidade de vida no destino contribuirá para 

a experiência do turista em sua visita. Dessa forma, 

presume-se que a qualidade dos aspectos sociais agrega 

valor ao destino. 

Assim, é preciso avaliar o relacionamento direto e o indi-

reto da dimensão social com a atividade turística, levando-

-se em conta a percepção da realidade atual e sua relação 

com a necessidade, presente ou futura, da preservação e 

do desenvolvimento do turismo. 

Dessa forma, as seguintes variáveis foram levadas em 

consideração para efeito de competitividade na dimensão 

Aspectos sociais: 

i  acesso à educação; 

ii  empregos gerados pelo turismo; 

iii  política de prevenção e enfrentamento à exploração 

sexual infanto-juvenil; 

iv  uso de atrativos e equipamentos turísticos pela 

população;  

v  cidadania, sensibilização e participação na atividade 

turística. 

A seguir, são detalhados os elementos de análise destas 

variáveis. 

•	 Acesso à educação 

Por esta variável, é possível avaliar se a população local está 

sendo preparada para absorver os empregos diretos e indi-

retos criados pelo turismo. Para a atividade ser exercida de 

forma sustentável, é fundamental a avaliação da oferta de 

ensino no município. Dessa forma, e a fim de se criar um 

cenário de atratividade para que empreendimentos turís-

ticos venham a instalar-se, manter-se ou crescer no muni-

cípio, há necessidade de avaliação da oferta de instrução, 

qualificação ou especialização para a população local. 

Assim, com o auxílio de dados secundários, esta variável 

teve sua avaliação pautada em informações relativas aos 

Índices de Desenvolvimento Humano — Educação e Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para a rede 

municipal e a estadual, sobre a média do País. 

Outros dados importantes considerados para a competiti-

vidade dos destinos com base na variável educação foram: 

i  taxa bruta de frequência nas escolas; 

ii  taxa de alfabetização; 

iii  valor da rubrica EDUCAÇÃO no Finbra. 

•	 Empregos gerados pelo turismo 

Esta variável refere-se ao impacto do turismo na geração 

de empregos para a economia do destino. Essa análise 

sustenta-se na premissa de que o turismo pode empregar 

a população local, de forma a evitar a migração de pessoas 

para o destino, o que pode acarretar profundos cortes na 

unidade social, o rompimento do equilíbrio urbano e o 

estrangulamento da infraestrutura disponível, com conse-

quências sociais negativas. 

Nesse sentido, e calcada em dados secundários, 

pesquisou-se a taxa de emprego aplicada nas atividades 

características do turismo no destino. Adicionalmente, 

houve preocupação de avaliar o grau de informalidade ou 

de emprego temporário nos segmentos turísticos do muni-

cípio, tais como: 

i  hotéis; 

ii  restaurantes; 

iii  agências de receptivo; 

iv  agências de viagens;  

v  organizadores de eventos. 

O último elemento examinado nesta variável refere-se aos 

aspectos ligados às principais deficiências na formação da 

força de trabalho local, em termos de: 

i  noções de higiene; 

ii  alfabetização; 

iii  idiomas; 

iv  gestão de negócios e de atrativos;  

v  certificações individuais. 

•	 Política de enfrentamento e prevenção à 
exploração sexual infanto-juvenil 

O turista cuja motivação de viagem é a exploração sexual 

realiza gastos com atividades ilegais e irregulares e contraria 

os preceitos da sustentabilidade. A existência e a manu-

tenção dessa atividade geram problemas de imagem para 

o destino. 

Nesse sentido, um dos elementos pesquisados nesta vari-

ável diz respeito às políticas empregadas no destino para 
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combater a exploração sexual de crianças e de adoles-

centes. Na avaliação, baseou-se em duas premissas básicas: 

i  conteúdo das políticas; 

ii  apoio a programas relacionados com o tema pelos 

órgãos gestores de destino. 

No primeiro caso, buscou-se identificar os elementos da 

política do destino com base em programas registrados nos 

conselhos municipais dos direitos da criança e do adoles-

cente ou em conselhos correlatos, e a participação dos 

conselhos de turismo, do empresariado local e da socie-

dade civil organizada, bem como de outros órgãos (polícias, 

promotoria e guarda municipal) nesses programas. 

No caso de apoio aos programas existentes nos destinos, 

objetivou-se estudar os variados níveis, fundamentados em: 

i  apoio financeiro; 

ii  apoio institucional; 

iii  apoio para campanhas de sensibilização; 

iv  apoio para os órgãos fiscalizadores;  

v  outras iniciativas. 

Ainda sobre o comprometimento em combater a explo-

ração sexual, procurou-se identificar se, no destino, já 

se formalizou restrição a campanhas publicitárias que 

possam ter conotação sexual e quais organizações apoiam 

esse compromisso, podendo ser por meio de: 

i  contratos com assessorias de comunicação; 

ii  órgão gestor do turismo em nível municipal; 

iii  órgãos relacionados com a proteção dos direitos hu-

manos e direitos da mulher; 

iv  órgãos relacionados com a proteção dos direitos das 

crianças e dos adolescentes; 

v  entidades de classe ligadas ao turismo;  

vi  instituições do Terceiro Setor. 

Outro importante aspecto avaliado foi o conhecimento, 

no destino, acerca da ferramenta de denúncia oferecida 

pelo governo federal para combate a esse tipo de crime 

(Disque 100). 

Por fim, foram ainda apuradas evidências de exploração 

sexual infanto-juvenil relacionada com o turismo no destino. 

•	 Uso de atrativos e equipamentos turísticos  
pela população 

A aceitação da atividade turística como algo positivo para 

a população faz com que os indivíduos possam sentir-se 

mais confortáveis diante de tal atividade. Ressalte-se que 

a utilização de atrativos e de equipamentos turísticos pela 

população proporciona meios de inclusão social. 

Nesse âmbito, pela variável em exame, objetivou-se apurar 

as evidências do uso efetivo de atrativos locais (naturais, 

culturais, artificiais e técnico-científicos) por parte da popu-

lação, a natureza da utilização (gratuita ou paga), bem 

como a elaboração de programas de incentivo à população 

para utilização dos equipamentos e atrativos turísticos. 

•	 Cidadania, sensibilização e participação na 
atividade turística 

O envolvimento das comunidades locais com a atividade 

turística é fundamental para que se ampliem os benefícios 

advindos do turismo e se minimizem problemas sociais. 

Mitigar os impactos sociais significa aumentar as possibi-

lidades de sustentabilidade do destino turístico.  A socie-

dade deve, pois, ser orientada sobre a forma pela qual 

pode participar da atividade do turismo, de modo a poder 

contribuir com seu conhecimento específico sobre a loca-

lidade em que vive; assim, programas devem ser desenvol-

vidos nesse sentido. 

Nesse escopo, um dos elementos de avaliação de competi-

tividade desta variável pode ser dividido em duas vertentes: 

i  políticas formais de sensibilização da comunidade 

sobre o setor de turismo;  

ii  políticas formais de conscientização do turista acerca 

da comunidade que ele visita. 

Em ambos os casos, além da verificação dessas políticas, 

buscou-se também identificar os instrumentos de veicu-

lação considerando: 

i  a ênfase do conteúdo da sensibilização com a comu-

nidade em termos de impactos positivos e negativos;  

ii  os temas abordados com os turistas (respeito ao 

meio ambiente, cultura e população local). 

A participação da população nos assuntos ligados ao 

turismo no destino foi também objeto de análise nesta 

variável. Nesse sentido, considerou-se a operacionali-

zação de pesquisas de opinião com a comunidade local 

(e seus respectivos instrumentos) e sua eventual e efetiva 

participação em decisões sobre atividades e projetos turís-

ticos, por meio, por exemplo, de conselhos municipais de 

turismo, outros conselhos, fóruns ou audiências públicas. 

Outro elemento observado para a análise da competiti-
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vidade dos destinos foi a participação da sociedade civil 

organizada no desenvolvimento do turismo na localidade. 

Assim, o objetivo foi avaliar quais organizações locais 

estão engajadas nesse processo — associações de mora-

dores, organizações não governamentais, sindicatos e 

cooperativas. 

Por fim, alguns dados secundários foram considerados, 

como: 

i  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDH-M); 

ii  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

— Longevidade. 

ASPECTOS AMBIENTAIS 

A natureza e o meio ambiente são fatores primordiais para 

um tipo de turismo que integre desenvolvimento socioeco-

nômico e preservação ambiental. Esse compromisso é rati-

ficado pela Organização Mundial do Turismo (OMT, 1998) 

quando conceitua o turismo sustentável como aquele 

ecologicamente suportável em longo prazo, economica-

mente viável, assim como ética e socialmente equitativo 

para as comunidades locais, exigindo integração ao meio 

ambiente, natural, cultural e humano. 

A OMT também identifica uma sensibilização crescente 

dos principais atores envolvidos, que se expressa em inicia-

tivas do setor público e do privado e no avanço do uso 

de tecnologias limpas, na tentativa de reduzir os impactos 

negativos provocados pelo turismo. 

No Brasil, observa-se a presença de alguns fatores mencio-

nados pela OMT como barreira à preservação ambiental 

pelas vias do turismo, a saber: 

– dificuldade de integração das políticas públicas de 

turismo com as demais políticas de governo; 

– insuficiência de recursos destinados aos órgãos pú-

blicos de administração do turismo; 

– insuficiência de recursos públicos para obras de in-

fraestrutura básica; 

– dificuldades de apuração dos indicadores de susten-

tabilidade ambiental;  

– maior engajamento do setor privado turístico nas 

questões ambientais. 

Portanto a dimensão meio ambiente é matéria natural-

mente integrante dos cenários metodológicos utilizados 

em pesquisas e estudos socioeconômicos, elaborados 

cientificamente sob a natureza diagnóstica e a propositiva. 

Na tendência de globalização de alguns temas de interesse 

comum, o meio ambiente é dos poucos que se fixaram 

como assunto permanente na agenda de discussões, 

estudos e projetos. 

Nos colegiados internacionais, particularmente naqueles 

que discutem e organizam políticas públicas mundiais, 

aborda-se o tema meio ambiente de forma prioritária. Da 

mesma forma, o direcionamento do volume de investi-

mentos e pessoas, das normas reguladoras e dos processos 

de avaliação e controle, em âmbito mundial, tem, nele, 

uma matéria de notória relevância. 

No Brasil, onde os atrativos naturais são abundantes, 

podem ser encontrados destinos que dependem direta-

mente dos segmentos que têm, como base, atrativos natu-

rais e, consequentemente, necessitam de diagnósticos e 

conclusões de natureza ambiental. Para citar alguns exem-

plos: ecoturismo, turismo de aventura, sol e praia. Vale 

ressaltar que as pesquisas de demandas nacional e inter-

nacional, realizadas pelo Ministério do Turismo em seus 

planos de promoção (planos Cores e Aquarela), apontam 

uma crescente conscientização dos visitantes, principal-

mente estrangeiros, quanto aos aspectos ambientais do 

local a ser visitado. 

Não obstante a dependência específica das questões 

ambientais desses segmentos turísticos, em todos os 

destinos, em geral, mantém-se um vínculo de sustentabi-

lidade diretamente relacionado com as condições do meio 

ambiente que se disponibilizem aos turistas. Em outras 

palavras, o status ambiental é um aspecto fundamental 

nos processos de escolha. 

Destaque-se a importância da análise detalhada de 

aspectos que não somente afetam o turismo direta-

mente, mas também podem representar algum tipo de 

indicativo da qualidade e da responsabilidade ambiental 

num destino. Desse modo, para avaliação de competitivi-

dade dos destinos na dimensão Aspectos ambientais, as 

seguintes variáveis foram examinadas: 

i  estrutura e legislação municipal de meio ambiente; 

ii  atividades em curso potencialmente poluidoras; 

iii  rede pública de distribuição de água; 

iv  rede pública de coleta e tratamento de esgoto; 

v  coleta e destinação pública de resíduos;  

vi  Unidades de Conservação no território municipal. 
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•	 Estrutura e legislação municipal de meio 
ambiente 

A existência de estrutura e legislação municipal de meio 

ambiente revela um elevado grau de percepção e maturi-

dade política no destino com relação ao meio ambiente, 

bem como antecipa, a princípio, as conclusões sobre sua 

sustentabilidade. 

Assim, nesta variável, buscou-se identificar a existência de 

um órgão da administração pública local com atribuição 

formalmente definida de coordenar ações referentes ao 

meio ambiente. Foi analisada ainda a existência de conselho 

ou fórum de meio ambiente no destino e sua real atividade. 

Outra forma de avaliar a postura no destino ante a 

questão ambiental foi apurar se há um Código Ambiental 

Municipal ou equivalente. Sobre esse código, verificou-se 

a autonomia concedida no destino quanto a: 

i  licenciamento ambiental; 

ii  criação, classificação e delimitação de áreas de pre-

servação em seu território;  

iii  determinação de criação de um fundo municipal do 

meio ambiente ou equivalente. 

Analisou-se também se o Código Ambiental Municipal, 

ou equivalente, é objeto de alguma ação judicial pública 

contra sua vigência. 

•	 Atividades em curso potencialmente poluidoras 

A existência, em exercício, de atividades potencialmente 

poluidoras nos territórios municipal ou distrital não se 

constitui, por si só, em uma circunstância depreciadora em 

um processo de análise ou classificação para a competi-

tividade do destino turístico, desde que os processos de 

licenciamento e fiscalização sejam conduzidos segundo as 

normas geralmente aceitas para essa circunstância. 

Assim, por esta variável, objetivou-se identificar eventuais 

atividades potencialmente poluidoras autorizadas, como 

engenhos, indústrias químicas, usinas hidroelétricas e 

nucleares, mineradoras/garimpos, áreas de retirada fluvial 

de areia e siderúrgicas. 

Finalmente, a pesquisa investigou elementos de avaliação 

de qualidade do ar, eventualmente empregados nos 

destinos participantes do índice. 

•	 Rede pública de distribuição de água 

A existência de rede pública de distribuição de água é 

uma variável ambiental relevante nos destinos. A rede 

pública pode pressupor a análise e o tratamento da água. 

Em muitos casos, com elementos que reduzem a concen-

tração de agentes poluidores; e sempre com uma grande 

capacidade mitigadora de fatores preponderantes para a 

causa de possíveis danos ambientais. 

Por esta variável, examinou-se a formatação do sistema de 

distribuição de água no destino, com base nas seguintes 

características: 

i  efetiva operação e formas de distribuição; 

ii  abrangência de atendimento à população; 

iii  abrangência de atendimento do serviço aos equipa-

mentos turísticos, tais como hotéis; 

iv  existência de reservatório ou manancial de água no 

território do município; 

v  estrutura para tratamento e reutilização de água. 

Por fim, estudou-se a realização de campanhas periódicas 

de utilização racional de água nos destinos e se existem 

políticas ou atividades de monitoramento da qualidade da 

água que determinem suas condições de potabilidade. 

•	 Rede pública de coleta e tratamento de esgoto 

A existência de rede pública de coleta e tratamento de 

esgoto é importante para qualquer município. Assim, por 

esta variável, objetivou-se levantar aspectos relacionados 

com a estrutura e o direcionamento conferido ao esgoto 

produzido no destino. Nos casos em que foi identificada a 

existência de sistema público de coleta de esgoto, exami-

naram-se alguns critérios: 

i  configuração do serviço; 

ii  cobrança de taxa pelo serviço de coleta e tratamento 

de esgoto.

Por fim, analisaram-se aspectos a respeito do percentual 

de esgoto coletado e da disponibilidade de estação de 

tratamento de esgoto.

•	 Coleta e destinação pública de resíduos 

A geração de resíduos é uma circunstância inevitável. Por 

outro lado, há resíduos simplesmente tratáveis ou descar-

táveis (os orgânicos domiciliares, por exemplo), e outros 

cujo tratamento é revestido de grande complexidade (os 

hospitalares ou químicos, por exemplo). 

Assim, nesta variável, apreciaram-se os seguintes aspectos: 

i  operação de coleta seletiva organizada de resíduos; 

ii  local de destinação de resíduos; 
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iii  capacidade operacional dos depósitos que recebem 

os resíduos do destino; 

iv  disponibilidade de usina de compostagem que 

atenda ao destino. 

Além disso, verificou-se se, no destino, há algum consórcio 

para a destinação pública de resíduos e estrutura para inci-

neração controlada e monitorada dos resíduos coletados. 

Por fim, o destino foi analisado quanto ao tratamento de 

resíduos hospitalares e a orientação segundo algum plano 

de gestão de resíduos de serviços de saúde. 

•	 Unidades de Conservação no território municipal 

As Unidades de Conservação (UC) são espaços territorial-

mente definidos, com importantes características relacio-

nadas com a natureza, legalmente definidas como tal pelo 

Poder Público, e cujo principal objetivo é a preservação 

e a conservação dos ecossistemas naturais. A existência 

de uma UC num determinado território municipal — 

sabendo-se que a mesma UC pode ocupar o território de 

mais de um município — tem a capacidade de constituí-lo 

em relevante destino turístico e, provavelmente, indica a 

melhor organização do meio ambiente quanto ao aspecto 

de proteção ao patrimônio natural naquele destino. 

Nesse sentido, levantou-se a existência das seguintes 

modalidades de UCs (dispostas no SNUC — Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação) nos destinos: 

i  parques; 

ii  áreas de proteção ambiental (APAs); 

iii  áreas de relevante interesse ecológico (ARIEs); 

iv  florestas nacionais; 

v  reservas de desenvolvimento sustentável; 

vi  reservas extrativistas; 

vii  reservas particulares do patrimônio natural (RPPNs); 

viii  estações ecológicas; 

ix monumentos naturais;  

x  refúgios da vida silvestre. 

Além disso, considerou-se a existência de plano de manejo 

e de conselho gestor. Por fim, verificou-se a existência de 

atividades econômicas ligadas ao turismo em seu território.  

ASPECTOS CULTURAIS 

Em caracteres cívico, religioso, de lazer ou profissional, 

a cultura é objeto da administração pública, para que 

se estudem os movimentos de uma determinada coleti-

vidade, população, tribo ou nação. Assim, expressam-se 

identidades, valores e tensões por meio de atitudes e 

condutas e, em alguns casos, pelo “imaginário” presente 

nos comportamentos. 

Para a gestão do turismo, mais que o significado de cada 

movimento de uma determinada coletividade, vale estudar 

a dinâmica, o curso e os objetivos de uma época e seus 

efeitos para uma sociedade. Deve-se, nesse sentido, 

avaliar diferentes propriedades, significados e sentidos em 

relação aos conceitos organizacionais públicos e privados 

a que tal sociedade está submetida, por conta de sua 

inclusão na indústria do lazer. 

Segundo Thompson (1998), cultura é um termo emara-

nhado, que, ao reunir tantas atividades e tantos atributos 

em um só feixe, pode, na verdade, confundir ou ocultar 

distinções. Mesmo sendo um conceito difícil de transpor, 

a cultura é componente constitutivo da realidade popular, 

como uma necessidade ou uma expectativa. 

A busca pelo produto cultural encontra explicação na 

necessidade de os indivíduos confrontarem suas origens 

com a realidade socioeconômica da atualidade. Isso faz 

com que o turismo cultural represente muito mais do 

que ver e conhecer estilos de vida, folclore ou arte de 

outras culturas, mas propicie experimentar uma realidade 

diferente, encontrando a interação entre o passado e o 

presente e sinalizando, para alguns, parâmetros do futuro. 

Mesmo no contexto cultural, o turismo é um serviço que 

exige a presença do consumidor e, como tal, segundo 

Cooper (2001), implica interação de uma população local 

com um agente externo, e o resultado dessa relação tende 

a beneficiar as duas partes, pois gera desenvolvimento 

econômico para a região visitada e promove experiências 

diferenciadas nos visitantes. Por meio da interação com 

costumes, culinária e história, por exemplo, os visitantes 

têm a oportunidade de experimentar situações que podem 

tornar-se memoráveis. 

O fator cultural é relevante para a competitividade no 

turismo, por conta de sua característica multifuncional, 

pois atua como atrativo para diversos nichos, contribuindo 

para o desenvolvimento local e inserindo-se diretamente 

nos interesses da gestão pública. Além disso, é produto 

característico do turismo brasileiro, gerador de empregos 

e promotor do patrimônio histórico. 

Com o objetivo de construir uma metodologia de compo-

sição dessa dimensão, realizou-se pesquisa na literatura e 

em órgãos diretamente relacionados com o tema, como 
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Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional (IPHAN), 

Ministério da Cultura (MinC), UNESCO e Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). 

É importante ressaltar que medir os aspectos culturais de 

um destino é uma questão complexa. Não necessariamente 

a feitura de um inventário e/ou a quantificação de apare-

lhos culturais irão refletir a real situação do destino. Por isso, 

neste índice, também foram selecionados indicadores quali-

tativos para a mensuração de competitividade dos destinos 

na dimensão Aspectos culturais, com base nas seguintes 

variáveis: 

i  produção cultural associada ao turismo; 

ii  patrimônio histórico-cultural;  

iii  estrutura municipal para apoio à cultura. 

•	 Produção cultural associada ao turismo 

Nesta variável, procurou-se identificar a existência de 

expressões culturais do destino e sua relação com o poten-

cial e a competitividade do mesmo. 

Com base em dados primários e secundários, foram levan-

tados aspectos relacionados com a ocorrência de atividades 

artesanais e culinárias típicas. 

Além desses, foi também apurada a existência de grupos 

artísticos de manifestação popular e suas respectivas esferas 

de reconhecimento (regional, nacional e internacional). 

Outro importante elemento considerado para a avaliação 

de competitividade foi a apreciação do principal evento 

local tradicional ou típico associado ao turismo. Nesse 

sentido, procurou-se identificar: 

i  a eventual interação entre visitantes e população local;  

ii  o foco de seu planejamento (se prevê a atração de 

turistas ou não). 

Adicionalmente, avaliaram-se a existência e a efetividade 

de três tipos de manifestações: 

i  tradições culturais evidentes e típicas; 

ii  manifestações religiosas preponderantes e evidentes;  

iii  comunidades tradicionais. 

Finalmente, analisou-se a existência de uma série de equi-

pamentos culturais, tais como: 

i  canais de TV aberta; 

ii  TVs comunitárias; 

iii  videolocadoras; 

iv  clubes e associações desportivas; 

v  livrarias; 

vi  centros culturais; 

vii  teatros ou casas de espetáculos; 

viii  bibliotecas públicas; 

ix  estádios ou ginásios esportivos; 

x  museus; 

xi  cinemas; 

xii  shoppings; 

xiii  centros ou salas específicas de convenções;  

xiv TVs a cabo. 

•	 Patrimônio histórico-cultural 

Nesta variável, consideraram-se, para efeito de avaliação 

de competitividade dos destinos, elementos relacionados 

com o patrimônio material (bens, obras, edificações e 

conjuntos urbanos, por exemplo) e imaterial (conheci-

mentos, processos e rituais) dos destinos pesquisados. 

Assim, com base em uma combinação entre dados primá-

rios e secundários, verificou-se a existência, no destino, 

das seguintes espécies de patrimônio: 

i  imaterial; 

ii  histórico e/ou artístico;  

iii  sítios arqueológicos.

Nos casos avaliados, verificou-se também a instituição que 

efetivou o registro ou o tombamento (órgãos municipais, 

estaduais, federais ou internacionais) e se o patrimônio em 

questão constitui-se em atrativo turístico. 

No caso específico dos bens imateriais, observou-se a 

formatação de eventuais políticas de preservação (público, 

privada ou público-privada). Na ótica da competitividade, 

uma vez valorizado, reconhecido e preservado, o patri-

mônio pode vir a estabelecer-se como atrativo turístico e, 

consequentemente, gerar fluxo de visitantes para o destino. 

Em última instância, ainda se verificou se o destino é 

detentor de patrimônio da humanidade tombado pela 

UNESCO. 

•	 Estrutura municipal para apoio à cultura 

Nesta variável, procurou-se identificar a estrutura muni-

cipal para administração da cultura no destino. 

Analisou-se como se dá a formatação, em nível local, do 

órgão responsável por essa gestão (secretaria municipal, ou 



 79  Índice de competitividade do turismo nacional | destinos indutores do desenvolvimento turÍstico regional

equivalente, exclusiva ou compartilhada com outras pastas, 

setor subordinado a alguma secretaria ou ao Executivo, 

fundação pública ou inexistência de estrutura específica). 

Com relação à política de cultura, averiguaram-se: sua 

existência; eventuais ações implementadas nos últimos 24 

meses para manutenção do calendário de festas tradicio-

nais; e a adesão, no destino, ao Sistema Nacional de Cultura. 

Foi também verificado se, no destino, pratica-se efetiva-

mente um controle de capacidade de carga e manejo para 

os bens culturais, fundamentado em alguma metodo-

logia, bem como se essa atividade é realizada pela gestão 

pública municipal ou pela estadual, além de outras orga-

nizações (IPHAN, UNESCO, IBAMA, Ministério do Meio 

Ambiente, etc.). 

Adicionalmente, estudaram-se aspectos relacionados com 

a legislação local para a cultura. Assim, procurou-se veri-

ficar a existência de mecanismos legais no destino para 

fomento de atividades culturais, de fundos públicos corre-

latos (exclusivos ou não) e de instância de governança 

municipal dedicada à gestão da cultura. 

Apurou-se também se, no município, foram elaborados 

programas com o objetivo de incentivar o uso da força de 

trabalho local nos bens culturais. 

Por fim, verificou-se a existência de projeto de implemen-

tação de turismo cultural. 



80 RelatóRio bRasil 2013

5
Boas Práticas
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Além da coleta de dados primários em campo, a aplicação 

da pesquisa do Índice de Competitividade do Turismo 

Nacional, realizada em 65 destinos em 2013, incluiu a 

identificação de práticas adotadas pelos destinos que 

tivessem ligação direta e indireta com a atividade turística 

e que contribuíssem para o desenvolvimento das locali-

dades pesquisadas. Para isso, buscou-se, entre os entre-

vistados, a indicação de ações ou projetos em andamento 

que tenham obtido resultados positivos.

 

Para a identificação dessas práticas, durante o período de 

permanência em campo, consideraram-se alguns critérios 

técnicos, como:

– a relevância do projeto pesquisado para o destino 

em questão e a possibilidade de aplicação em outros 

destinos;

– a identificação de impactos positivos gerados para a 

atividade turística na localidade; 

– o caráter inovador em relação às práticas  

recorrentes — seja em relação a tecnologia, novos co-

nhecimentos, técnicas ou articulação de instituições e 

recursos disponíveis;

– a recorrência com que os casos foram mencionados, 

durante cinco dias de pesquisa, por diferentes fontes 

entrevistadas.

 

Com base nessa identificação e nos relatos de tais fontes 

sobre as ações ou projetos, as experiências mencionadas 

foram analisadas por técnicos do Ministério do Turismo, 

Sebrae Nacional e Fundação Getulio Vargas. Tais informações 

encontram-se aqui resumidas e organizadas de acordo com 

temas relacionados com turismo.

 

Ao trazer essas práticas ao conhecimento de todos, espera-se 

prover referências a outros destinos que desejem executar 

ações ou projetos similares. É necessário, no entanto, 

que, para a implementação de tais exemplos em outros 

destinos, sejam avaliadas as peculiaridades de cada local, 

de modo a identificar as adaptações necessárias ao melhor 

aproveitamento dessas ações. 

 

Cabe ressaltar que, certamente, outros destinos não 

mencionados nesse capítulo adotam ações ou práticas 

semelhantes. É esperado, portanto, que tais conteúdos 

proporcionem aos destinos inspiração para a adoção de 

iniciativas que promovam o incremento na qualidade da 

oferta e melhoria contínua da experiência turística.

CIRCULAÇÃO FACILITADA

•	 Diagnóstico e sinalização de acessibilidade 
dos pontos da Linha Turismo e de atrativos —
Curitiba (PR)

A criação de um núcleo do Instituto de Turismo (CTur ou 

Curitiba Turismo) voltado para acessibilidade, em 2012, levou 

à realização de um mapeamento completo das mais de 20  

paradas de ônibus que fazem a Linha Turismo de Curitiba, 

bem como detalhes dos atrativos em que elas se localizam. 
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Testados com o apoio da Secretaria Municipal dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência, todos os atrativos foram 

avaliados e identificados com sinalização própria, em suas 

entradas, que indica que tipo de deficiência ou mobili-

dade reduzida o local pode atender. Além das placas, 

essas informações (símbolos que obedecem ao padrão 

internacional) foram incorporadas aos mapas e guias 

turísticos produzidos e distribuídos pela CTur, de modo 

que é possível saber, apenas numa consulta ao mapa, se 

determinado atrativo é plenamente acessível a deficientes 

visuais ou não. Mais informações: http://www.curitiba.

pr.gov.br/idioma/portugues/linhaturismo.

•	 Padronização das paradas de ônibus — Foz do 
Iguaçu (PR)

No decurso de 2013, alguns dos principais corredores turís-

ticos de Foz do Iguaçu ganharam uma padronização nas 

paradas de ônibus com o objetivo de atender aos turistas 

que usam o sistema de transporte urbano do município. 

Ao todo, mais de cem novos abrigos e cerca de quarenta 

painéis, totens e placas de orientação estão sendo insta-

lados ao longo desses corredores, no terminal de trans-

porte urbano e na rodoviária. 

A troca visa a melhorar a imagem e dar conforto para 

turistas e moradores da cidade, uma vez que, pelos corre-

dores turísticos, passam ônibus que fazem a linha entre 

os bairros mais populosos de Foz do Iguaçu e, em razão 

do uso constante, há algum tempo, as antigas paradas de 

ônibus estavam deterioradas. 

Os abrigos vêm sendo edificados em estrutura metálica, 

com cobertura termoacústica, placas de identificação das 

paradas, iluminação, bancos, cestos de lixo, espaço para 

telefones públicos e acessibilidade para portadores de defi-

ciência. Além do conforto, os usuários locais e turistas terão 

à disposição painéis com mapas do sistema de transporte 

coletivo, nas alas de embarque e desembarque, o que inclui 

referências a itinerários, horários e possibilidades de cone-

xões. Mais informações: http://www.pmfi.pr.gov.br/.

•	 Guia de Acessibilidade Cultural — São Paulo (SP)

Criado pelo Instituto Mara Gabrilli, com o apoio da SPTuris, 

o Guia de Acessibilidade Cultural reúne informações sobre 

os mais diversos pontos culturais da cidade que oferecem 

serviços de acessibilidade. Estruturado após a visita de 

especialistas para avaliação em mais de trezentos equipa-

mentos, o guia oferece descrições dos espaços culturais e 

informações específicas à acessibilidade oferecida a cada 

uma das deficiências, e apresenta as mais variadas opções 

de teatros, museus, cinemas, centros culturais, casas de 

espetáculos e bibliotecas.

Além disso, oferece informações sobre a disponibilização 

de profissionais capacitados para inclusão de pessoas com 

deficiências nos espaços, como intérpretes de libras, guias/

intérpretes para surdos/cegos, e mediação aos deficientes 

com limitações cognitivas. O guia está disponível em 

formato impresso ou on-line no site http://www.acessibili-

dadecultural.com.br.

RESGATE HISTÓRICO

•	 Recife Antigo de Coração — Recife (PE)

Com o intuito de transformar o bairro do Recife Antigo em 

uma grande área de lazer, buscando aliar esporte, cultura 

e diversão, o Projeto Recife Antigo de Coração dividiu as 

ruas do bairro em polos, levando diversão e entreteni-

mento de forma gratuita para a população, incentivando 

o conhecimento histórico cultural com vistas a valorizar os 

atrativos turísticos.

O Projeto, que teve sua primeira edição em março de 2013, é 

realizado no último domingo de cada mês, e a programação 

muda em cada um dos polos culturais. Já foram realizadas 

apresentações de grupos musicais, teatrais e de dança, 

recreação e brinquedoteca, bem como exposições e passeio 

de sensibilização turística — em que comunidade e turistas 

são guiados por circuitos para conhecer mais a história da 

cidade. A Prefeitura ainda disponibiliza estacionamento 

gratuito na sede do governo municipal, com a oferta de 

translado gratuito a cada dez minutos. Mais informações: 

http://www2.recife.pe.gov.br/tag/recife-antigo-de-coracao.

INCENTIVOS AO FUTURO

•	 Leis de incentivo para empreendimentos 
hoteleiros — Rio de Janeiro (RJ)

Foi sancionado, no dia 25 de novembro de 2010, o Decreto 

n.º 5.230 com um pacote de benefícios legais para a 

atração de novos empreendimentos hoteleiros, com vistas 

a adequar o Rio de Janeiro às demandas da Copa de 2014 

e dos Jogos Olímpicos de 2016. Entende-se que até 2016 

serão necessárias mais 25 mil unidades habitacionais além 

das quase trinta mil atuais.



 83  Índice de competitividade do turismo nacional | destinos indutores do desenvolvimento turÍstico regional

Além de benefícios fiscais, o pacote de legislações com 

vistas à Copa e às Olimpíadas, libera algumas áreas da 

cidade para a construção de empreendimentos hoteleiros, 

bem como incentiva a revisão de parâmetros urbanísticos.

Para estimular a ampliação da rede hoteleira, estão 

previstos benefícios fiscais para a construção e o funcio-

namento de hotéis, pousadas, resorts e albergues na 

cidade. Também serão concedidos incentivos para hotéis-

-residência situados exclusivamente na região portuária e 

no centro. Para favorecer a conversão de imóveis já exis-

tentes para o uso hoteleiro, a nova legislação permite 

a remissão de dívidas de Imposto sobre a Propriedade 

Predial Territorial e Urbana (IPTU). 

Para se enquadrarem nos benefícios, os solicitantes 

devem ter o licenciamento para operação no segmento 

de hospedagem até dezembro de 2015. Um Comitê de 

Acomodações, criado na Secretaria de Urbanismo do 

município do Rio de Janeiro (SMU), cuida especificamente 

do licenciamento dos novos meios de hospedagem.

•	 Fomento à capacitação profissional —  
Lençóis (BA)

O comprometimento de um empreendimento turístico de 

Lençóis está fomentando a capacitação dos funcionários 

da hotelaria em cursos relativos aos meios de hospeda-

gens — camareiras, garçons e atendimento ao público, 

por exemplo. A iniciativa dos gestores do Hotel Canto das 

Águas e do SENAC prevê subsídio de 50% do valor dos 

cursos de idiomas para funcionários (serviços operacionais 

gerais); custeio integral dos cursos de ensino superior para 

os gestores locais do hotel; e inscrição dos funcionários nos 

cursos de capacitação (livres e regulares) oferecidos pelo 

SENAC. Além disso, a participação nos cursos de capaci-

tação em meios de hospedagem é um dos pré-requisitos 

para a contratação de um novo funcionário.

Essa prática de fomento, em ação desde 2005, tem como 

principal objetivo a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados por meio da qualificação da mão de obra, na 

maioria local, o que beneficia, direta e indiretamente, o 

município e contribui significativamente para o desenvol-

vimento da atividade turística. A adesão aos cursos ofere-

cidos foi intensificada após o SENAC constituir sede em 

Lençóis, em setembro de 2012.

VIGILANTES DA CIDADE LIMPA

•	 Olha isso, Limpinho! — João Pessoa (PB) 

Lançado em 2013, pela Autarquia Especial Municipal de 

Limpeza Urbana de João Pessoa (EMLUR), o aplicativo 

“Olha isso, Limpinho!”, desenvolvido para smartphones 

e tablets com sistemas iOS e Android, possibilita que os 

cidadãos e visitantes de João Pessoa denunciem o descarte 

inadequado de lixo. De posse do aplicativo, é possível fazer 

um registro fotográfico e descrever a situação observada. 

As imagens são enviadas em tempo real aos setores de 

fiscalização da EMLUR, para conhecimento e resolução 

das denúncias. O aplicativo, que até meados de 2013 já 

superava os 500 usuários cadastrados, é divulgado pelo 

site da EMLUR (http://www.facebook.com/pmjpemlur), 

nas redes sociais da internet e por meio da distribuição de 

panfletos e de palestras.

NAVEGANDO NA CULTURA

•	 Passaporte Cultural — Belo Horizonte (MG)

O Museu das Minas e do Metal desenvolveu, em 2013, 

uma ferramenta pedagógica interessante chamada 

“Passaporte Cultural”. Trata-se de um instrumento, criado 

pelos gestores do Museu, para incentivar os visitantes a 

conhecerem todas as salas e todos os acervos digitais e 

interativos durante a visita, estimular o retorno em outra 

oportunidade e fazerem um tour virtual pelos roteiros 

interativos no site do espaço cultural (http://www.mmm.

org.br). O Passaporte Cultural, entregue aos visitantes em 

formato de bloco impresso, funciona como orientador 

para que cada visitante siga as alas e salas que devam ser 

visitadas de acordo com o roteiro escolhido. 

Para cada sala e ala, o visitador recebe um carimbo para 

comprovar sua passagem por aquele ambiente. Após obter 

presencialmente todos os carimbos em seu passaporte, ele 

finaliza o cumprimento do roteiro com um cadastro no site 

do museu recebendo, ao final, uma “carta” de D. Pedro 

em agradecimento pela visita e um selo no passaporte, 

validando-o. Essa ferramenta interativa e pedagógica visa 

a estimular o visitante a conhecer todas as alas do museu, 

que são muitas, e a retornar, em outro momento, para, 

assim, terminar de concluir o roteiro com o selo e a carta.
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TURISMO SUSTENTÁVEL

•	 Praia sem barreiras — Fernando de Noronha (PE)

O arquipélago de Fernando de Noronha implementou, em 

janeiro de 2013, o Projeto Praia sem Barreiras. Estão sendo 

disponibilizadas, na Praia do Sueste (localizada na área do 

Parque Nacional Marinho), uma esteira de acesso ao mar, 

cadeiras de rodas anfíbias e profissionais qualificados para 

o banho assistido — facilidades que permitem ao cadei-

rante tomar banho de mar assistido. Entre os suportes 

oferecidos aos visitantes com dificuldades ou restrições 

de locomoção, estão cadeiras anfíbias e esteira, além de 

monitores que já foram capacitados para dar apoio aos 

cadeirantes e conduzi-los até o mar.

A ilha, que já dispõe de pousadas acessíveis a esse turista 

especial e barco de mergulho adaptado, oferece trilhas 

suspensas acessíveis até os mirantes na Baía dos Sanchos 

e dos Golfinhos. Os Postos de Informação e Controle (PICs) 

da Baía dos Sanchos e da Praia do Sueste também têm 

banheiros adaptados. Nos planos de ampliar a acessibilidade 

às praias, preveem-se ainda trilhas sustentáveis de madeira 

biossintética, desenvolvida de plástico reciclado, e a estru-

turação de PICs, com estacionamento, banheiros, duchas, 

guarda-volumes, locação de bicicletas para passeio, equipa-

mentos de mergulho livre, lanchonete e loja de souvenires. 

O Projeto Praia sem Barreiras é uma parceria da Empresa 

de Turismo do Estado (Empetur), com a EcoNoronha, 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), gestor do Parque Nacional Marinho de Fernando 

de Noronha (PARNAMAR/FN), a Administração do Distrito 

Estadual, governos do estado e Federal.

NA PALMA DA MÃO

•	 Turismo na Palma da Mão — Recife (PE)

O Diário de Pernambuco, em parceria com a Prefeitura 

de Recife, elaborou uma estratégia que possibilita ao 

turista o acesso a informações dos atrativos, utilizando 

smartphones ou tablets, contribuindo com a redução de 

folheteria impressa. Chamada de “Recife na palma da 

mão”, a iniciativa, lançada em 2013, permite que turistas 

e pernambucanos tenham acesso a informações sobre o 

bairro do Recife por meio de um site com informações e 

de folhetos impressos distribuídos aos visitantes contendo 

códigos com dados digitais — os chamados QR Codes.

Com um telefone celular ou tablet, o turista que contar 

com um aplicativo para leitura de QR Codes depara-se 

com esses códigos que estão distribuídos nos principais 

atrativos do Recife Antigo — bairro que concentra o maior 

número de patrimônios tombados do município. Basta 

apontar a câmera do aparelho para o QR Code, que o 

usuário será direcionado automaticamente a uma página 

em que o conteúdo referente ao atrativo turístico será 

exibido. É necessário, para tanto, que o aparelho esteja 

conectado à internet. As informações, além de expostas 

de forma escrita, também podem ser ouvidas, bastando 

acessar o ícone que representa o som. Mais informações: 

http://www.pernambuco.com/turismo/rnpm.

•	 Guia Porto Velho — Porto Velho (RO)

O turista que circula em Porto Velho tem acesso, desde 

2012, ao aplicativo chamado Guia Porto Velho. A ferra-

menta, disponível para celulares e tablets baseados nos 

sistemas iOS e Android, fornece informações sobre os 

principais pontos turísticos, hotéis, restaurantes, bares, 

entretenimento, hospitais, drogarias e eventos. 

Com lista de endereço, telefone, e-mail, mapa de loca-

lização e fotos dos estabelecimentos, esse aplicativo é 

uma ideia da Coordenação Municipal de Turismo de 

Porto Velho e pode ser baixado pela internet também no 

computador. Mais informações: https://itunes.apple.com/

br/app/guia-porto-velho/id525816627?mt=8.

•	 Turismo Bento — Bento Gonçalves (RS)

O Turismo Bento, lançado em 2012, é um aplicativo dispo-

nível nos sistemas Android e iOS para iPhones e demais 

smartphones, criado com o objetivo de oferecer acesso 

simplificado e gratuito a informações gerais e turísticas 

sobre Bento Gonçalves, facilitando a estada do turista e/ou 

visitante na cidade. O aplicativo foi desenvolvido e lançado, 

em março de 2012, pela Secretaria Municipal de Turismo 

(SEMTUR). As informações são disponibilizadas em cate-

gorias, como bares e restaurantes, meios de hospedagem, 

vinícolas, roteiros e passeios, compras e serviços e dispõe 

da ferramenta “Dicas”, que detecta onde o usuário está 

por meio do Google Maps e, conforme a localização, 

sugere e direciona para atrativos mais próximos. Além 

dessas ferramentas, o aplicativo disponibiliza ainda um 

guia turístico em formato de mapa da cidade e um ícone 

para “buscas”, por meio do qual o usuário digita a infor-

mação que deseja saber e o aplicativo faz a pesquisa no 
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sistema. O gestor municipal de turismo acompanha perio-

dicamente o volume de aplicativos habilitados (downloads). 

A ação é resultado da divisão de cotas de patrocínio entre 

a Secretaria Municipal, empresários da região e Sindicato 

de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares — SHRBS — e 

Região da Uva e Vinho. Em contrapartida, os empreendi-

mentos contam com um espaço promocional em todas as 

telas do aplicativo. Mais informações: http://www.bento-

goncalves.rs.gov.br/noticia/aplicativo-turismo-bento-.

FOMENTO A NEGÓCIOS E EVENTOS

•	 Site MICE São Paulo — São Paulo (SP)

Criado pela SPTuris, em 2012, o MICE São Paulo (http://

www.cidadedesaopaulo.com/mice) é um site exclusivo, 

focado no segmento de eventos, com ferramenta de busca 

de espaços para eventos na cidade de São Paulo. O site 

reúne mais de duzentos espaços cadastrados, ambiente 

inédito na América Latina, e a plataforma inteligente faci-

lita a procura por locais compatíveis com as necessidades 

de eventos de diferentes portes e características. 

Pela internet, os interessados em contratar espaços, 

fornecedores e equipamentos têm acesso aos detalhes 

das empresas e dos locais para a realização de conven-

ções, feiras, congressos, apresentações e até reuniões de 

trabalho. O site possibilita busca de espaços voltada para 

as necessidades de operadoras e agências de viagens espe-

cializadas, empresas organizadoras de eventos, executivos 

responsáveis pelos departamentos de viagens e incentivo 

nas empresas, além de profissionais que trabalham com 

organização de eventos. Basta selecionar o espaço dese-

jado e selecionar “inserir na cesta”, para que o site provi-

dencie a conexão entre os interessados. Mais informações: 

http://www.cidadedesaopaulo.com/mice.

ORDENANDO A CIDADE

•	 Lei de Grandes Eventos — Tiradentes (MG)

A Prefeitura de Tiradentes sancionou, em 2011, a lei para 

realização de eventos de grande porte no município, 

uma vez que a cidade, Patrimônio da Humanidade, teve 

tombado seu conjunto arquitetônico e paisagístico pela 

Unesco. A Lei n.º 2.622, de 20 de outubro de 2011, foi 

feita em comum acordo com gestores públicos, Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

Ministério Público, empresários do setor. O instrumento 

legal dá diretrizes para orientar a realização de eventos 

de grande porte no município de Tiradentes, bem como 

determina o direcionamento de parte dos recursos gerados 

pelo evento aos fundos de turismo e cultura do município. 

Entre outros pontos, a lei prevê que, “nos eventos consi-

derados de grande impacto urbano e/ou ambiental” 

sejam exigidos documentos, como planos de impactos 

e de controle ambiental (PCA), além de monitoramento 

acompanhado de anotação de responsabilidade técnica e 

apresentação de pesquisa de demanda junto ao público 

participante. Mais informações: http://camaratiradentes.

mg.gov.br/Imagens/gestor/13(2).pdf.

FORÇA-TAREFA

•	 Workshop Trade — Balneário Camboriú (SC)

A união do trade turístico, em prol de um fortalecimento 

promocional, está entre os principais objetivos do Workshop 

Trade. O projeto, criado em 2008, foi desenvolvido e execu-

tado pelo trade turístico de Santa Catarina diante da neces-

sidade de divulgar de forma profissional o estado para todo 

o Brasil, como também para outros países que fazem parte 

do Mercosul e demais países latino-americanos. 

A parceria institucional com o trade turístico envolve o 

Balneário Camboriú, os demais municípios da região da 

Costa Verde e Mar e o governo do estado, por meio da 

Santa Catarina Turismo S.A. — Santur — e Secretaria 

de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Cada parceiro, 

entidade ou prefeitura participa com uma cota, definida 

de acordo com a visibilidade nos materiais promocionais, 

participação nos estandes, páginas na revista criada para 

o evento, tempo de apresentação nos eventos (ações com 

operadores), entre outros. Como resultados, percebeu-se 

um aumento dos turistas oriundos das regiões visitadas 

pelo projeto. O destino foi homenageado pelo projeto, 

que fortaleceu o vínculo com as maiores operadoras de 

turismo daquele país. 

O Workshop Trade, que demanda um bom relacionamento 

entre o trade local de Balneário e os diversos profissionais 

dos municípios envolvidos, dispõe, ainda, de calendário 

preestabelecido de visitas em países da América Latina, já 

tendo sido alvo de benchmarking no próprio estado. Mais 

informações: http://workshoptradesc.com.br/o-projeto.



86 RelatóRio bRasil 2013

INFâNCIA PROTEGIDA

•	 BH Turismo: Infância Protegida — Belo 
Horizonte (MG)

A cadeia produtiva de turismo de Belo Horizonte tem sido 

orientada a buscar as adequações de condutas gerenciais e 

operacionais das empresas, as boas práticas de promoção 

do turismo sustentável e a promoção da infância e juven-

tude na cadeia de turismo no município, prevenindo a explo-

ração sexual de crianças e adolescentes, e promovendo a 

formação dos profissionais do trade turístico da cidade. Por 

meio do projeto BH Turismo: Infância Protegida, lançado 

em 2012, promoveu-se a integração entre a Secretaria 

Municipal Adjunta de Assistência Social — SMAAS —, 

responsável pelo projeto, a Associação Municipal de 

Assistência Social — AMAS — e a Oscip ChilhoodBrasil.

A primeira ação do Projeto foi desenvolver um código 

de conduta com base na mobilização e sensibilização da 

iniciativa privada e de órgãos públicos, sociedade civil e 

governo. Para isso, fez-se necessário qualificar o trade 

turístico — funcionários da rede hoteleira, guias de 

turismo, bares, restaurantes e similares, agências e opera-

doras de turismo  — em prol da infância no Brasil e da 

prevenção da exploração sexual comercial infanto-juvenil.

O “Código de Conduta Ética no Turismo” foi elaborado como 

instrumento de orientação pedagógica para cada segmento 

(Manual para Agentes de Viagens, Bares e Restaurantes 

e Hospedagens), inserindo as empresas como agentes de 

proteção de crianças e adolescentes. Mais informações: 

http://www.childhood.org.br/programas/programa-turismo.

FUTURO SUSTENTÁVEL

•	 Programa Integrado de Educação Turística do 
Destino Iguaçu (PIETI) — Foz do Iguaçu (PR)

O Programa Integrado de Educação Turística do Destino 

Iguaçu (PIETI) promove um processo educativo na comuni-

dade local para que ela perceba e fortaleça a importância 

do turismo para Foz do Iguaçu e região e seu papel no 

desenvolvimento da atividade turística. 

Idealizado em 2011, o PIETI foi desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Turismo, Iguassu Convention Bureau (ICVB), 

Unioeste, ABIH, Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Polo Iguassu 

com apoio financeiro de Itaipu e Fundo Iguaçu — fundo de 

turismo criado e administrado pelo Convention Bureau local. 

Nas diferentes etapas realizadas, incluiu-se, entre outras 

ações, a realização de pesquisas para a identificação do nível 

de educação turística da comunidade de Foz do Iguaçu, por 

meio de entrevistas com 2.500 residentes acima de 18 anos, 

conduzida pela Unioeste. 

Além disso, criaram-se o mascote da Hospitalidade de Foz 

do Iguaçu, um site para o programa e um espaço em redes 

sociais. Mais de noventa professores foram capacitados, e 

houve a sensibilização de mais de 1.900 alunos, além de 

mais de duzentos profissionais do setor comercial e pres-

tadores de serviços e de cerca de 280 guardas municipais. 

Mais informações: http://www.facebook.com/piet.org.br.

•	 Sustentabilidade do Sistema de Hospedarias 
Domiciliares — Fernando de Noronha (PE)

Para minimizar a pegada ecológica da ocupação humana 

em Fernando de Noronha, bem como da circulação de 

turistas, em 2013, o Projeto Golfinho Rotador (PGR) prestou 

consultoria gratuita em gestão sustentável aos meios de 

hospedagem, avaliando o processo de Sustentabilidade 

do Sistema de Hospedarias Domiciliares de Fernando 

de Noronha. Essa avaliação dos meios de hospedagem 

envolvidos desde 2011 com o Projeto, captou e forneceu 

informações sobre o uso da água, a eficiência energética, 

os resíduos sólidos, requisitos para o turismo sustentável 

com orientação para os hóspedes, entre outras ações. 

Em quase todos os empreendimentos, houve melhorias, 

comparando-se com a avaliação feita em 2011. 

Fez-se então um trabalho de conscientização de práticas 

sustentáveis em mais de vinte pousadas, no início e final 

do projeto (2011 a 2013), tendo como base a adaptação 

à Norma 15.401 — Requisitos para a Sustentabilidade de 

Meios de Hospedagem da ABNT. Gerou-se um diagnós-

tico em cada pousada e um relatório para cada empre-

endimento com sugestões de ações específicas de acordo 

com as necessidades de adequação. 

Ainda como parte do PGR, em 2013, foi executada a capa-

citação profissional dos jovens locais para o mercado de 

ecoturismo, por meio da realização gratuita de cursos de 

formação em profissões relacionadas com o turismo local 

(como instrutor de mergulho autônomo e conversação 

em inglês), como cursos de conversação em inglês para 

ilhéus e outros sete cursos do programa de capacitação e 

formação de condutores de visitantes do Parque Nacional 

Marinho de Fernando de Noronha (Parnamar-FN).
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•	 Programa de Biodigestores — Petrópolis (RJ)

Na cidade imperial de Petrópolis, iniciou-se a implemen-

tação, em 2012, de um projeto de incentivo à correta 

destinação e ao tratamento de resíduos residenciais e de 

empreendimentos turísticos. Resultado de uma parceria 

entre a Prefeitura municipal, a ONG Instituto Ambiental 

(OIA) e a Companhia Águas do Imperador, o projeto conta 

com cerca de quarenta biodigestores já implementados. 

Os empreendimentos aproveitam o esgoto coletado para 

gerar a energia que alimenta as casas de cinco bairros 

populares da cidade. 

Com o apoio do projeto, o sistema recupera o gás metano 

produzido naturalmente pela decomposição orgânica e 

canaliza-o para uma unidade de geração de energia ou 

para uso doméstico. Além disso, o lodo que se origina no 

processo é utilizado como fertilizante aplicado em parques 

e áreas públicas do município.

O projeto, que serviu de inspiração para uma ação similar 

adotada no Haiti, estima que mais de seis mil moradores 

estejam entre os beneficiados. Outros aparelhos desse 

tipo estão previstos para serem implantados nos próximos 

dois anos. Mais informações: http://www.grupoaguas-

dobrasil.com.br/aguas-imperador/sustentabilidade/

acoes-ambientais. 

CULTURA EMPREENDEDORA

•	 Criar Amazônia — Belém (PA)

O Criar Amazônia é um coletivo de artesãos e desig-

ners paraenses, criado em 2013 para trabalhar conceitos 

de economia criativa. Cada artesão contribui com seus 

valores e identidades diferenciadas e encontram um ponto 

em comum — a criatividade aliada à sustentabilidade, 

história, ciência e cultura. O ambiente coletivo foi fomen-

tado após a arqueóloga Edithe Pereira conhecer o trabalho 

das marcas que formam o coletivo (Da Tribu, Arte Papa 

Xibé, Arte Artesanal e Yemara Acessórios) e convidar a 

produzir uma coleção inspirada nos desenhos catalogados 

em sua obra Arte Rupestre em Monte Alegre, que virou 

livro e exposição em cartaz no museu durante o trabalho 

de campo.

Os designers e artesão locais reuniram-se, então, sob 

o selo Criar Amazônia para produzir linhas de roupas, 

joias, estampas, etc. que enfatizam a cultura amazônica 

e utilizam materiais sustentáveis para a exposição sobre 

a arte rupestre paraense e ganharam um espaço para 

exposição e venda no museu. Assim, ao adquirir um dos 

produtos, o cliente leva uma mensagem, um símbolo 

iconográfico de uma parte da região oeste do Pará, carre-

gado, entre outras identidades, da memória cultural de 

ancestralidade. Com o sucesso da primeira experiência, 

um acordo com o museu garantiu ao coletivo a perma-

nência no local, com a produção de peças artesanais para 

coleções inspiradas sempre em cada nova exposição em 

cartaz no Emílio Goeldi. Mais informações: http://www.

facebook.com/criaramazonia. 

•	 Cantina Benta — Bento Gonçalves (RS)

O Cantina Benta, iniciado em 2012, é um projeto imple-

mentado pelo Sindmóveis — Sindicato das Indústrias 

do Mobiliário de Bento Gonçalves — com o apoio da 

Secretaria Municipal de Turismo de Bento Gonçalves 

(SEMTUR) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER) do município. A expectativa é promover 

a democratização do design por meio da qualificação de 

artesãos locais, fomentando a cultura ao unir o olhar arte-

sanal às técnicas de design moderno e arrojado.

Cerca de trinta artesãos participam de oficinas e 

workshops, com duração de três semanas, em horário 

integral. O Sindmóveis oferece capacitação e consultoria 

com designers do mercado, em geral altamente qualifi-

cados e reconhecidos. Uma parte da coleção de peças 

decorativas, fruto desse projeto, esteve exposta na edição 

do Casa Brasil RS, 2013. A coleção, em geral conceitual, 

tenta imprimir a identidade de Bento (traços culturais 

oriundos da colonização) nas peças e já há previsão de 

exposição dos produtos na Casa do Artesão, com reforma 

prevista para 2014. Mais informações: http://www.bento-

goncalves.rs.gov.br.
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