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Dedico este estudo ao turismo da cidade do Rio de Janeiro e a tantos 
outros destinos que geram grande parte dos postos de trabalho por 
meio do estímulo ao desenvolvimento desta atividade. Também dedico 
esta investigação aos meus familiares, que foram incansáveis, me 
deram suporte e me estimularam a seguir com as minhas pesquisas e 
meus estudos, hoje e sempre, descobrindo e descortinando novos 
mundos e horizontes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, diz o poeta português 
Luís de Camões. E realmente o tempo é feito de mudanças. Mas uma 
coisa não mudou: o amor. 
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palavras-chave 

 
Turismo, inovação, quádrupla hélice, megaevento esportivo, Rio de 
Janeiro 

resumo O presente estudo tem por objetivo investigar até que ponto os 
componentes da quádrupla hélice (academia, empresários, setor público 
e sociedade civil) são acionados como instrumento de inovação do 
turismo em um destino após a realização de um megaevento esportivo. 
Como objetivo secundário, busca-se analisar até que ponto o residente 
(representante da quarta hélice) é entendido como um importante ator 
para o desenvolvimento e inovação do turismo local. A fim de se ter um 
estudo empírico aplicado, definiu-se como objetivo de estudo o 
ecossistema de inovação em turismo da cidade do Rio de Janeiro, após a 
realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Para se dar embasamento à 
investigação, foi realizada a construção do arcaboço teórico por meio de 
uma exaustiva revisão da literatura, englobando temas de inovação, 
turismo, inovação territorial, cocriação e megaevento esportivo. O estudo 
empírico foi realizado com a aplicação de duas pesquisas 
complementares na cidade do Rio de Janeiro, três anos após sediar os 
Jogos Rio 2016. A pesquisa quantitativa foi realizada através de um 
inquérito por questionário on-line, com 248 respondentes, representantes 
da academia, do setor privado, do setor público e da sociedade civíl. O 
instrumento de pesquisa foi formatado englobando cinco eixos principais 
de análise: o nível de interação entre esses diferentes atores que 
compõem a quádrupla hélice, o nível de fomento ao ecossistema de 
inovação em turismo, a percepção de inovação, os fatores limitantes para 
a inovação territorial e a inserção do residente no desenvolvimento do 
turismo local. Adicionalmente, a pesquisa qualitativa foi realizada com 
200 participantes em um evento de inovação em turismo, por meio da 
oficina de design thinking, com a aplicação do mapa da empatia, o que 
permitiu analisar como esses diferentes atores percebem o turismo na no 
Rio de Janeiro.  A combinação de métodos levou a relevantes 
conclusões sobre a inovação em turismo no destino. Os resultados 
apontam que no turismo há um distanciamento significativo entre esses 
diferentes atores para inovação e para a solução de problemas locais, 
justificados, em especial, pelo excesso de processos burocráticos e falta 
de visão para desenvolvimento de projetos em conjunto. Também pela 
carência de investimentos, fundos e ações de fomento à interação do 
ecossistema de inovação em turismo. Dentre os achados da pesquisa, 
destaca-se que o residente tem também, juntamente com os outros 
atores, um papel chave para ativar toda essa cadeia do turismo, mas 
poucas ações são direcionadas a ele, ainda hoje, num momento em que 
o turismo não deve ser apenas para quem vem de fora, mas, para todos. 
Por fim, vale lembrar que em um momento em que o mundo está cada 
vez mais conectado e a população mais ativa em redes sociais, ao 
consumir produtos e serviços turísticos locais, o residente passa a 
conhecer mais o território onde habita, podendo se tornar um embaixador 
natural e divulgador da sua localidade, além de ser um potencial 
consumidor de produtos e serviços turísticos na cidade, com maior 
possibilidade de recompra. Em meio à crise econômica e política que o 
mundo vive, em especial em 2020, último ano de elaboração da tese, 
teve-se ainda um impacto significativo com a Pandemia gerada pela 
COVID-19, percebendo-se a urgência em se agir de forma integrada com 
os diferentes atores do ecossistema de inovaçao em turismo. Além disso, 
faz-se urgente promover ações integradas, assim como investimentos de 
todas as ordens, juntamente com a mudança de mindset na forma de 
trabalhar a atividade turística, tanto por parte dos acadêmicos, 
empresários, gestores públicos como dos residentes.   
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Tourism, innovation, quadruple helix, mega sport events, Rio de 
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abstract 
 

The present study aims to investigate the extent to which the 
components of the quadruple helix (academy, pivate sector, public 
sector and civil society) are used as an instrument of tourism 
innovation in a destination, after a major sport event. As a secondary 
objective, it seeks to analyze to which extent the resident 
(representative of the fourth helix) is understood as an important actor 
for the development and innovation for local tourism. In order to have 
an applied empirical study, the study's objective defined was the 
tourism innovation ecosystem in the city of Rio de Janeiro, after the 
Olympic Games. In order to support the investigation, the theoretical 
framework was constructed through an exhaustive literature review, 
encompassing themes of innovation, tourism, territorial innovation, co-
creation and Sports mega-event. The empirical study was carried out 
with the application of two complementary surveys in the city of Rio de 
Janeiro, three years after hosting the Rio 2016 Games. The 
quantitative survey was applied through an online link, with 248 
respondents, among which there were representatives from academia, 
the private sector, the public sector and the civil society. The research 
instrument was formatted encompassing five main axes of analysis: 
the level of interaction between these different actors that make up the 
quadruple helix, the level of promotion of the tourism innovation 
ecosystem, the perception of innovation, the limiting factors for 
territorial innovation and the insertion of the resident in the 
development of local tourism. The qualitative research was carried out 
with 200 participants in an event of innovation in tourism, through a 
design thinking workshop, with the application of the empathy map, 
which allowed to analyze how these different actors perceived tourism 
in the city of Rio de Janeiro. The combination of methods led to 
relevant conclusions about tourism innovation in the destination. The 
results show that in tourism there is a significant gap between these 
different actors for innovation and for solving local problems, justified 
in particular by the excess of bureaucratic processes and lack of vision 
for joint project development. There is also absence of investments, 
fundings and actions to develop the tourism innovation ecossistem. 
Among the findings of the research, it is highlighted that the resident 
has, among the other actors, a key role to activate this entire tourism 
chain, but few actions are directed to this resident, even today, in a 
moment in which tourism should not be only for travellers but for 
everyone. Finally, it is worth remembering that at a time when the 
world is increasingly connected and the population is more active in 
social networks, when consuming local tourist products and services, 
the resident starts to know more about the territory where they live and 
can become a natural ambassador and promoter of their locality, in 
addition to becoming a potential consumer of touristic products and 
services in the city, with a greater possibility of repurchase. In the 
midst of the economic and political crisis that the world is 
experiencing, especially in 2020, which was the last year of the thesis 
elaboration, with a significant impact with of the Pandemic generated 
by the COVID-19, there is an urgency to act in an integrated manner 
with different actors of the tourism innovation ecosystem. In addition to 
the urgent need for different investments to promote integrated 
actions, it is also necessary to change the mindset in order to work 
with tourism, either by academics, private sector, public managers, 
and residents. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Ano de 2020. Ano de finalização e entrega de uma investigação que vem sendo desenvolvida ao 

longo dos últimos anos e que tem data de apresentação prevista para 2021. Exatamente nesse 

momento, o mundo passa por mudanças significativas relacionadas ao turismo. Tenho a sensação 

de que surge aqui um recorte temporal: o mundo antes do Coronavírus (COVID-19) e o que surge 

após a Pandemia. Ainda não sabemos ao certo do que está por vir. Contudo, enquanto não temos 

vacina, cada território sentirá na pele os efeitos dessa crise. Uma coisa é certa: o mundo mudou. 

Para cada cidadão talvez exista a partir de agora uma conscientização maior com a saúde e com a 

higiene. E quem sabe também com o consumo. É tempo de repensar. É tempo para se ter um 

pouco mais de calma. Um momento de retorno ao lar, à casa e ao próprio território onde cada um 

habita. Passa a importar mais o que temos aqui e agora. Mas, por outro lado, evidencia-se uma 

conexão cada vez maior com o mundo por meio da internet, dado o distanciamento físico e social.  

As ações “mega” se tornarão menores. Black Friday em lojas físicas, com filas e multidões, nem 

pensar. O movimento porta a porta será a bola da vez. O manual, o feito em casa. A encomenda do 

produto e a entrega na residência. Pena que a tecnologia ainda não resolveu o olho no olho pelas 

telinhas. Talvez esteja mais do que na hora de isso acontecer. Até porque a interação por meio do 

mundo digital irá aumentar a cada instante. E como será que cada um irá responder 

emocionalmente e fisicamente à essa crise? Esse será um momento crucial para muitas empresas e 

pessoas desacelerarem e redirecionarem a rota. 

De fato, os dados relacionados à contaminação e óbitos causados pela COVID-19 fazem o mundo 

clamar por isolamento. Por outro lado, a economia começa a sentir os efeitos da desaceleração do 

consumo. No âmbito dos megaeventos esportivos, tema que perpassa também esta tese, como os 

Jogos Olímpicos de 2020 que foram adiados, demonstraram que o Japão possui compromissos 

políticos e econômicos que não poderão ser cumpridos. E os efeitos também são globais. 

Toda a cadeia econômica atrelada ao turismo começa a sentir os efeitos e o mais difícil é que não 

se sabe quando e onde isso vai parar. No Brasil e especificamente no caso do Rio de Janeiro, 

pequenas empresas já percebem os impactos nos seus negócios e, para alguns segmentos 

específicos, esses efeitos foram quase que imediatos. O setor de feiras e eventos, por exemplo, que 

movimenta toda uma cadeia de serviços relacionada aos meios de hospedagem, transporte, 

alimentação e entretenimento, foi direta e indiretamente impactada e assim também ocorreu com 

os seus prestadores de serviços, tanto formais e informais. Eu diria que não apenas em nível 

nacional, mas também internacional. 
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O Turismo parou. Muitos destinos fecharam inclusive fronteiras. No Rio de Janeiro, neste 

momento, a ponte aérea é operada com restrições e dados do jornal apontam que empresas aéreas 

nacionais racionalizaram as conexões. A Gol, empresa de transporte aéreo brasileira, reduziu sua 

frota a 25% até setembro de 2020. Espera-se que seja temporariamente. Por um lado, é preciso 

restringir viagens e circulação de pessoas como forma de controlar a Pandemia e no âmbito do 

turismo é mais uma cadeia que se quebra. Para viagens de negócios, eventos ou a lazer, não existe 

espaço nesse momento. É mesmo tempo de se reinventar. 

Observa-se uma corrida contra o tempo. Nunca foi tão forte a corrida às Universidades e centros 

de pesquisa. O mundo clama pela descoberta de vacinas, com muita rapidez e urgência. São 

muitos os incentivos ao desenvolvimento de ações que mitiguem a contaminação e aumentem a 

qualidade de vida dos enfermos e daqueles que ainda não foram contaminados.  

Pela internet circularam editais e chamadas para ideias e projetos que possam colaborar para esse 

momento tão delicado. A busca pela interação entre universidades, o setor privado, o governo e a 

sociedade civil se torna incessante. Esse é, em si, o conceito da quádrupla hélice. Essa é a 

discussão que trago neste estudo. Mas por que apenas na crise? Essa ação não deveria ser 

contínua? E nao deveria já estar em forte evolução? Eu diria até que seria de grande valia para as 

diferentes áreas de conhecimento, até porque o desenvolvimento tecnológico pressupõe não 

apenas o conhecimento científico, mas também o tácito. 

Do ponto de vista da saúde, a luta é contra o vírus. E verifica-se essa corrida aos centros de 

pesquisa e incentivos do governo, assim como a interação das empresas e da sociedade em busca 

de soluções. Do ponto de vista do turismo, a luta é contra o desemprego. E mais do que isso: a 

busca pela saúde física e mental de adultos, crianças, famílias. Mas onde estão as articulações, as 

buscas pelas universidades, a interação entre o público e privado para a solução de problemas 

locais e globais? 

Com esta investigação que vos apresento, posso afirmar que hoje, no Rio de Janeiro, existe um 

distanciamento significativo entre esses diferentes atores no turismo. Até parece que vivem esse 

distanciamento social e intelectual proposto pela Pandemia há anos. E acredito que essa realidade 

não seja apenas da cidade em si, mas de muitos outros destinos que vivem inclusive de tal 

atividade econômica. E também, vale ressaltar que não é apenas de uma área de estudo das 

ciências sociais, mas de outros campos de conhecimento. Talvez esse seja um alerta para um 

momento no qual é preciso identificar os atores e os conhecimentos e, juntos, trabalhar formas 

para co-criar e inovar. Que o distanciamento até seja social, por tempo limitado. Mas não do 

conhecimento. 
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Que de fato os recursos tecnológicos colaborem para a maior conectividade entre as pessoas, 

apesar da distância física, e que o mundo digital nos ajude a vencer barreiras de diferentes ordens  

a fim de solucionar problemas locais e globais. E que o turismo se configure em uma vertente 

capaz de se reinventar e entregar as mais variadas experiências desejadas por cada um de nós, em 

prol do bem maior mais lindo que há neste mundo: a vida. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 Introdução 

 

O presente capítulo tem por objetivo fazer uma apresentação geral da tese e a importância 

desta investigação para o aprofundamento dos estudos empíricos e teóricos sobre a inovação 

territorial em turismo. Para tanto, serão apresentados o âmbito do estudo (seção 1.1), seguido 

da justificativa (seção 1.2) e da relevância da temática de pesquisa. Também serão 

identificadas aslacunas teóricas (seção 1.3), os objetivos gerais e específicos da investigação 

(seção 1.4), assim como estado da arte do referencial teórico (seção 1.5). Por fim, será feito 

um breve descritivo da estrutura do trabalho (seção 1.6). 

 

1.2 Âmbito da tese 

 

A inovação é uma temática crescente nas diversas pautas de governo no mundo, seja no 

âmbito da educação, saúde, indústria, comércio, entre outros mais. E no turismo, isto não é 

diferente. Mas o que se pode observar é que ainda hoje, existe uma lacuna de estudos 

relacionando inovação e turismo. E quando se relaciona este conhecimento ao de 

megaeventos esportivos, esta lacuna é ainda maior. E é sobre estes três eixos temáticos que a 

presente investigação irá trabalhar. 

Os megaeventos esportivos são eventos únicos e que costumam ter efeitos profundos no longo 

prazo nas cidades sede, tanto positivos quanto negativos, resultando em impactos econômicos, 

culturais e políticos significativos (Preuss & Arne Solberg, 2006; Porter & Fletcher, 2008, 

Dansero & Puttilli, 2010; Davies, 2012; Cho & Bairner, 2012). São diversos os atores 

envolvidos antes, durante e após a realização dos megaeventos e com as diferentes 

intervenções que ocorrem ao longo deste período, verifica-se um processo de inovação 

territorial nos destinos sede e arredores.  

Ao longo dos últimos dez anos, a cidade do Rio de Janeiro sofreu diversas transformações 

advindas da realização de dois dos maiores eventos esportivos mundiais: a Copa do Mundo, 

em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. Ambos megaeventos contribuíram para o 

fortalecimento das redes de negócios, assim como para o desenvolvimento de uma 

mentalidade de inovação, seja no curto, médio ou longo prazo. Mas até que ponto foi de fato 

construído um ambiente de cooperação e interação entre as diferentes organizações em prol 

da inovação no turismo na cidade sede?  
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Frente a uma mudança de percepção acerca do papel das organizações, tão importante quanto 

gerar lucro para os acionistas é gerar valor para a sociedade. Para tanto, a formação de um 

ecossistema de inovação, por intermédio da interconexão e inter-relação de uma rede de 

atores para gerar inovação, pode contribuir neste processo (Bittencourt & Figueiró, 2019).  

Num mercado mundial cada vez mais competitivo, se faz necessário esse relacionamento 

entre a academia e o mercado, setor público e sociedade civil para a produção do 

conhecimento e desenvolvimento científico e tecnológico. E esta tese visa analisar a dinâmica 

existente entre esses diferentes atores acerca da inovação como estratégia de desenvolvimento 

territorial no turismo de um destino, tomando como estudo de caso empírico no Rio de 

Janeiro, no Brasil, no período pós olímpico, 3 anos após a realização do megaevento 

esportivo.  

O embasamento teórico desta investigação está pautado no conceito da quádrupla hélice, 

proposto por Carayannis et al. (2018), que tem como pressuposto a interação entre esses 

diferentes atores da sociedade, acima citados, em prol da inovação territorial de um destino. 

De acordo com a teoria da quádrupla hélice, a primeira hélice engloba a academia/ 

universidade (instituições de ensino superior, das ciências e das artes), a segunda hélice 

refere-se à indústria, a terceira hélice ao governo e a quarta hélice, a sociedade civil, com a 

mídia, cultura e arte.  

Esta teoria do modelo de hélices segue uma abordagem sistêmica de inovação, que pressupõe 

a interação entre os envolvidos com olhar para o território. A literatura já aponta inclusive 

desdobramento do modelo, como o da quíntupla hélice, que engloba a sustentabilidade como 

componente da quinta hélice, apresentada por Carayannis e Campbell (2010). No entanto, este 

estudo se deteve a estudar a quádrupla hélice, tendo também um olhar especial à quarta 

hélice, ou seja, ao residente e seu papel no desenvolvimento e na inovação territorial do 

destino. 

Mueller (2002) assegura que a veiculação dos resultados de pesquisas científicas e 

tecnológicas, e o acesso às ideias e questionamentos do cidadão comum são fundamentais 

para se ampliar a consciência sobre o que é ciência, tecnologia e inovação, bem como sua 

importância no dia a dia das pessoas. E essa interação com o público estabelece vínculos entre 

ciência, saberes e valores culturais, e estes podem revelar descobertas inovativas. 

Cezar et al., (2019) sugere inclusive que inclusive, a coleta e a gestão de informações e de 

conhecimento do cidadão comum podem se revelar uma ferramenta destinada à ampliação da 

capacidade inovativa do País  



3 

 

Ao longo deste estudo, serão apresentadas as diferentes definições de inovação, assim como 

de sistemas de inovação, destino, território e outros mais, que sejam pertinentes ao 

aprofundamento conhecimento em pauta. E com o objetivo de se fazer uma breve introdução 

ao tema de pesquisa, serão apresentados a seguir alguns termos de forma elucidativa. 

Para se dar início a este ententimento, o que seria exatamente uma abordagem sistêmica? De 

acordo com Edquist (2001), um sistema consiste em dois tipos de entidades, a saber: [1.] 

componentes e [2.] relacionamentos entre componentes, com pressuposto de existir 

interdependência e objetivo comum definido. Já o termo “Inovação” não é necessariamente 

associado a algo tecnológico, mas é entendido sim como a implementação de um produto, 

(bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo 

um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, 

na organização do local de trabalho ou nas relações externas” (OECD, 2006). 

A inovação consiste ainda em um processo essencialmente social, baseado nas interações 

entre os diversos agentes. E esse processo costuma ter um percurso nada linear, pois é repleto 

de contradições e de obstáculos que muitas vezes dificultam a sua execução e inviabilizam a 

concretização da ideia (Tunes, 2016). No âmbito desta tese, considera-se que a inovação é por 

si só um processo de learning by doing, learning by using and learning by interacting, o que 

reforça a concepção das interações que ocorrem ao longo do processo produtivo, segudo 

Lundvall (2005). 

A título desta investigação, um outro termo que merece uma definição mais assertiva é a de 

destinos turísticos. Flores e Mendes (2014) definem destino turístico por duas óticas 

diferentes. Primeiramente, pela que tem sido adotada pela World Tourism Organization 

(UNWTO), com uma abordagem mais holística e atribuindo maior amplitude ao termo. Desta 

forma um destino turístico é entendido como:  

 

“um espaço físico no qual um visitante pernoita pelo menos uma noite. Inclui 

produtos turísticos tais como, serviços de suporte, atrações e recursos 

turísticos a um dia de viagem de regresso. Tem fronteiras físicas e 

administrativas que definem a sua gestão, e tem também imagens e 

percepções   que   definem   a   sua competitividade no mercado. Os destinos 

turísticos incorporam vários stakeholders que geralmente incluem a 

comunidade local, e podem ainda, abrigar e formar, uma rede maior de 

destinos (UNWTO, 2010).” 

 

 

E em segundo, pela ótica de produção de um destino turístico, como explicam Anjos e 

Oliveira (2013), sendo este um espaço que depende de uma programação integrada e 

interdisciplinar, considerando as necessidades e interesses sociais, de residentes, turistas e 
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investidores, de modo a impulsionar a expansão da cidade caracterizando o turismo como 

fonte econômica do destino. Mesmo sabendo que são diversos os outros impactos, em 

especial no âmbito socio cultural. 

Estes se integram e se adaptam às dinâmicas do ambiente, no qual o principal demandante é o 

turista, que apoiado com recursos de tecnologias de informação (TI) e mobile, com acesso 

direto às informações e relacionamento nas redes sociais, tem modificado seu comportamento 

(Flores e Mendes, 2014).  

Sim, este é também um outro fato a se considerar. Cada vez mais residentes e turistas estão 

mais e mais conectados e com isso surgem novos desafios e oportunidades para os destinos. 

Segundo Kastenholz et al. (2012) a experiência do turismo é co-criada e vivida por vários 

agentes do território: os turistas, os provedores de serviços da população e turismo locais. Os 

turistas assumem um papel ativo na definição de sua experiência, iniciando o processo 

buscando informações sobre a viagem, imaginando atividades e ativando a rede de serviços 

disponíveis no destino.  

E é com este recorte que se deseja então, por meio do presente estudo, analisar a inovação 

territorial no destino, tomando como estudo de caso o turismo na cidade do Rio de Janeiro 

após a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 

1.3 Justificativa para o desenvolvimento do estudo 

 

São diversas as justificativas para o desenvolvimento do estudo, tanto do ponto de vista 

teórico como da ciência aplicada. Um primeiro aspecto a se considerar é a necessidade de se 

investigar a inovação territorial em um contexto em que exige articulação complexa. Björk 

(2014);Hjalager (2010); Nordin e Svensson(2007) reforçam que no turismo, o grande número 

de atores envolvidos, processos sobrepostos e coordenação fraca, somados pela 

heterogeneidade de atores, interesses diversos e dependências de recursos são aspectos que 

dificultam os processos de inovação.  

O entendimento de como se dá a interação entre os diferentes atores (academia, setor privado, 

setor público e sociedade civil) para o desenvolvimento do turismo, torna-se essencial para se 

evidenciar oportunidades e desafios para o fomento do ecossistema de inovação no destino. 

Um outro aspecto está relacionado ao fato de que os processos de inovação podem ser 

altamente complexos e difíceis de se gerenciar.  Esta abordagem chama a atenção para as 

conexões entre seus múltiplos atores e finalmente, permite novas formas de reflexão 
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compartilhada através da co-criação e co-evolução (Sinell, Iffländer, Muschner, & Sinell, 

2018). 

Evidencia-se também a necessidade de se analisar a inovação em um destino que sediou um 

megaevento esportivo (Zouain, 2018). No presente estudo não será possível mensurar o nível 

de inovação de forma comparativa após a realização dos Jogos Olímpicos, dado que a 

pesquisa não foi realizada antes nem durante. Não é possível comparar com a realidade de 

outros destinos, pois também não foram realizados estudos anteriores, em registros da 

literatura, dentro destes eixos temáticos (inovação, turismo e megaevento).  

É visível na literatura um aumento do interesse por temas sobre startups, cidades inteligentes, 

tecnologias aplicadas ao turismo, mas não sobre o ecossistema em si (Soares, 2016). Segundo 

Paiva (2018), o aumento no número de startups no Brasil deve-se ao cenário favorável 

encontrado, tanto da parte dos investidores quanto pelo governo. Assim, para que uma startup 

possa ter sucesso é preciso mais do que uma idéia inovadora. É necessário que haja um 

trabalho de gestão da inovação sistemático e uma sólida fundamentação teórica interligada. 

No que tange às Cidades Inteligentes, Nam & Pardo (2011) afirmam que o discurso inicial foi 

centralizado em temas relacionados às Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

mas evoluiu para novos conceitos que tendem progressivamente a uma visão holística, 

considerando três fatores principais: tecnologia (infraestrutura de hardware e software), 

pessoas (criatividade, diversidade, educação) e instituições (política e governança). No 

entanto, a abordagem tecnocêntrica utilizada em projetos e iniciativas para desenvolver 

cidades inteligentes apresentou-se incapaz de lidar com desafios socioculturais que 

extrapolam aspectos tecnológicos (Mora et al., 2017). 

Nesse contexto em que o consumidor mudou da era industrial de isolado para conectado, 

informado e, de passivo para ativo (Prahalad & Ramaswamy, 2004) verifica-se a necessidade 

de se realizar maior debate e estímulo à aproximação desses diferentes atores em prol da 

inovação.  E dado que no modelo da quádrupla hélice, a sociedade civil é percebida como 

usuária e impulsionadora dos processos de inovação, a co-criação está de fato implícita a este 

processo (Ap, 2019). 

Tendo em vista a baixa interação entre a academia e o mercado (Sinell et al., 2018), verifica-

se a necessidade de se avaliar o nível de interação entre os diferentes atores em prol da 

inovação territorial e também de investigar o papel que a Universidade exerce no âmbito da 

pesquisa científica, assim como o papel do setor privado, do setor público e da sociedade civil 

no fomento à inovação e ao empreendedorismo nos destinos turísticos. 
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Além disso, torna-se também importante analisar o comportamento da quarta hélice, ou seja, 

o residente, e a sua percepção em relação ao turismo no destino, entendendo que o mesmo 

possui um papel fundamental para o desenvolvimento desta atividade. Estudo realizado pela 

UNIGRANRIO (2018) aponta a necessidade de se trabalhar o turismo não apenas para quem 

visita a cidade, mas também para o residente, sendo este um potencial consumidor de 

produtos e serviços turísticos locais.  

Além destas problemáticas aqui apresentadas, um outro aspecto que incitou a autora para a 

realização desta investigação foi o seu envolvimento com projetos e pesquisas relacionados a 

megaeventos esportivos e o interesse pela temática de inovação. Em 2010, a autora se 

encantou com uma disciplina de mestrado intitulada Inovação, ministrada pelo Professor 

Paulo Figueiredo, na Instituição onde ela cursou o mestrado no Rio de Janeiro. Na época, 

todos os dados e textos fornecidos na disciplina tratavam da temática Inovação correlacionada 

à indústria e faltava uma abordagem que se relacionasse aos serviços, em especial no âmbito 

do turismo. Também se desejava desenvolver um estudo que não englobasse a inovação 

apenas do ponto de vista tecnológico e disruptivo, mas sim incremental e com olhar para o 

território. 

Em 2014, a pesquisadora Paola Lohmann escreveu um projeto junto com a Professora 

Deborah Moraes Zouain para o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e conseguiu um 

recurso para desenvolver um evento de inovação em turismo. Naquela época, a discussão 

versava muito sobre o âmbito dos aplicativos. Esta era a nova tendência: lançar aplicativos de 

turismo para resolver problemas universais. Ano este, inclusive em que marcou a entrada do 

Uber no Brasil. Em 2012, também havia sido lançado o Airbnb no Brasil e acabou sendo 

utilizado na Copa do Mundo, mas ficou efetivamente famoso em 2016, no contexto dos Jogos 

Olímpicos. Neste período foram diversas as mudanças de paradigmas que começaram a 

ocorrer na sociedade e em especial, na tecnologia aplicada ao turismo. 

Em 2019, já no desenvolvimento da Tese, a doutoranda escreveu mais uma vez um projeto 

com a Professora Deborah Moraes Zouain, para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de 

Janeiro (FAPERJ), onde conseguiu aprovar a realização de um evento que teve como 

chamada a quádrupla hélice no turismo, fazendo inclusive alusão ao estudo em pauta. Neste 

evento, o enfoque não foi a discussão da inovação tendo como referência o mundo das 

Startups, com viés mais disruptivo. Mas sim, a ênfase ao conceito da inovação do ponto de 

vista das mudanças, melhorias, da inovação incremental fruto da interação entre a academia, o 

setor privado, setor público e a sociedade civil. Foi inclusive com a realização deste evento 

que foi possível desenvolver parte do estudo empírico relacionado a esta investigação. 
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Por fim, vale lembrar que a autora foi contemplada no edital da FAPERJ de doutorado reverso 

em 2018, o que permitiu a vivência ao longo de um ano na cidade do Rio de Janeiro, 

aproximando dos atores locais e favorecendo para um intercambio de Universidades Brasil 

Portugal. 

Por fim, vale lembrar que a autora tem um conhecimento acumulado nesta área pois esteve 

envolvida com estudos relacionados aos impactos dos megaeventos esportivos desde 2010, 

vivenciando e coordenando pesquisas sobre os efeitos no turismo, durante a Copa do Mundo 

em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. E esta temática também a encanta. 

É lógico que não se pode falar na atualidade em inovação sem pensar em tecnologia, em 

especial devido à indústria 4.0, que pressupõe aumento da automação e tecnologia da 

informação. Mas há muito o que se falar em melhorias de processos, marketing, 

infraestrutura, produtos e serviços, antes mesmo de se pensar na inovação disruptiva. Ainda 

que seja evidente que a grande maioria das empresas terão sim daqui para frente uma 

interface cada vez mais digital, muitas delas terão e se adequarão a um modelo híbrido.  

Silva e Melo (2016) apontam que muitas empresas vêm assumindo um modelo híbrido com 

metodologias próprias no gerenciamento de soluções, em que associam as boas práticas do 

modelo tradicional de gestão de projetos, por exemplo, utilizados em cenários mais estáveis e 

com escopos bem-definidos, com as boas práticas do modelo ágil de gestão de projetos, para 

cenários dinâmicos e flexíveis como são os cenários do setor da Tecnologia da Informação 

Um outro aspecto que merece atenção é o termo cunhado de low touch economy, traduzido 

como economia de pouco ou baixo contato,  que temos vivenciando ao longo da Pandemia 

gerada pelo Covid-19, por meio da implementação e incentivo de isolamento social e de se 

evitar multidões, contato físico com outras pessoas. O isolamento social nos direciona a: 

 

(...) consumir de formas diversas da que estávamos acostumados, passando a 

usar recursos da tecnologia da informação para suprir o contato direto com o 

vendedor. Se você comprou comida por aplicativo, fez reuniões de trabalho 

em seu home office, conversou com seu médico à distância e seu personal 

aplicou o treino pela telinha do seu Smartphone, você se inseriu na Low Touch 

Economy. (Comunidade Sebrae, 2020). 

 

Segundo Christensen et al. (2013), as indústrias frequentemente experimentam um estágio 

híbrido quando estão em meio a uma transformação disruptiva. Um híbrido é uma 

combinação da nova tecnologia disruptiva com a antiga tecnologia, e representa uma 

inovação sustentada em relação à tecnologia anterior. 
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Devido à pandemia da Covid-19, diversos foram os setores gravemente afetados e o turismo 

mundial foi um deles. Segundo divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

China foi o primeiro país a enfrentar o vírus Covid-19. Reconhecida pela Organização 

Mundial do Turismo (OMT) como líder no turismo global, tanto como mercado-fonte quanto 

como destino líder (Ayittey, et al., 2020), sofreu primeiro as consequências na sua atividade 

turística. E em seguida, diversos países no restante do mundo sentiram esses efeitos de forma 

gradativa.  

As áreas da economia estão sendo impactadas de formas diferentes, como mostra o relatório 

Falconi (2020), baseado em estudos da Moody’s Investor Service, em que “Linhas aéreas, 

varejo, turismo e alguns tipos de produção industrial estão entre os segmentos mais afetados”.  

A crise que se instaurou no país por conta da Pandemia afeta negativamente “investimentos 

em capital fixo, o comércio internacional, os restaurantes, os setores de hotelaria, turismo, 

eventos e entretenimento, etc” (Bartholomeu, Tunes, e Lencioni, 2020, p.18). Sim. Isto é um 

fato. No ano de finalização desta tese, o mundo vivenciou a Pandemia gerada pelo COVID -

19. E se esse processo de digitalização e negócios virtuais já vinha crescendo, isto se 

intensificou ainda mais ao longo deste período.  

São diversas as modificações pelas quais o mundo está passando. É fato que muitos negócios 

usarão mais do que nunca a interface digital. Mas vale lembrar que o ser humano é um ser 

social. E a socialização faz parte de uma integridade física e mental do indivíduo. E o turismo 

é entendido como uma atividade relacionada ao bem estar. Ribounou (2014) indica que com a 

demanda crescente por um estilo de vida mais saudável se constata “um interesse por viagens 

que conduzam a uma vida mais sadia”. Evidencia-se, portanto, a necessidade de aproximar 

atores para se fomentar o desenvolvimento de projetos conjuntos e a consolidação de um 

ecossistema de inovação nesta nova realidade do turismo, permitindo melhorias dessa 

experiência de acordo com as novas necessidades que surgem nesta economia de baixo 

contato e com maior interface digital. 

 

1.4 Relevância da temática de estudo e lacunas de pesquisa 

 

A inovação é, em todos os setores da economia, fundamental para vencer e sobreviver em um 

mundo cada vez mais globalizado e a capacidade econômica de um território está associada à 

sua dinâmica em termos de inovação e depende de carcteristicas e fatores específicos de cada 

território (Santos & Almeida, 2020). A inovação e o empreendedorismo são cada vez mais 
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considerados como indispensáveis fatores de crescimento e desenvolvimento social (Lindberg 

et al., 2014). E quanto maior o nível de empreendedorismo de um país, maior o nível de 

crescimento, sendo que o mesmo ocorre com o desenvolvimento econômico e o grau de 

inovação (Sánchez, 2013). 

A relevância da temática deste estudo é ressaltada pela mudança do papel que as organizações 

vêm assumindo na sociedade, com uma necessidade cada vez maior de colaborar para o 

desenvolvimento do território. De acordo com o Manual de Oslo (OECD & Eurostat, 2007), 

que afirma a importância do efeito da inovação sobre o produto, a produtividade e o emprego 

sendo de particular interesse para as políticas de inovação, tanto no âmbito nacional como 

para setores específicos e regiões.  

A preocupação com a publicização da ciência, tecnologia e inovação encontra ressonância na 

chamada “Ciência Cidadã” a qual consiste na participação do cidadão no processo de 

investigação e de produção científica (Haklay, 2013). Desta forma, melhores informações 

sobre as condições de sucesso poderiam auxiliar o aperfeiçoamento de políticas que visam 

alcançar benefícios econômicos e sociais provenientes da inovação. E as pesquisas podem 

fornecer dados qualitativos e quantitativos sobre os resultados da inovação. 

 Ademais, os dados de pesquisas podem ser insumos muito úteis para análises empíricas sobre 

os impactos da inovação. Os desempenhos macro econômicos e a competitividade, não só das 

empresas, mas também das regiões, países e regiões supranacionais estão fortemente 

associadas à dinâmica e capacidade de inovação (Santos & Almeida, 2020). 

Verifica-se que nos últimos anos, houve uma rápida expansão do papel da Universidade no 

desenvolvimento econômico, o que tem resultado na Transferência de Tecnologia da 

Universidade (UTT) para uma rede cada vez mais complexa de partes regionais interessadas 

(Miller, Mcadam, & Mcadam, 2016). E essa complexidade resultou em modelos de hélice 

quádrupla, em que o modelo de hélice tripla da academia, indústria e governo regional inclui 

usuários de inovação de base social como uma quarta hélice. E esta também é uma questão a 

ser investigada. 

O presente estudo visa cobrir algumas lacunas de pesquisa identificadas após extenso 

levantamento teórico.  A literatura aponta que os estudos sobre Inovação no Turismo 

encontram-se na sua infância, tendo sido um tema com pouca atenção por parte de autores e 

investigadores (Esteves, 2015; Carvalho & Costa, 2011; Sundbo, Orfila- Sintes & Sorensen, 

2007; Hall & Williams, 2008). Desta forma, a primeira lacuna está relacionada ao 
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desenvolvimento de estudos empíricos de inovação em turismo dado que existe uma limitada 

quantidade de estudos com evidências empíricas sobre atividades inovadoras e seus impactos 

para destinos (Hjalager , 2010; Ap 2019; Tunes, 2016). 

Esteves (2015) ressalta que os estudos sobre inovação em turismo têm sido marcados por 

casos exploratórios e qualitativos, focando majoritariamente no setor de Hotelaria, na 

tentativa de encontrar respostas empíricas quanto ao uso de inovação em empresas ligadas ao 

turismo. Evidencia-se ainda estudo empírico realizado por Sundbo et al. (2007) sobre o 

comportamento de inovação de empresas ligadas ao turismo na Dinamarca e na Espanha 

avaliando a Inovação a três níveis: organizacional, de rede e de sistemas.  

A segunda lacuna se refere-se ao desenvolvimento de estudo sobre inovação em turismo que 

envolva um estudo aplicado em um destino sede de megaevento com levantamento 

quantitativo. Para Van Niekerk (2017), na maior parte dos destinos sede as estratégias de 

organização de megaeventos não têm sido desenvolvidas de forma integrada. E este cenário 

muitas vezes se repete após o evento. E de fato, a inovação relacionada a megaeventos 

esportivos é uma temática ainda hoje pouco analisada em estudos científicos.  

A revisão de literatura vai mostrar que ainda hoje há pouquíssimos estudos aplicados 

considerando essas áreas de pesquisa. E até o momento, nenhum estudo que una as temáticas 

de inovação, turismo, quadrupla hélice e megaevento esportivo. Desta forma, este estudo pode 

ser considerado inovador e precursor por associar essas diferentes temáticas na atualidade. 

A terceira lacuna de pesquisa que o estudo visa cobrir está relacionada ao entendimento do 

papel da quarta hélice, ou seja, do residente para a inovação territorial do turismo no destino. 

Este é certamente o principal pilar desta tese. Sugere-se que a hélice da sociedade civil se 

constitua de iniciativas cidadãs e comunitárias, das quais estão listados os grupos de interesse 

dos consumidores e ONGs. (Björk, 2014). Estudo realizado por Baumann. R; Matheson. R 

(2018) reforçam, por exemplo, que muitas vezes, os altos investimentos relacionados a 

megaeventos esportivos são justificados pela possibilidade do aumento da demanda turística. 

No entanto, nem sempre este aumento é de fato percebido no médio e longo prazo como algo 

que seja relevante, se restringindo sim ao período do evento em si. E os investimentos não se 

justificam em priorizar melhorias para turistas e sim para residentes. 

A quarta lacuna está relacionada a investigar os desafios e as inovações turísticas geradas por 

megaeventos esportivos aos países em desenvolvimento. Lorde, Greenidge e Devonish, 

(2011) reforçam que os megaeventos têm impactos de longo prazo e que os custos e 
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benefícios serão percebidos pelos residentes anos depois (Gursoy et al., 2011). Poucas são as 

pesquisas de impacto de megaevento esportivo realizadas após três anos e em especial, em 

países em desenvolvimento.  

Zouian (2018) aponta que há uma lacuna de estudos empíricos longitudinais com residentes 

em países em desenvolvimento no contexto dos megaeventos esportivos. De acordo com 

Zhou e Ap (2009), grande parte da literatura que investiga a percepção dos residentes está 

relacionada ao contexto dos países desenvolvidos, pois segundo Getz (1997), países em 

desenvolvimento somente começaram a sediar megaevento esportivos nos últimos 20 anos. 

Esteves (2015) reforça a ausência de uma aplicação prática à perceção e atuação de empresas 

e entidades ligadas ao turismo presentes em Lisboa, constituindo-se uma lacuna empírica 

sobre os fluxos turísticos na cidade. Como se pode ver, este exemplo citado se aplica a um 

destino em país desenvolvido. Mas evidencia-se carência de estudos nessa temática em 

destinos localizados em países em desenvolvimento. 

Desta forma, os resultados da presente investigação visam contribuir tanto no âmbito da 

literatura como na realização de estudos empíricos relacionados a inovação territorial no 

turismo, englobando o modelo conceitual da quadrupla hélice e também a inovação no 

contexto dos megaeventos esportivos. Verifica-se a importância de se analisar a quarta hélice 

(residentes) e buscar estimular os conceitos de co-criação no desenvolvimento territorial do 

turismo. 

No contexto dos megaeventos esportivos, o novo paradigma pressupõe que os Jogos devem 

servir às cidades e não vice-versa. Desta forma, o residente passa a ser um elemento chave 

para desenvolvimento e inovação do território, antes, durante e após a realização do mesmo. E 

ai está a importância de se olhar a quarta hélice no desenvolvimento territorial. 

O estabelecimento de ações direcionadas para ativar o envolvimento da sociedade civil – 

componente da quarta hélice – torna-se oportuno para o desenvolvimento e inovação do 

turismo, juntamente com o eixo que compõe a tripla hélice (universidade, setor público e 

privado) a fim de criar estratégias que favoreçam inclusive para a cocriação e uso dos 

espaços, entre residentes e turistas (Zouain, 2019). 

Por fim, vale lembrar que a investigação da tese está alinhada aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) que são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula 

das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 

17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. Os ODS foram construídos em um 
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processo de negociação mundial, que teve início em 2013 e contou com a participação do 

Brasil em suas discussões e definições a respeito desta agenda. O país tendo se posicionado, 

de forma firme, em favor de contemplar a erradicação da pobreza como prioridade entre as 

iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável. 

Há uma carência de estudos que tenham investigado a influência do desenvolvimento do 

turismo na qualidade de vida do residente (Lin; Chen; Filieri, 2017). Todavia, há a 

preocupação em que este desenvolvimento seja sustentável e os esforços da Organização 

Mundial do Turismo (OMT) em prol do atingimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Agenda 2030 ressaltam a importância em se pensar na atividade 

turística com mais responsabilidade tanto com o meio ambiente como com as comunidades 

receptoras. Nesse sentido, a OMT define o turismo sustentável como aquele que “leva em 

conta seu impacto presente e futuro na economia, sociedade e meio ambiente, atendendo às 

necessidades dos visitantes, da indústria, do meio ambiente e das comunidades receptoras” 

(World Tourism Organization - UNWTO, s.d.).  

Nesta agenda, estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança 

alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, 

energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do 

clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas 

terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros. 

Os temas podem ser divididos em quatro dimensões principais: (1) Social: relacionada às 

necessidades humanas, de saúde, educação, melhoria da qualidade de vida e justiça. (2) 

Ambiental: trata da preservação e conservação do meio ambiente, com ações que vão da 

reversão do desmatamento, proteção das florestas e da biodiversidade, combate à 

desertificação, uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos até a adoção de medidas 

efetivas contra mudanças climáticas. (3) Econômica: aborda o uso e o esgotamento dos 

recursos naturais, a produção de resíduos, o consumo de energia, entre outros. (4) 

Institucional: diz respeito às capacidades de colocar em prática os ODS. 

A presente investigação está alinhada em especial às premissas das ODS 9 - Indústria, 

Inovação, Infraestrutura. Do que trata o ODS 9? Este ODS trata, principalmente, do 

desenvolvimento da indústria, da inovação e da geração de valor.  
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1.5 Objetivos da pesquisa 

 

A presente tese tem por objetivo investigar até que ponto os atores da quádrupla hélice 

(academia, setor privado, setor público e sociedade civil) são acionados como instrumento de 

inovação no turismo em um destino após sediar um megaevento esportivo, tomando como 

caso de estudo a cidade do Rio de Janeiro, após a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Como objetivo secundário, busca-se analisar até que ponto o residente (representante da 

quarta hélice) é entendido como um importante ator para desenvolvimento e inovação do 

turismo em um destino.  

 

1.5.1 Objetivos específicos 

 

Para tanto, foram definidos os seguintes objetivos específicos, listados abaixo, a fim de 

melhor responder a pesquisa de tese. São eles: 

 

• Investigar como os diferentes atores entendem inovação em turismo no destino e quais 

delas são percebidas no período pós-olímpico na cidade do Rio de Janeiro; 

• Analisar os impactos positivos e negativos da realização do megaevento esportivo e 

sua relação com a inovação territorial do destino num contexto pós-olímpico; 

• Analisar a dinâmica da quádrupla hélice no desenvolvimento de projetos de inovação 

turística, num contexto de pós-megaevento;   

• Identificar os principais fatores limitantes da inovação no âmbito das quatro hélices; 

• Investigar o quanto os diferentes atores investem no ecossistema de inovação no 

turismo, estimulando o empreendedorismo por meio de empresas juniores, 

incubadoras e startups; 

• Analisar como os residentes (quarta hélice) podem constituir num mercado turístico 

prioritário para a cidade do Rio de Janeiro; 

• Analisar como os elementos das quatro hélices interpretam o desenvolvimento urbano 

e do turismo na cidade do Rio de Janeiro pós-olímpiadas. 

 

Vale lembrar que o estudo relacionado a inovação é uma atividade um tanto complexa, dado 

que são muitos os entendimentos e as definições relacionados a esta temática. Este estudo, 

além de sistematizar o conhecimento existente sobre o tema de inovação territorial e 
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megaevento esportivo e seus efeitos turismo no destino sede, tomando como caso os Jogos 

Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, visa também dar uma contribuição para o campo 

teórico, no âmbito das políticas públicas e privadas, no que tange à pesquisa e 

desenvolvimento de inovação territorial.  

 

1.6 Processo de construção do referencial teórico 

 

Diversos autores (Hall, 2000; Martinez, 2004; Netto, 2005; Cruz et. al, 2008 entre outros) 

reconhecem que o saber turístico ainda se encontra em fase embrionária, cujo conhecimento 

permanece fragmentado entre as diversas ciências sociais que buscam analisar a atividade 

(Machado et al. 2009). 

A construção do referencial teórico para desenvolvimento de presente investigação se baseou 

nos seguintes eixos temáticos: inovação territorial, turismo e megaevento esportivo (Figura 

1). Para tanto, foram selecionadas palavras-chaves a serem pesquisadas nas bases de dados 

escolhida, sendo que neste caso, a SCOPUS foi a prioritária. Esta escolha foi feita por se 

tratar de uma base de dados internacional, reconhecida como uma das maiores fontes 

referenciais de literatura técnica e científica revisada por pares (Elsevier, 2014). Também 

foram realizadas buscas a artigos científicos no Brasil, tendo em vista a temática de estudo. 

 
Figura 1 - Revisão de literatura 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Inovação territorial em turismo pós megaevento esportivo 
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Este processo de leitura permeou todo o desenvolvimento do trabalho, pois se trata aqui de 

um processo de construção. As palavras chaves mais pesquisadas em bases cientificas, 

artigos, periódicos e plataformas digitais foram: inovação, turismo, quádrupla-hélice, co-

criação, desenvolvimento territorial, megaevento esportivo, ecossistema de inovação, startup, 

universidade empreendedora. Todas essas palavras foram pesquisadas majoritariamente em 

português e inglês e sempre fazendo correlação com o turismo.  

Em seguida, foi criada uma conta no Mendley, de forma consolidar uma pasta de trabalho 

com todos os estudos que poderiam contribuir para o desenvolvimento da tese. A partir desta 

etapa, a autora iniciou o processo de leitura, escrita e análise dos textos para a construção do 

quadro teórico conceitual. A Figura 2 sintetiza os blocos de atividades realizadas para esta 

etapa de trabalho. 

 

 

Figura 2 - Etapas de trabalho do referencial teórico 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Figura 3 apresenta o passo a passo da revisao da literatura que foi realizada com foco em 

três eixos principais: inovação territorial no contexto do turismo, inovação no âmbito dos 

megaeventos esportivos e a co-criação para a inovação em turismo. 
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Figura 3 - Passo a passo da revisão da literatura 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A seção a seguir, descreve o estado da arte da pesquisa em turismo, inovaçãoe megaeventos 

esportivos. Como se pode observar, existe hoje uma carência de estudos que envolvam as três 

temáticas centrais desta pesquisa. 

 

1.6.1 Estado da arte do eixo temático de Inovação territorial 

 

No que tange a inovação territorial, foi realizada uma pesquisa na base Scopus, a fim de 

identificar como o estímulo a integração dos ecossistemas de inovação pode favorecer para o 

incremento da inovação e do turismo no destino. Especialmente após a realização de 

megaeventos esportivos, no sentido de capitalizar a dinâmica territorial e os spillovers que 

resultam destes megaeventos. O efeito spill-over é entendido como os efeitos positivos ou 

negativos que uma determinada actividade pode gerar sobre outros que não se encontram 

diretamente envolvidos nela. 

Esta etapa do estudo foi feita com base na revisão de literatura de referências extraídas da 

base de dados Scopus, até o mês de maio de 2019. Ao todo, foram definidos 5 temas centrais 

de pesquisa, que direcionaram a coleta de artigos. As palavras-chaves foram pesquisadas em 

inglês, como já relatado, por se tratar de uma base acadêmica internacional. São elas: 

quadruple helix, triple helix, open innovation, innovation e tourism. O sistema de busca na 

base Scopus priorizou a coleta nas categorias título, resumo e palavras-chave, que foi feita em 

4 etapas, a fim se definir um critério de seleção.  
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A primeira busca foi realizada com as palavras-chave quadruple helix e tourism na Base 

Scopus, e ao todo foram identificados apenas 2 documentos, sendo concentrados no ano de 

2014.  De fato, são poucas as quantidades de artigos que possuem como temas centrais essas 

duas temáticas. Este dado é interessante notar, pois estudos sobre quádrupla hélice surgiram 

por volta dos anos 2000, e apenas 14 anos depois foram iniciadas discussões sobre essa 

temática associadas ao turismo. E ainda assim, com um número bem reduzido de artigos com 

essa dinâmica. Ambos estudos são qualitativos e teóricos. 

A segunda busca foi feita com as palavras-chave triple helix e tourism na base Scopus, 

totalizando 10 documentos encontrados, no recorte temporal de 2009 a 2018. Mas mais uma 

vez tem-se a mesma questão. O conceito da tripla hélice surge na década de 90, e apenas 14 

anos depois, verificam-se estudos relacionando a este conceito estabelecendo algum tipo de 

aproximação e discussão com o turismo. 

A terceira etapa foi realizada com as palavras-chave quadruple helix e open innovation, 

totalizando 31 documentos encontrados, concentrados de 2010 a 2018. Dentre os autores que 

se destacam, pode-se citar: Carayannis, E.G.; Miller, K.; Campbell, D.F.J.; Grigoroudis, E. 

Por fim, na quarta etapa, foi feita a busca pelas palavras-chave quadruple helix e innovation, e 

ao todo foram identificados 118 documentos, distribuídos ao longo dos últimos 10 anos, ou 

seja, de 2009 a 2019. Dentre os principais autores, destacam-se: Carayannis, E.G.; Campbell, 

D.F.J.; Miller, K. No entanto, a maior parte dos estudos aqui identificados estõ relacionados a 

outros temas de estudo. 

Dos 161 artigos pesquisados, nesta etapa de pesquisa foram selecionados 103 artigos foram 

analisados, sendo que apenas 10% tratavam efetivamente da temática de estudo fazendo 

alguma relação com turismo e/ou quádrupla hélice. A Tabela 1 apresenta um quadro com o 

quantitativo dos artigos selecionados para leitura. 

 

Tabela 1 - Artigos selecionados para leitura 

Tema Quantidade 

Quadrupla hélice e Turismo 2 

Tripla hélice e Turismo 10 

Quádrupla hélice e Inovação 60 

Quádrupla hélice e Inovação aberta 31 

Total 103 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Verifica-se um aumento da produção científica relacionada a quádrupla hélice e inovação a 

partir de 2016. Esses dados corroboram com o estudo desenvolvido por Ap (2019), que 

evidencia ascensão do tema de inovação territorial a partir de 2010, comprovado pelo 

aumento do número de publicações e pela explosão de citações. 

Percebe-se uma evolução na forma de produção e geração do conhecimento, que resultou em 

uma evolução dos modelos derivados da tripla hélice, saindo de uma perspectiva triangular, 

unindo universidade-indústria-governo em um processo colaborativo com a sociedade. Além 

disso, embora as caracterizações das novas hélices ainda sejam eminentes, há um 

direcionamento da quádrupla hélice para a comunidade e sociedade geral como usuária da 

inovação (Ap, 2019). A Figura 4 apresenta um gráfico com a evolução da produção científica 

por palavra-chave, desde o ano de 2009 à 2019. 

 

Figura 4 - Evolução da produção científica por palavra-chave 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Entre os autores mais citados, destaca-se Loet Leidesdorff (95), Henry Etzkowitz (70) e 

Michael Gibbons (26). Loet Leidesdorff e Henry Etzkowitz atuam conjuntamente no tema 

HT, contudo Leidesdorff pertence a Universidade de Amsterdã, na Holanda e Etzkowitz atuou 

na Universidade de Nova Iorque e pertence a Universidade de Stanford nos Estados Unidos 

(Ap, 2019).  É por esse motivo e pelo fato do estudo de caso desta investigação estar 
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relacionado a um destino que sediou megaeventos esportivos, que além de levantamento de 

artigos relacionados a quádrupla hélice e inovação, foram também pesquisadas referências 

relacionadas a co-criação e megaeventos esportivos.  

 

1.6.2 Estado da arte do eixo temático de Inovação em Megaeventos esportivos 

 

Para entender o estado da arte da temática inovação no contexto dos megaeventos esportivos, 

foi feita uma busca na base Scopus, que apontou uma lacuna significativa de pesquisas que 

associam a temática inovação, turismo e megaeventos esportivos. 

A primeira busca foi realizada com as palavras-chaves “megaevent” e “impact” na Base 

Scopus, totalizando 670 documentos identificados, no recorte temporal dos ultimos 45 anos, 

de 1974 a 2018, sendo notadamente crescente o número de artigos publicados dentro desta 

temática no decorrer dos últimos 10 anos, período este em que foi publicado 85% desses 

artigos citados. Dentre os autores mais citados, destacam-se: Matheson, Baade, Müller, 

Walker, Geldenhuys, Glikcin, Kaplanidou, Lee e Bob. A grande maioria dos artigos 

pesquisados está relacionado à relacionada à área de ciências sociais e negócio, gestão e 

finanças e economia.  

Na segunda etapa, a fim de se obter um maior refinamento, foi inserida a palavra chave 

“tourism”, totalizando, 132 documentos encontrados.  Basicamente, os estudos relacionando 

essas temáticas em conjunto começaram a ser públicados nos últimos 30 anos, sendo que foi 

observado um número crescente de estudos nos últimos 10 anos, período este em que está 

concentrada a publicação de 80% desses artigos pesquisados. Dentre os principais autores, 

destacam-se: Dickson, Gursoy, Hyde, Jones, Knoot, Werner. E mais uma vez, os estudos 

estão concentrados nas áreas de negócios e gestão, assim como das ciências sociais, onde se 

encontra grande parte dos estudos relacionados ao turismo. 

 Desta segunda busca, foram selecionados 21 artigos para análise, sendo o recorte feito 

relacionado a publicações que tratavam da temática “inovação”. Ao todo foram identificados 

três eixos principais de pesquisa: percepção, imagem de destino e impacto. Mas ao cruzar as 

palavras “megaevent” e “innovation” aparecem 29 trabalhos e ao relacionar as palavras 

“tourism”, “megaevent” e “innovation” aparecem na base apenas 3 trabalhos científicos. 

Por fim, é importante lembrar que a seleção dos artigos priorizou os seguintes critérios: (a) 

por discutirem os impactos dos megaeventos esportivos, seja de forma conceitual, teórica ou 
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prática, (b) relação do estudo com o turismo, e (c) estar publicado em base acadêmica de 

referência. Dentre eles, destacam-se: Journal Destination Marketing & Management; Current 

Issues in Tourism; Tourism Management, Soccer and Society. 

Os resultados apontam para um crescente número de estudos relacionados a temática de 

marketing, imagem do destino e também à percepção do residente, sendo que a grande 

maioria utiliza metodologia quantitativa. Observa-se, no entanto, uma carência de estudos 

longitudinais relacionadas a essa temática, sendo também alguns estudos relacionados a um 

caso específico, que não pode ser generalizado para outro contexto de destino ou de 

megaevento.   

Também é observado um aumento nos estudos dos impactos dos megaeventos nos países 

subdesenvolvidos nos últimos anos e também o aumento de pesquisas relacionadas a 

percepção de residentes no destino. Analisar a percepção deste ator é de grande valia para os 

destinos sede, tendo em vista que são os mais impactados com a realização dos megaeventos 

esportivos, seja antes, durante ou depois.  Um outro aspecto verificado, é a necessidade de se 

entrevistar não apenas um ator, neste caso, por exemplo, o residente. Mas sim, os diferentes 

atores que são impactados ao longo da realização do megaevento, no destino sede. 

Ao longo deste levantamento, também foram identificados estudos de caso e entrevistas semi- 

estruturadas. Os estudos de caso são de grande valia, e bem aplicado por se tratar de um 

contexto de megaevento, de um destino sede. No entanto, vale ressaltar que esses casos não 

podem ser analisados no contexto de outro destino. 

As temáticas de imagem e transformação urbana são também áreas onde evidencia-se 

concentração de estudos, em especial no âmbito dos impactos no destino sede. No entanto, 

mais uma vez, vale ressaltar que poucos são os estudos replicáveis de forma longitudinal. 

Com base na análise dos dados coletados nesta busca, verificam-se ainda as seguintes lacunas 

de pesquisa: ausência de estudos de inovação no contexto dos Jogos Olímpicos Rio 2016, 

carência de dados de megaeventos em países em desenvolvimento e de estudos relacionados 

ao período pós-olímpico no Rio de Janeiro. Nesta etapa de trabalho foram definidos 30 artigos 

para leitura. 
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1.6.3 Co-criação no âmbito da inovação em turismo 

 

Dado que a quarta hélice pressupoe o exercicio de co-criaçao entre os diferentes atores, 

buscou-se efetuar uma busca adicional a este tema nesta investigação. Desta forma, 

adicionalmente, para se entender o estado da arte relacionado a inovação, turismo e co-

criação, buscou-se na revisão de literatura durante o mês de novembro de 2017 com as 

palavras-chave: co-criação, marketing de experiência, turismo e inovação.  O sistema de 

busca na base Scopus também priorizou a coleta nas categorias título, resumo e palavras-

chave, que foi feita em 3 etapas, a fim se definir um critério de seleção.  

Na busca realizada com as palavras-chaves “co-creation” e “marketing” na Base Scopus, e ao 

todo foram identificados 532 documentos, no recorte temporal de 1997 a 2017, sendo 

notadamente crescente o número de artigos publicados dentro desta temática no decorrer dos 

últimos 10 anos. De 1997 a 2007, foram identificados o total de 10 artigos publicados a 

respeito da temática, enquanto que de 2007 a 2017, ou seja, nos últimos 10 anos, foram 

identificados 522 estudos.  

Em especial, nos últimos cinco anos, percebe-se a concentração da maior parte dos estudos, 

tendo em vista que foi o período onde foram identificados mais de 70% desses estudos. A 

grande maioria deles está relacionada à área de negócios, gestão, finanças e economia. E 

dentre os autores mais citados, destacam-se: Vargo, S.L., Cova, B, Lusch, R.F, Gröroos, C e 

Ramaswamy, V. Desse total, para elaboração do presente estudo, foram selecionados 3 artigos 

que serviram como base para a contextualização das temáticas co-criação e marketing. 

Na segunda etapa, a fim de se obter um maior refinamento, foram inseridas as palavras chaves 

“co-cration”, “marketing” e “tourism”, totalizando, 33 documentos encontrados.  

Basicamente, a totalidade desses estudos de co-criação em marketing, com enfoque para o 

âmbito do turismo, está concentrado no período de 2008 à 2017, sendo também crescente o 

numero de estudos nos últimos 5 anos, onde estão concentrados mais de 80% deles. Dentre os 

principais autores, destacam-se: Buhalis, D.; Chan, E.S.; Chathoth, P.K; Olsson, A.K.; 

Ungson, G.R. E mais uma vez, os estudos estão concentrados nas áreas de negócios e gestão, 

abrindo também uma frente expressiva para o âmbito das ciências sociais, onde se encontra 

grande parte dos estudos relacionados ao Turismo. Desta segunda busca, foram selecionados 

8 artigos para análise. 

Por fim, foi feita a busca pelas palavras-chaves “co-creation”, “marketing”, “tourism” e 

“innovation”, totalizando apenas 5 estudos, distribuídos ao longo dos últimos 6 anos, ou seja, 
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de 2011 a 2017. Dentre os autores que se destacam, pode-se citar: Bailey, A.; Buhalis, D.; La 

Rocca, A., Li, S.C.; Neuhofer, B. Essa busca foi importante para se entender a co-criação 

como fonte de inovação da experiência.  E substituindo “marketing”, por “experience 

marketing”, foram identificados apenas 3 artigos. Para efeitos de estudo, esses 3 artigos foram 

analisados. 

Vale ressaltar que, inicialmente, havia um interesse do autor em entender a co-criação no 

âmbito dos modelos de negócios disruptivos, no entanto, numa primeira busca a base Scopus 

com essas palavras-chaves, não foram encontrados títulos relacionados de forma conjunta. 

Mas como se trata também de uma temática bem atual, onde a co-criação é presente, optou-se 

por buscar referencial também sobre inovação disruptiva, de forma separada.  

Por fim, é importante lembrar que a seleção dos artigos priorizou os seguintes critérios: (a) 

por discutirem a co-criação, seja de forma conceitual, teórica ou prática, (b) relação do estudo 

com o turismo, (c) fazer conexão com inovação e (d) estar publicado em base acadêmica de 

referencia. Dentre eles, destacam-se: Journal Destination Marketing & Management; Current 

Issues in Tourism; International Journal of Contemporary Hospitality Management; Service 

Industries Journal; International Journal of Tourism Research.  

 

1.7 Estrutura da tese 

 

A tese está dividida em nove partes. O primeiro capítulo consiste nesta breve introdução com 

o descritivo do âmbito da tese, a justificativa para desenvolvimento do estudo, a apresentação 

da temática, das lacunas de pesquisa e da estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo contempla o embasamento teórico sobre inovação e, em seguida, aborda 

sua relação com o turismo. Já o terceiro capítulo faz um descritivo sobre os sistemas de 

inovação e dos componentes das hélices, com um destaque para a quarta hélice, ou seja, o 

residente. E para complementar esta análise, é feita uma abordagem sobre a co-criação em 

turismo.  

O quarto capítulo traz uma revisão teórica sobre os megaeventos esportivos, contemplado 

desde o planejamento ao descritivo dos impactos positivos e negativos que são gerados no 

destino sede. Vale ressaltar que os capítulos que compõem a revisão de literatura fazem um 
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descritivo dos eixos temáticos da pesquisa desta tese que englobam inovação, turismo e 

megaevento esportivo.  

O capítulo 5 apresenta os dados sociodemográficos do Rio de Janeiro, a fim de se fazer um 

descritivo do destino e por se tratar do estudo de caso aplicado. Também nesta seção, são 

apresentados os principais representantes de cada uma das hélices no turismo, que compõe o 

ecossistema de inovação em turismo em nível municipal e relacionando algumas instâncias de 

governança no âmbito estadual e federal. 

O capítulo 6, intitulado de metodologia, detalha cada uma das etapas de trabalho, assim como 

o problema de pesquisa, as hipóteses, juntamente com o detalhamento metodológico 

minucioso. Neste capítulo, constam ainda informações relevantes referentes à coleta de dados, 

amostra, testes estatísticos e instrumento de pesquisa utilizado no estudo empírico 

quantitativo, assim como um descritivo da ferramenta utilizada no estudo qualitativo, 

denominado mapa da empatia.  

Em seguida, no capítulo 7, constam as análises de dados da pesquisa quantitativa, englobando 

os dados de perfil, o entendimento dos respondentes sobre inovação, os aspectos positivos e 

negativos da realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, a percepção sobre a 

inovação nas organizações, o niível de interação entre os diferentes atores para 

desenvolvimento de projetos conjuntos, o nível de interação entre as hélices, a percepção 

sobre o ecossistema de inovação na cidade do Rio de Janeiro, o nível de investimento em 

Startup, incubadora e empresa júnior, a atuação do sistema S e a percepção da quarta hélice 

sobre a cidade. 

Já o capítulo 8 traz a análise dos dados qualitativos, com um descritivo de um mapa da 

empatia, identificando como os diferentes atores que participaram de uma oficina de design 

thinking vêem, pensam e sentem, ouvem, falam e fazem em relação ao turismo em cinco 

regiões do Rio de Janeiro, a dizer: Centro, Zona Portuária, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. 

Também são identificados desafios e necessidades da atividade turística na cidade.  

Por meio do uso desta metodologia e mesas redondas temáticas, foi possível fazer reflexões 

para o desenvolvimento e a inovação do turismo na cidade. Esta dinâmica foi elaborada a 

partir de um ambiente colaborativo, estimulando a co-criação e a busca de soluções conjuntas 

para problemáticas evidenciadas pelos participantes, sendo todos representantes de alguma 

das hélices trabalhadas neste estudo.   
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Por fim, o capítulo 9 faz um descritivo dos achados da pesquisa e as considerações finais do 

estudo. E com o objetivo de complementar a pesquisa com os dados atuais de Pandemia, 

inseri os resultados parciais de um estudo que está em desenvovimento que foi feito como 

desdobramento desta investigação. 

 

A Figura 5, apresentada a seguir, consolida os tópicos tratados em cada um desses capítulos 

do estudo. 

 

Figura 5 - Estrutura da Tese 

 

  

Fonte: Elaboração própria 
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CAPÍTULO 2 – INOVAÇÃO NO TURISMO 

2.1  Introdução 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar a importância da inovação para o turismo e 

aprofundar a investigação a respeito do seu significado, por meio da revisão de literatura. 

Inicialmente será feito um levantamento das diferentes definições de inovação, seguido de um 

descritivo dos modelos de inovação ao longo do tempo. Em seguida, será apresentada a 

literatura relacionada a inovação, incluindo as tipologias e taxonomias, assim como os 

modelos, as forças e os desafios aplicados ao turismo.   

 

2.2 Definição de inovação 

 

Para se entender a importância da temática de inovação para o desenvolvimento da sociedade 

e para o turismo, deve-se antes aprofundar o conhecimento sobre esta palavra tão falada e 

desejada que já caiu em senso comum. Muitos empresários, acadêmicos, teóricos, gestores 

públicos e representantes da sociedade civil acreditam na importância de se inovar, mas o que 

seria efetivamente o significado desta palavra ao longo dos tempos e qual o entendimento nos 

dias atuais? 

No contexto da ciência econômica, a palavra inovação foi introduzida pelo economista 

austríaco Joseph Schumpeter (Teoria do Desenvolvimento Econômico) na sua obra Business 

Cycles, de 1939. Em Capitalismo, Socialismo e Democracia (1942), ele descreve o processo 

de inovação, como destruição criadora, ou seja, afirmando que os novos produtos destroem 

empresas velhas e antigos modelos de negócios (isto dentro de uma lógica de economia de 

mercado). Para muitos, Schumpeter é considerado o pai da inovação como uma disciplina, 

que faz já parte do currículo de muitas e prestigiadas universidades no mundo.  

Outropesquisador de grande relevância para esta temática na literatura é o Peter Drucker, 

defensor da inovação nas empresas. Para ele, transformar ideias inovadoras em um projeto 

lucrativo é a essência do empreendedor. Segundo o autor, inovar constantemente – com 

resultados e equilibrando oportunidades e riscos – é um dos grandes desafios de empresas de 

todos os setores e dimensões (Drucker, 1987). Para ele, a inovação é vista como o 

"instrumento específico dos empreendedores, meio pelo qual eles exploram a mudança como 

uma oportunidade para um negócio ou serviço diferente". E ele também descreve a sociedade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
https://pt.wikipedia.org/wiki/1939
https://pt.wikipedia.org/wiki/1942
https://pt.wikipedia.org/wiki/Destrui%C3%A7%C3%A3o_criadora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
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empreendendora, como sendo fundamentalmente empresarial, com um elevado potencial de 

realização e de competência administrativa. 

Entendendo que toda e qualquer sociedade, em tempos históricos distintos, sempre inovou, a 

inovação está associada aos principais avanços da sociedade (Tunes, 2016). Ela faz parte do 

processo de reprodução das relações sociais de produção, mas na atualidade se apresentam de 

forma cada vez mais veloz, com maior relevância do território no processo de inovação e, a 

partir disso, na emergência de redes de inovação (Tunes, 2016). 

É bem verdade que ao longo da história foram concebidas diferentes definições para o termo 

inovação e ao longo dos próximos parágrafos serão elucidadas algumas delas, a fim de se ter 

um entendimento mais completo das diversas possibilidades e do imenso espectro que este 

termo alcança, desde as décadas passadas até os dias atuais. 

De acordo com o dicionário, inovar significa realizar algo novo ou que nunca havia sido feito 

antes; produzir novidades. Segundo Schumpeter (1961), inovar significa produzir coisas 

novas, ou as mesmas coisas de maneira diferente, combinando diversas forças e materiais no 

processo produtivo. O autor atribui o sentido de desenvolvimento pela realização de novas 

combinações de forma descontínua, não meramente por ajustes contínuos que representem 

pequenas etapas de mudança. 

Em 1965, Thompson definiu inovação a partir de uma perspectiva muito clara e simples, 

incorporando a difusão e comercialização da idéia, para transformá-la em uma inovação 

efetiva, e também aplicando-a a processos, produtos e serviços. Segundo o autor, inovação é a 

geração, aceitação e implementação de novas idéias, processos, produtos ou serviços 

(Thompson, 1965, p. 2). Essa classificação quanto à sua natureza, no que se refere a 

processos, produtos ou serviços, está integrada nas definições tecnológicas de inovação 

(Afuah, 1998) que dominaram os primeiros estudos sobre o assunto. 

Como se pode perceber, as inovações são percebidas em diferentes ambientes, mas em 

especial até a década de 70, foram vistas principalmente dentro das empresas, sendo a base da 

criação de vantagens estratégicas de mercado, tão necessárias no contexto de 

competititividade global (Porter, 1990). Para os países, a capacidade de inovação permite 

alcançar objetivos nacionais, aumentando a produtividade e atraindo investimentos, para 

sustentar o progresso contínuo nos padrões e qualidade de vida (Santos & Almeida, 2020). 

Segundo esses mesmo autores, Santos & Almeida (2020), são as inovações que concretizam o 

processo de mudança, embora o seu maior ou menor impacto no tecido econômico dependa 
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da intensidade com que se difundem entre os potenciais utilizadores – difusão da inovação. A 

Tabela 2 sintetiza as definições e os conceitos de inovação consolidados no âmbito desta 

investigação. 

 

Tabela 2 - Definições e conceitos de inovação 

Definição de inovação 

Autores Ano Definição 

Schumpeter 1934 

Inovação radical ocorre a partir da introduçao de novos elementos 

e inovação incremental a partir da adaptação, modificação, 

melhoria de produtos, processos e serviços 

Bush 1945 

Inovação linear, o que implica que primeiro há pesquisa básica em 

universidades (IES), que mais tarde e gradualmente (ao longo do 

tempo) se converte em pesquisa aplicada e aplicação de mercado  

Usher 1954 

Melhoria incremental requer a existência de um sistema de 

educaçao capaz de formar um elevado número de jovens e o 

desenvolvimento de atividades científicas e técnicas com 

aprovaçao pública e financiamento adequado. 

Schumpeter 1961 

Inovar significa produzir coisas novas, ou as mesmas coisas de 

maneira diferente, combinando diversas forças e materiais no 

processo produtivo. Atribui o sentido de desenvolvimento pela 

realização de novas combinações de forma descontínua, não 

meramente por ajustes contínuos que representem pequenas etapas 

de mudança. 

Thompson 1965 
Inovação é a geração, aceitação e implementação de novas ideias, 

processos, produtos ou serviços  

Freeman  

1982 

Considera que a inovação inclui as atividades técnicas, de design, 

fabricação, gestão e comerciais envolvidas na comercialização de 

um processo ou equipamento novo ou aprimorado 

Drucker 1987 

Instrumento específico dos empreendedores, meio pelo qual eles 

exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio ou 

serviço diferente 

Rothwell  

1992 

Defende que inovar nem sempre implica na comercialização de 

apenas um grande avanço tecnológico, mas também na utilização 

de mudanças em pequena escala no know-how tecnológico. 

Lundvall 

2005 

Inovação é um processo de learning by doing, learning by using 

and learning by interacting, o que reforça a concepção das 

interações que ocorrem ao longo do processo produtivo  

Fonte: Elaboração própria 
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Freeman (1982) considera que a inovação inclui as atividades técnicas, de design, fabricação, 

gestão e comerciais envolvidas na comercialização de um processo ou equipamento novo ou 

aprimorado. De acordo com este conceito, inovar requer o acoplamento de uma invenção a 

um mercado potencial. Essa correspondência evolui e muda com o tempo, assim como o 

ambiente nacional e internacional em que ocorre o processo de inovação. 

Porém, Rothwell (1992) defende que inovar nem sempre implica na comercialização de 

apenas um grande avanço tecnológico, mas também na utilização de mudanças em pequena 

escala no know-how tecnológico. E Lundvall (2005) propõe que a inovação é um processo de 

learning by doing, learning by using and learning by interacting, o que reforça a concepção das 

interações que ocorrem ao longo do processo produtivo 

Como se pode observar, a diversidade de formas de se utilizar esta palavra faz com que seja 

difícil efetivamente defini-la. Ao longo do tempo a inovação vem assumindo novas 

dinâmicas, saindo de um entendimento de que necessariamente deveria ter uma ruptura 

(Shumpeter, 1934), passando a englobar o significado de melhoria, mudança e interação, 

adicionando à definição o conhecimento tácito e o fator humano.  

Segundo a classificação de Abernathy e Clark (1985), apresentada na Figura 6, existem dois 

tipos de conhecimento que sustentam uma inovação: o tecnológico e o de mercado.  

 

Figura 6 - Classificação de inovações segundo Abernathy e Clark (1985) 

 

Fonte: Abernathy e Clark (1985) 
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De acordo com esse modelo, uma inovação é regular se conservar as capacidades tecnológicas 

e de mercado existentes do fabricante. É uma criação de nicho se conservar as capacidades 

tecnológicas, mas tornar obsoletas as capacidades do mercado. Pode ser entendida ainda como 

revolucionária se deixar obsoletas as capacidades tecnológicas, mas melhorar as capacidades 

do mercado e, arquitetural, se as capacidades tecnológicas e de mercado se tornarem 

obsoletas. 

Já o Manual de Oslo define quatro tipos de inovação, contudo, Hjalager (2010) considera as 

especificidades do setor e vai mais além, classificando-as em seis tipologias distintas: 

• Inovações de produtos ou serviços: são mudanças observadas diretamente pelo 

cliente e consideradas como novas, tanto no sentido de nunca terem sido vistas 

antes ou novas para a empresa particular ou de destino; 

• Inovações de processo: são às inovações nas atividades normais das empresas, 

que visam à eficiência, produtividade e fluxo. Podem ser na aquisição de novas 

tecnologias ou novos layouts de fabricação; 

• Inovações gerenciais: através da colaboração interna, orientando e capacitando 

pessoal, construindo carreiras e compensando o trabalho com remuneração e 

benefícios, ou destinadas a melhorar a satisfação no trabalho e fomentar o 

conhecimento interno e recursos de competência; 

• Inovações de gestão: mudanças na maneira como a comunicação global da 

organização com os clientes é feita, e como os relacionamentos entre prestador 

do serviço e cliente são construídos e mantidos; 

• Inovações institucionais: desenvolvimento de novas competências ou 

combinação daquelas já estabelecidas entre organizações para colaboração 

interinstitucional, e formação de redes de alianças. 

Importante ressaltar que o Manual de Oslo, OECD & Eurostat (2007), define inovação como 

o desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias que são fundamentais para o crescimento 

da produção e da produtividade. Mas a compreensão do processo de inovação e o impacto na 

economia ainda é deficiente.  

Lundvall (2005) afirma que a inovação é um processo de learning by doing, learning by using 

and learning by interacting, o que reforça a concepção das interações que ocorrem ao longo 

do processo produtivo (Tunes, 2016). A inovação, portanto, resulta de processos de 

aprendizagem, busca e exploração, refletidos no surgimento de novos produtos, técnicas, 

formas de organização, mudanças institucionais e mercados(Brandão, 2014). 
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Segundo o Manual (OECD & Eurostat, 2007), o efeito da inovação sobre o produto, a 

produtividade e o emprego é de particular interesse para as políticas de inovação, tanto no 

âmbito nacional como para setores específicos e regiões. Na tentativa de desenvolver um 

conceito multidisciplinar de inovação, Baregheh, Rowley e Sambrook (2009) pesquisaram 

cerca de sessenta definições. Essas definições foram segmentadas na literatura relacionadas às 

seguintes áreas: (i) negócios e gestão; (ii) economia; (iii) estudos de organização; (iv) 

empreendedorismo; (v) tecnologia, ciência e engenharia; (vi) gestão do conhecimento; e (vii) 

marketing. Suas descobertas mostraram que novidade, mudança, produto, organização, 

serviço, processo e idéia são algumas das palavras mais frequentes que aparecem nessas 

definições. 

Ao longo do tempo, pode-se observar que o mundo vem vivendo uma grande revolução 

tecnológica, com a economia mundial sendo reformulada pelas novas tecnologias da 

informação e por mudanças importantes em diversos campos da ciência. No entanto, é 

importante se fazer a ressalva de que essas mudanças tecnológicas radicais não estão sendo 

refletidas em melhorias na produtividade total dos fatores e nas taxas de crescimento do 

produto, gerando a necessidade de estudos mais profundos nessa área (Tunes, 2016). 

A inovação é, em si, um processo essencialmente social (Tunes, 2016). De fato, são diversas 

as perspectivas de análises da inovação, seja pela geografia, psicologia, economia, sociologia 

ou da gestão. E estas diferentes abordagens serão também aqui apresentadas, por meio do 

referencial teórico. No desenvolvimento do estudo, serão trabalhadas principalmente as 

análises na perspectiva da geografia e da gestão.  

 

2.3 Gerações da inovação 

Ao longo da literatura, foram identificadas seis gerações de inovação (Brandão, 2014), 

consolidadas na Tabela 3. A primeira geração, mais conhecida como Modelo linear ou 

neoclássico prevaleceu durante os anos cinquenta até meados dos anos sessenta, dentro de um 

contexto socioeconômico de expansão industrial e de surgimento de novas indústrias de base 

tecnológica.  

Este modelo, sugerido por Rothwell (1994). sugere que a inovação ocorre através de uma 

progressão linear a partir da ciência (ou pesquisa), que leva ao desenvolvimento tecnológico, 

o desenvolvimento leva à produção e a produção ao marketing e vendas. A Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) foi considerada a fonte privilegiada de inovação. 
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Tabela 3 - Gerações da inovação 

Período 
Geração da 

inovação 
Descritivo Autor 

Década 

de 50 

Primeira geração: 

impulso de 

tecnologia | Linear | 

Modelo neoclássico 

A inovação era vista como um “processo de 

descoberta em que novos conhecimentos são 

transformados em novos produtos por meio de um 

conjunto de sequências ou estágios fixos” (Smith, 

1994, p. 8, cit em Chaminade & Roberts, 2002). 

(Rothwell, 

1994). 

Década 

de 60 

Segunda geração: 

atração de mercado | 

Demanda-Puxar | 

Need-Pull 

Ainda congrega um conjunto linear de etapas, mas 

considera o mercado como fonte de inovação e não a 

ciência. 

(Rothwell, 

1994). 

Décadas 

de 70/80 

Terceira geração - 

Modelo encadeado 

A inovação resulta de um processo interativo dentro 

da empresa, englobando etapas de design, 

desenvolvimento e marketing com retroalimentação 

e feedbacks continuos e cooperação dos diferentes 

departamentos. 

Kline and 

Rosenberg 

(1986) 

Meados 

da década 

de 80 

Quarta geração - 

Modelo Integrado 

Apresenta uma estreita integração de diferentes áreas 

da empresa, tais como pesquisa, engenharia, 

produção, marketing, clientes e fornecedores no 

desenvolvimento de novos produtos, construindo 

equipes multifuncionais. Os atores envolvidos 

(clientes, fornecedores e unidades funcionais da 

empresa) trabalharam juntos e simultaneamente, ao 

invés de sequencialmente. 

(Rothwell, 

1994). 

Década 

de 90 

Quinta geração - 

Integração de 

sistemas e rede 

Reforça conexões com usuários, fornecedores e 

outras organizações que participam do sistema de 

inovação. 

Chaminade 

& Roberts 

A partir 

do ano 

2000 

Sexta Geração: 

Conhecimento e 

Conectividade | 

Aprendizagem 

Coletiva 

Os modelos da sexta geração é baseado em 

conhecimento (em oposição a informação) e 

conectividade (em oposição a redes formais 

explícitas) e têm foco nos mecanismos que 

promovem a criação, expansão e utilização de todos 

os tipos de conhecimento.  . 

Chaminade 

& Roberts 

(2002) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Brandão (2014) 

 

A segunda geração ainda congrega um conjunto linear de etapas, mas considera o mercado 

como fonte de inovação e não a ciência. Em meados da década de 1960, a economia passava 

por alta competição e, portanto, havia um foco estratégico no marketing para aumentar a 

participação das empresas no mercado. Como resultado, o processo de inovação começou a 

mudar conforme a ênfase mudou de P&D para fatores do lado da demanda.  

O modelo de inovação de segunda geração reflete essa ideia: as necessidades do mercado e 

dos consumidores fornecem as diretrizes para a criação de novas ideias e para a P&D, que 

ganha um papel meramente reativo no processo de inovação. Este posicionamento levou as 

empresas a realizarem inovações principalmente incrementais, pois simplesmente adaptaram 
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os produtos já existentes às necessidades de evolução dos clientes e, portanto, perdendo a 

capacidade de se adaptar a mudanças radicais de mercado ou tecnológicas (Rothwell, 1994). 

A terceira geração, denominada de modelo encadeado, considera que a inovação resulta de 

um processo interativo dentro da empresa, englobando etapas de design, desenvolvimento e 

marketing com retroalimentação e feedbacks continuos e cooperação dos diferentes 

departamentos.  

A quarta geração, conhecida por Modelo Integrado, apresenta uma estreita integração de 

diferentes áreas da empresa, tais como pesquisa, engenharia, produção, marketing, clientes e 

fornecedores no desenvolvimento de novos produtos, construindo equipes multifuncionais. Os 

atores envolvidos (clientes, fornecedores e unidades funcionais da empresa) trabalharam 

juntos e simultaneamente, ao invés de sequencialmente.  

E a quinta geração, denominada Integração de sistemas e rede, propõe um foco conexões 

tanto horizontais como verticais, englobando usuários, fornecedores e outras organizações que 

participam do sistema de inovação. A partir deste modelo sistêmico de inovação, as 

universidades passam a ser vistas como um dos pilares do processo inovativo, o que corrobora 

a concepção da hélice tríplice. Como o conhecimento é cada vez mais um insumo 

importantíssimo para o desenvolvimento socioeconômico, é natural que as universidades, 

enquanto espaços institucionais de geração e de transmissão de conhecimento, sejam 

entendidas como agentes sociais de destaque ( Lobosco et al., 2011 ). 

Por fim, a  sexta geração, denominada de Conhecimento e Conectividade ou Aprendizagem 

Coletiva, tem modelos baseados em conhecimento (em oposição a informação) e 

conectividade (em oposição a redes formais explícitas) e têm foco nos mecanismos que 

promovem a criação, expansão e utilização de todos os tipos de conhecimento. Verifica-se a 

importância do conhecimento tácito e da capacidade tecnológica da empresa. 

Como se pode observar, a inovação deve ser entendida como um processo contínuo e não 

simples episódios. E para se tornarem competitivas, as empresas devem engajar-se no 

processo de aprendizagem de forma a possibilitar a construção das próprias capacidades.  

A capacidade de inovar pode ser desenvolvida. É o que afirmam os pesquisadores Jeff Dyer, 

Hal Gregersen e Clayton M. Christensen, autores do livro The Innovator’s DNA (O DNA do 

Inovador). Na pesquisa realizada eles chegaram à conclusão de que apenas 25% a 40% da 

capacidade criativa do ser humano é determinada geneticamente. A maior parte – quase dois 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2019000100213#B018
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terços da competência para inovar pode ser desenvolvida. Entender o processo criativo, 

praticar e desenvolvê-lo é possível para qualquer ser humano e também para as empresas. 

Figueiredo (2008) ressalta que a capacidade tecnológica engloba estoque de conhecimento, ou 

seja, ativo cognitivo, conhecimento tácito. E para aumentar o nível de desenvolvimento 

tecnológico de um país, evidencia-se a necessidade de investir em tecnologia, e isso gera 

custos, cada vez mais altos, além de ser necessário um contínuo investimento em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), logística, marketing, entre outros. Surge, então, a demanda por 

investimentos de recursos públicos na pesquisa científico-tecnológica do País.  

A capacidade de inovação de um território, nação ou região, está profundamente enraizada no 

seu ambiente micro-economico (Santos & Almeida, 2020) e implica diretamente na sua 

competitividade. As empresas podem ter diferentes níveis de estoque de conhecimento e 

também diferentes níveis de capacidade de adquirir, assimilar, transformar e explorar o 

conhecimento (Cohen e Levinthal, 1990; Zahra e George, 2002; Miller et al., 2016b ) A 

aprendizagem individual pode ocorrer na forma de educação ou treinamento (Linda & Linton, 

2020) 

Mazaro (2017) ressalta que os recursos locais endógenos, a sustentabilidade socioambiental, a 

qualificação para o trabalho, a formação profissional e a cooperação intersetores são vistos 

como importantes influenciadores da capacidade competitiva para os países e regiões 

específicas. Brandão (2014) aponta alguns aspectos determinantes para que empresas 

turísticas sejam inovadoras. Um primeiro aspecto está relacionado à própria estrutura, que 

deve ser menos burocrática e com mais estimulo à criatividade e inovação.  

A criação e mudança de organizações e instituições que participam ou influenciam as 

inovações são necessárias para que os sistemas se desenvolvam, evoluam e tenham sucesso ao 

longo do tempo, e os sistemas devem considerar isso como uma função a ser desempenhada 

(Brandão, 2014). Figueiredo (2008) aponta, no entanto, que a descontinuidade no processo de 

aprendizagem atrasa muitas vezes esse processo, assim como a falta de investimento. O autor 

também alerta que o investimento em aprendizado e conhecimento deve ser constante porque 

a taxa de acumulação tecnológica pode ser rápida ou lenta e, mesmo que seja rápida, pode ser 

que uma empresa nunca alcance a fronteira tecnológica, dado que é fluida e sofre mudança 

constante.  

Uma população integrada na moderna sociedade da informação exige massa crítica de 

pesquisadores recrutados em um universo abrangente da população com acesso à educação 



34 

 

superior e um sistema produtivo comprometido com o progresso. Com recursos expressivos 

aplicados de forma continuada e um programa de formação de pesquisadores, num país, 

podem-se gerar, em pouco tempo, grupos de pesquisa altamente qualificados, com alguns 

pesquisadores de nível internacional capazes de obter importantes prêmios acadêmicos. 

Segundo Tunes (2016), a crítica mais frequente a abordagem dos meios inovadores recai 

exatamente sobre a territorialidade. Benko (1995) e Scott e Storper (1988), apud Tunes 

(2016) apontam que a fragilidade mais significativa dessa abordagem é a pouca relação que os 

atores estabelecem com o contexto global e com o mercado internacional a que a inovação 

está inserida.  

 

2.4 Inovação no contexto do turismo 

 

A economia está mudando e com isso, a forma de consumir também muda. Segundo Pine & 

Gilmore (1998) a economia passou por um processo de evolução constituída por 4 estágios 

principais. Sendo assim, saiu da base agrária, que engloba o setor primário, essencialmente 

agrícola, pecuarista e extrativista, para o segundo estágio, pautado na indústria, de produção 

de bens e produtos. Em seguida, passou para a base em serviços até que chegou à economia 

da experiência. O turismo está justamente relacionado a este último contexto. 

A revolução tecnológica, centrada em torno das tecnologias da informação e comunicação 

(TIC), impõe um novo ritmo à sociedade, que segundo Hassan (2011), conduz a novos modos 

de comunicação e gerenciamento, provocando mudanças significativas na rotina das pessoas, 

nos seus comportamentos e na forma como se relacionam. 

É justamente a experiência que marca o século XXI, com um desenvolvimento cada vez mais 

tecnológico e vivencia do mundo digital, com fortalecimento da indústria 4.0, configurada 

pelo aumento da automação e da tecnologia da informação. Nesse contexto, cada vez mais as 

inovações tecnológicas permitem o surgimento de novos modelos de negócios, que se iniciam 

com base em start ups e afetam a economia de diferentes destinos no mundo, gerando 

impactos inclusive em outros âmbitos, como por exemplo nas leis e formas de se fazer 

negócios.  

Em um mundo globalizado, a atividade turística encontra-se cada vez mais competitiva e as 

empresas necessitam de ferramentas para se destacarem no mercado. No turismo, são diversos 
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os exemplos de inovação sejam em produto, serviço ou organizacional. No entanto, torna-se 

fundamental compreender quais as diferentes tipologias de inovação no turismo, para analisar 

as dinâmicas das empresas e dos territórios turísticos.  

O estudo mais utilizado para avaliar a contribuição da atividade turística para a economia de 

uma região é o do impacto econômico do turismo (Stynes, 1999), uma vez que revela as 

relações entre os setores da economia e o turismo, assim como prevê estimativas sobre as 

mudanças que poderão ocorrer na economia após uma ação. São diversos os efeitos das 

inovações em turismo. O “efeito multiplicador”, freqüentemente, como forma de capturar 

efeitos secundários do gasto turístico é prova do grande alcance dos seus benefícios em 

diferentes setores da economia (Stynes, 1999).  

A inserção de um novo produto ou serviço (para o mercado, empresa ou destino turístico) é 

normalmente percebida pelos turistas e pode representar o principal fator de atração ou 

decisão de viajar para uma localização específica. As melhorias de processo adicionam valor 

ao produto e à experiência, em especial no contexto da inserção de novas tecnologias que 

favorecem para a melhoria da experiência, por exemplo, nos aeroportos, restaurantes, 

atrativos. E a inovação na organização favorece para a a melhoria da equipe e qualidade do 

serviço (Brandao, 2014). A Figura 7, apresentada a seguir, exemplifica as tipologias de 

inovação em turismo. 

 

Figura 7 - Tipologia de inovação em Turismo 

                      

     Fonte: Hjalager 2010, apud Brandão (2014) 

Também são diversas as inovações em marketing, em especial no contexto das redes sociais, 

assim como nas estruturas organizacionais e no desenvolvimento de novos negócios. Brandão 
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(2014) apud Hjalager (2010), reforçam que as inovações podem gerar benefícios para 

diversos setores da economia. Veja, a seguir, o detalhamento da Figura 8. 

 

Figura 8 - Tipologia de inovação em Turismo 

 

Fonte: Hjalager (2010), apud Brandão (2014) 

Cooper (2001) ressalta que o valor dos gastos realizados pelos turistas representa somente 

uma parte dos impactos econômicos. Para uma análise completa, outros aspectos devem ser 

levados em consideração, como os efeitos indiretos e induzidos, como a compra de 

fornecedores e novos negócios abertos em função da renda do turismo. 

O Modelo Albernathy-Clark, na Figura 9, exemplificou as inovações regulares ou 

incrementais, as inovações de nicho, as revolucionárias e as arquiteturais no turismo. 

 

Figura 9 - Modelo Albernathy-Clark aplicado ao Turismo 

 

Fonte: Henderson e Clark (1990) 
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Hjalager (2002) recorre ao modelo de Abernathy e Clark (1985) para organizar a inovação em turismo 

em quatro eixos: regulares, revolucionárias, de nicho e arquiteturais. As inovações regulares englobam 

ações de novos investimentos que aumentem a produtividade, a qualidade dos serviços e a capacitação 

dos funcionários e proprietários para maior eficiência do serviço. Já as inovações de nicho promovem 

a entrada de novos empreendedores para a exploração de oportunidades de negócios. Além disso, 

encoraja empresas a concretizarem parcerias no mercado e propõem a combinação de produtos de 

novas formas. 

As inovações revolucionárias pressupõem a difusão de nova tecnologia nas empresas, a 

introdução de novos métodos que alteram a composição dos funcionários e inserem novos 

métodos nos novos mercados. Por fim, as inovações arquiteturais propõem a criaço de novos 

eventos e atrações que requerem reorganização do turismo, redefiniçao da infraestrutura legal 

ou física e criação de centros de excelência que tratam e disseminam novo conhecimento 

operacional. A Figura 10 detalha as características de cada uma dessas taxonomias. 

 

Figura 10 - Taxonomia de inovação em Turismo 

 

Fonte: Taxonomia de Inovação em Turismo segundo Hjalger (2002) 

 

Ao longo da história podem ser percebidos diferentes ícones de inovação que favoreceram 

para a experiência no turismo, em especial no que tange a melhoria e desenvolvimento dos 

meios de transporte e meios de hospedagens que permitiram os cidadãos a alargarem seus 
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deslocamentos e os horizontes para suas experiências, seja como visitantes, seja como 

turistas, com pernoite nos destinos visitados. 

Desta forma, foram percebidas diferentes inovações, seja do tipo disruptiva, seja incremental. 

O lançamento do primeiro veículo pessoal da Ford, em 1908, por exemplo, transformou toda 

uma indústria automobilística e o conceito demobilidade urbana, permitindo a locomoção nas 

cidades. O que fez com que a partir da década de 30 e 40, o transporte começasse a mudar. 

Para alguns países em desenvolvimento, a produção do automóvel em massa se deu um pouco 

mais tarde, a partir da décadade 60/70. 

A década de 90 gerou outra importante mudança, mas desta vez no âmbito da comunicação. O 

lançamento da internet naquela época iniciou um novo processo de transformação e 

digitalização das empresas. Este foi apenas o começo de toda uma transformação mundial, 

inclusive de paradigmas. E praticamente 17 anos depois (2007), foi lançado o celular, gerando 

uma disrupção na comunicação. Também as funcionalidades foram melhoradas a cada ano e 

em especial a tecnologia, permitindo uma melhoria da experiência e da interatividade, em 

especial uma década após seu lançamento. 

Dando continuidade a exemplificação de mudancas de paradigmas na sociedade e 

consequentemente no turismo, pode-se destacar diversas inovações disruptivas, como o 

airbnb, uber, netflix, entre outros, que surgiram na primeira década dos anos 2000. Estas 

novas soluções vêm crescendo exponencialmente nos últimos anos, gerando uma série de 

transformações e impactos nos diferentes setores da economia.   

De fato, no âmbito do turismo, são diversos os efeitos percebidos, seja no que se refere aos 

meios de hospedagem, transportes, agências de viagens, operadoras, locadoras de automóveis, 

empresas de receptivo, entre outros mais. Existe toda uma cadeia que é afetada, seja para o 

turista, seja para os residentes, para o setor público ou privado, por conta da entrada de 

modelos de negócios disruptivos.  

Mas o que seriam inovações disruptivas? O termo “disrupção” foi cunhado pelo professor de 

Harvard Clayton Christensen (1995). Ele é usado para descrever inovações que oferecem 

produtos acessíveis e criam um novo mercado de consumidores, desestabilizando as empresas 

que eram líderes no setor. Clayton Christensen, se inspirou no conceito de “destruição 

criativa” cunhado pelo economista austríaco Joseph Schumpeter em 1939 para explicar os 

ciclos de negócios. Segundo ele, o capitalismo funciona em ciclos, e cada nova revolução 

(industrial ou tecnológica) destrói a anterior e toma seu mercado. 
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No entanto, a capacidade para as empresas inovarem, depende de diversos fatores, tais como: 

estrutura organizacional, dimensão da empresa e processos de gestão, procura, competências e 

forças de mercado, fontes de conhecimento e nível de cooperação (Brandão, 2014). A Figura 

11, apresentada a seguir, detalha as dimensões desta estrutura empresarial para inovação. 

 

Figura 11 - Fatores determinantes da inovação 

 

 

Fonte: Brandão (2014) 
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Brandão (2014) sugere que, perante a análise dos riscos de não inovar, cada empresa pode 

identificar um conjunto de motivações próprias que a leve a investir em inovação. Entre estas 

motivações particulares, algumas das mais frequentes são: aumento dos lucros/margens, 

diversificação de produtos, diferenciação de produtos, satisfação das necessidades dos 

consumidores, nomeadamente as emergentes, fidelização do cliente; criação e manutenção de 

novos mercados, reforço da capacidade competitiva, redução de custos de produção, 

personalização dos serviços, modernização, melhoria da qualidade, entre outros mais. 

No âmbito organizacional, uma organização inovadora é composta por uma estrutura 

diferenciada que valorize a geração de ideias, pessoal capacitado e com ações de treinamento, 

estratégias definidas para desenvolvimento da inovação e programa de compensação 

processos que colaboram para a implementação das ideias (Brandão, 2014), conforme 

descrito na Figura 12. 

 

Figura 12: Desenho de uma organização inovadora 

 

Fonte: Glbraith, 1982: 24 (apud, Brandão, 2014) 

 

Mas o que de fato leva á inovação no turismo? De acordo com (Esteves, 2015) e com base em 

Hall & Williams (2008), as forças de inovação em turismo compreendem competitividade, 

desempenho econômico, procura, tecnologia, estratégia organizacional, empreendedorismo 

individual e o papel do Estado. A Tabela 4 descreve de forma detalhada cada um desses 

conceitos abordados. 
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Tabela 4 - Forças de inovação em Turismo 

Competitividade Substituibilidade de diferentes tipos de atividades de férias e destinos; reduções de 

barreiras tais como a os custos de viagem; aumento do investimento das empresa.  

Inovar não só com visto à expansão mas sobretudo à própria sobrevivência; Busca 

de inovação difícil de imitação por parte da concorrência (Inovação de Processo em 

vez de Inovação de Produto) 

Desempenho Econômico Inovação é um motor de desempenho econômico de empresas. Exemplos: check-in 

automático ou introdução de voos low-cost; maior foco em inovações de processo 

incrementais e menos investimento em tecnologia; relação entre inovação e 

desempenho econômico é persistente e reforça-se, possibilitando a exploração de 

oportunidades oferecidas pelas TIC’s 

Procura Fatores como alterações nas horas de trabalho, estrutura etária e estrutura de 

rendimentos, levaram ao crescimento da procura turística; grandes fluxos de turistas 

necessitam inovação: replicação; aumento do número de voos, hotéis, restaurantes, 

etc; - Inovação Radical: Desenvolvimento de aviões de maior dimensão; Alterações 

no tipo de procura funcionam também como catalisadores de Inovação 

Tecnologia Turismo depende mais da tecnologia adquirida que a tecnologia desenvolvida (in- 

house); Internet criou oportunidades para os negócios de turismo a nível de 

provisionamento de informação e vendas de forma eletrónica; Necessidade de 

inovação a nível força de trabalho, novos serviços e novas formas organizacionais, 

para acompanhar desenvolvimento tecnológico 

Estratégia 

organizacional 

Objetivos estratégicos (defensiva ou expansiva, maximização de receitas ou foco na 

qualidade) influenciam a atitude em relação às atividades de Inovação; 

Organizações com processos centralizados tendem a ser mais eficazes em inovações 

incrementais, enquanto empresas com culturas organizacionais empreendedoras 

tendem a privilegiar inovações radicais 

Empreendedorismo 

individual 

Empreendedor é associado a inovações revolucionárias mas é importante em todos 

os tipos de Inovação; Ainda que I&D seja efetuada maioritariamente por 

fornecedores, há espaço para empreendedores desenvolverem novos produtos e 

processos; Empreendedores podem ser empregados em empresas, inovando em 

nome das mesmas (intrapreneurs), ou abrir a sua própria empresa para desenvolver 

uma ideia 

Papel do Estado Pelo seu envolvimento na gestão e marketing dos destinos turísticos, o Estado pode 

ter um papel importante; - Suporte financeiro: programas de desenvolvimento 

econômico regionais; - Parcerias público-privadas: a nível de desenvolvimento e 

infraestruturas; - Suporte de inovações de marketing: Branding nacional e de 

destino; - Ambiente político e regulatório: Encorajar novas inovações e proteger 

inovações existentes 

Fonte: Esteves (2015) com base em Hall & Williams (2008) 

 

No entanto, há de se considerar algumas questões específicas da prestação de serviços em 

turismo. A literatura (Hall & Williams, 2008; Shaw & Williams, 2002) aponta que existem 

essencialmente cinco características que diferem o caráter da inovação no turismo da natureza 

geral presente no setor de serviços: a clusterização de atividades, a sazonalidade, a 

espacialidade, a relação de turistas e indústria turística, e a relação entre turistas e 

comunidade. Consequentemente, os produtos e processos turísticos acabam por estar em 

constante modificação, evidenciando alterações relacionadas em padrões complexos de 
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inovação que afetam o transporte, entretenimento e alojamento turístico, em escalas também 

elas distintas (nível individual, organizacional, destino e turismo nacional). 

Já no contexto econômico, deve-se ter em mente que existe uma forte relação entre economia, 

turismo e inovação. Isto é o que a Figura 13 elaborada por Esteves (2015), que apresenta 

fatores, causas e consequências no contexto desta atividade. Um exemplo citado se relaciona 

ao tempo livre originadas das alterações na organização de trabalho. Este fator favorece para 

o aumento do tempo livre, que tem como consequência o desejo por novos tipos de férias e 

turismo.  

 

Figura 13 - Relação economia - Turismo - Inovação 

 

Fonte: Esteves (2015) 

 

O mesmo ocorre no âmbito da inovação em outros setores que causam inovação no turismo, 

beneficiando diretamente o desenvolvimento desta atividade. Desta forma, a identificação de 

um fator econômico que afeta o turismo e gera consequencias diretas e indiretas, em uma 

perspectiva de análise de causa e efeito deve ser a todo tempo monitorada em prol de 

oportunidades para inovação. 

 

2.5 Desafios para a inovação em turismo 

 

Os desafios para a inovação em turismo são de diversas ordens, seja política, econômica, 

social, organizacional, tecnológica. Por se tratar de uma atividade que emglonra a presença de 

um conjunto complexo de elementos e atores (empresas e instituições em geral) do território 
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(Freeman, 1987; Lundval, 1992; Nelson, 1993, Edquista, 1997) e que necessita de interação 

constante, de forma dinâmica e organizada, são muitos os desafios a serem trabalhados.  

Vale também ressaltar que muitos dos desafios aqui citados não são especificamente do 

turismo, mas da atividade de inovação como um todo. Omerzel (2015) considera que os 

principais desafios para a inovação estão relacionados às características empreendedoras, 

networking, desenvolvimento tecnológico e o meio Ambiente.  

Segundo Rodrigues et al. (2015), há de se diferenciar as barreiras externas das internas para a 

inovação no turismo. Dentre as barreiras internas, são elencadas: 1. Crise econômica 2. 

Estrutura do setor de turismo e barreiras culturais 3. Inadequações do programa 4. Política e 

estratégia de inovação em turismo. Já as barreiras internas são da ordem financeira (falta de 

fundos); de estrutura e de estratégia. 

Jacob et al. (2009) concluíram que os principais obstáculos à inovação eram principalmente 

internos à empresa. A falta de pessoal qualificado e a resistência à mudança dentro da 

empresa foram apontadas como obstáculos muito significativos. Já Ziber (2014) aponta em 

seu estudo barreiras ligadas às categorias de transferência de tecnologia, fatores estruturais e 

burocráticos, no âmbito das agências de inovação e de interação quanto aos fatores externos. 

Pelo fato da maior parte das empresas de turismo serem de pequeno e médio porte, verifica-se 

falta tempo e dinheiro para investir em atividades de inovação, se comparado às grandes 

empresas. Um outro aspecto está relacionado ao capital humano. Desta forma, deve-se 

investir em capacitação, conhecimento, empreendedorismo, ferramentas de gestão, captação 

de fundos para inovaçao. Analisar e entender a demanda também passa a ser um diferencial, 

assim como investimento em pesquisa e em ações de fomento a cooperação (Brandão, 2014). 

Esteves (2015) afirma que o estudo sobre Inovação em Serviços apresenta 

predominantemente duas dificuldades analíticas: o fato da teoria sobre Inovação ter sido 

desenvolvida com base na análise de atividades industriais, e a natureza das características 

específicas das atividades de Serviços que as torna difíceis de analisar (Gallouj & Weinstein, 

1997). Tais fatos levaram a que grande parte da teoria tradicional de Inovação não tenha tido 

particular interesse no setor dos Serviços, levando a que a Inovação no setor de Serviços tenha 

sido tratada como uma extensão de teorias de Marketing (Sundbo, 1998). 

Omerzel (2015) também aponta que por mais que bases de dados não sejam suficientes para 

avaliar inovação, é importante que os destinos possuam estatísticas que permitam avaliar e 

direcionar tomadas de decisões estratégicas para inovação em turismo. 
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Rodrigues et al. (2015) afirma que de fato o foco crescente nas políticas de inovação turística, 

em diferentes níveis (nacional, regional, local), frequentemente se baseia mais em afirmações 

do que em evidências. Portanto, verifica-se a necessidade de se desenvolver estudos e dados 

para embasamento de tomada de decisão e inovação nas diferentes instancias e organizações. 

Vale ressaltar que a pesquisa científica é uma importante ferramenta para qualquer área do 

conhecimento. De acordo com a UNICAMP (2002), o investimento em pesquisa, sobretudo, 

em países em desenvolvimento, como o Brasil, com notáveis carências sociais, deve ser 

sempre demonstrado por meio da busca constante por conhecimento e entendimento de que a 

pesquisa é a base da inovação, essencial ao desenvolvimento econômico e à geração de 

riqueza.  

No âmbito dos destinos turísticos, Mazaro (2017) reforça que a inovação é o principal desafio 

competitivo na atualidade e continuará sendo no futuro. A autora sinaliza dentre os 

indicadores para maior competitividade dos destinos, a formação e fomento para a pesquisa, 

ciência e tecnologia, empreendedorismo, cooperação, ambiente empresarial favorável, 

negócios inovadores. E também aponta elementos determinantes da capacidade de inovação 

das regiões turística, tais como: recursos locais endógenos, a sustentabilidade socioambiental, 

a qualificação para o trabalho, a formação profissional e a cooperação intersetores. Estes são 

vistos como importantes influenciadores da capacidade competitiva para os países e regiões 

específicas. 

Como já desenvolvido e apresentado ao longo desse estudo, a inovação pressupõe 

interdependência e não linearidade, além de interação das empresas com outras organizações 

por meio de relacionamentos complexos que são incorporados em estruturas locais, nacionais 

e internacionais (Lundvall, 2007). O estado é um ator central neste complexo sistema 

relacional, com capacidade de intervir para atingir os objetivos da política, especialmente 

quando os mecanismos de mercado não conseguem atingir os objetivos desejados (Edquist 

2005; Hjalager, 2012).  

O Estado pode também remover barreiras à inovação e fornecer recursos e incentivos 

regulatórios (OCDE, 2001), bem como cofinanciamento para estimular o investimento 

privado e colaboração público-privada (OCDE, 2009). Idealmente, políticas e instrumentos 

estatais eficazes deve ser alinhado e auto-reforçado (OCDE, 2012b). No entanto, isso é mais 

difícil de conseguir em áreas de política como turismo (Hall, 2009a). 
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Pozo (2002) indica que para atender às necessidades da nova sociedade do conhecimento e de 

aprendizagem em ambientes de ensino é necessário fomentar capacidades nos estudantes de 

gestão de conhecimento. Segundo o mesmo autor, “Vivemos em uma sociedade da 

aprendizagem, na qual aprender constitui uma exigência social crescente que conduz a um 

paradoxo: cada vez se aprende mais e cada vez se fracassa mais na tentativa de aprender”. E 

ele indica a necessidade de desenvolvimento de cinco tipos competências: (i) para a aquisição 

de informação; (ii) para a interpretação da informação; (iii) para a análise da informação; (iv) 

para a compreensão da informação e (v) para a comunicação da informação. 

Furman et al. (2002) destacam não a competitividade do presente, mas a capacidade de a 

sustentar no futuro, sendo determinantes da capacidade nacional de inovação as seguintes 

categorias: infraestruturas comuns (instituições comuns, recursos comprometidos, políticas 

que apoiam a inovação); condições específicas dos clusters da nação (o ambiente particular da 

inovação nos clusters industriais da nação); e a qualidade das relações entre as categorias 

anteriores (capacidade para canalizar a investigaçao para as empresas, esforções coletivios 

que contribuirão para todo o conjunto da tecnologia e pessoal especializado. O desempenho 

inovador da economia resulta da interação entre essas três categorias(Santos & Almeida, 

2020). 

Os povos que não participam do desenvolvimento científico estão, em grande medida, 

subordinados em relação aos povos que lideram os avanços do conhecimento. Para reverter 

essa situação, é necessário que os países, por meio de seus dirigentes políticos, empresariais e 

sindicais; das forças armadas, organizações públicas ou privadas; e, sobretudo, dos que, em 

todos os níveis, planejam e implementam o sistema educativo, invistam em pesquisadores e 

centros de ciência.  

 

2.6 Conclusão 

 

O presente capítulo discorreu sobre as diferentes definições de inovação, citando os principais 

autores e conceitos ao longo do tempo. Verifica-se um entendimento de que a inovação 

acontece de forma não linear, na maior parte das vezes de forma incremental, agregando o 

valor do conhecimento tácito e a importância do aprendizado pelo fazer. 
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Ao longo do texto são apresentados modelos que relatam um histórico do conhecimento 

relacionado a inovação e as características principais de cada uma das gerações da inovação, 

desde a década de 50 até os dias atuais. 

Uma outra questão de grande relevância que este capítulo discorre é o entendimento de que a 

interação entre os diferentes conhecimentos e atores se torna uma condição necessária para 

que a inovação aconteça, com uma interação cada vez maior com o meio em que se relaciona. 

Ao longo da história, evidencia-se uma valorização da inovação aberta, da conectividade, da 

formação de redes, commaior no ser humano e na aprendizagem coletiva. 

Em seguida, o capítulo faz uma referência a inovação no contexto do turismo, apresentando as 

diferentes tipologias, taxonomias, modelos, estruturas e forças presentes nesta temática. 

Também é explicitada o desenho estrutural de uma organização inovadora, a relação que se 

estabelece entre economia, inovação e turismo e os desafios que são evidenciados para a 

inovação do turismo. 

No ambito do turismo, é preciso que exista uma política macroeconômica com uma agenda 

que incorpore estratégias de desenvolvimento e de inovação. E nesse contexto, percebe-se a 

necessidade de investimento em fundos, definição e estruturação de política pública, fomento 

à interação entre os diferentes atores, seja no âmbito da universidade, gestão privada, pública 

ou sociedade cívil, além de investimentos tecnológicos. Os novos modelos de negócios 

devem estar cada vez mais aliados a uma geração de valor e aqui não se trata apenas do 

aspecto econômico, mas sim dos efeitos sociais e culturais da localidade. 

No fechamento deste capítulo foram apresentadosos principais desafios para a inovação em 

turismo, contemplando perspectivas dos diferentes setores. 
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CAPÍTULO 3 - SISTEMAS DE INOVAÇÃO  

3.1 Introdução 

 

O capítulo anterior descreveu diversas definições de inovação, apresentou as diferentes 

gerações deste conceito e introduziu a inovação no contexto do turismo, apontando inclusive 

os seus principais desafios. O presente capítulo tem por objetivo realizar um descritivo sobre 

os sistemas de inovação, englobando tanto o âmbito nacional como regional, incluindo as suas 

diferentes definições. Além disso, são apresentadas as perspectivas das hélices com um 

detalhamento especial da quarta hélice, seguido de um complemento conceitual sobre co-

criação, que é em si uma temática que se correlaciona diretamente com a inovação. 

Como já explicitado no capítulo anterior, inovação pode ser entendida como um processo 

interativo e sistêmico, gerada por relações inter empresa e inter institucional, além de estar 

incorporada na sociedade e no território, baseado na aprendizagem interativa e modelado pelo 

contexto institucional e cultural. Nesse sentido, existem alguns conceitos fundamentais 

relacionados a região, inovação, redes, aprendizagem e interação, que serão trabalhados ao 

longo das próximas seções. 

 

3.2 Sistemas de Inovação 

 

Para introduzir o conceito de sistemas de inovação e suas diferentes vertentes, é preciso antes 

definir o o conceito de sistema. Mas o que seria efetivamente um sistema? A palavra através 

do latim systēma, é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo 

organizado. Ou seja, constitui-se em um conjunto ordenado de elementos que se encontram 

interligados e interagem entre si. 

O termo “sistema” faz referência à importância do “todo maior do que as partes” e a “inter-

relação e interação entre os seus elementos componentes”. Já o termo “inovação” pode ser 

visto na perspectiva de Schumpeter (1982), das “novas combinações” (novos produtos, novos 

processos, novas matérias-primas, novas formas de organização e novos mercados) (Lemos & 

Ferraz, 2017).   



48 

 

Beveridge (1981) apud Machado (2009) afirma que as principais características de um 

sistema, não importando a sua natureza são:  

• Os componentes interagem harmonicamente entre si, formando uma rede de 

elementos interdependentes constituindo um todo;  

• Um sistema é mais do que a simples soma de suas partes;  

• Se um dos componentes é deficiente, incapaz de interagir corretamente com os outros, 

não preenchendo sua função específica, o sistema todo é afetado;  

• Os sistemas que se relacionam com outros sistemas são chamados sistemas abertos;  

• Os sistemas funcionam em relação com seu ambiente;  

• A maioria dos sistemas está sujeita a coerções externas, impostas pelo ambiente, e 

coerções internas, por causa de limitações que lhe são inerentes;  

• Muitos sistemas, especialmente na biologia, na sociologia e na indústria, tendem a 

alcançar e manter um equilíbrio dinâmico (homeostase). 

De acordo com Lundvall (2011), um dos pressupostos dos sistemas de inovação é a existência 

de interações que resultam na produção, difusão e utilização de conhecimento em que a 

descoberta do novo permite a utilização do conhecimento através da aprendizagem.  

Os sistemas de inovação são vistos como instrumentos para induzir o crescimento e 

desenvolvimento econômico e também a competitividade nacional (Paquet, 2000). Pode 

também ser considerado como um conjunto de instituições que determinam conjunta e 

individualmente a capacidade dos territórios para responderem de forma eficaz aos seguintes 

desafios: tornar a economia mais inovadora e adaptável, grantir a sustentabilidade do 

desenvolvimento de longo prazo (econômica, internacional, sócio-cultural, ecológica, 

demográfica) e lidar com os riscos associados a inovação.(Santos & Almeida, 2020). 

Vale (2009) apontar que o conhecimento tem sido decisivo para o progresso tecnológico e 

inovação e, por sua vez, o fator mais importante em sistemas de inovação tem sido de fato o 

conhecimento (Cooke et al., 1997; Nordberg, 2015; Lew et al., 2016). O conhecimento pode 

ser na forma de P&D ou na criação de novos conhecimentos, bem como construção de 

competências por aprendizagem individual ou organizacional, que inclui aprendizagem 

formal e informal (Linda & Linton, 2020). 
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No início dos anos 1970, Bell (1973) anunciava o fim das sociedades industriais típicas do 

capitalismo do século XX e a irreversibilidade da emergência da ciência e da tecnologia na 

sociedade do conhecimento. Segundo Vale (2009), com o processo de desindustrialização das 

economias ocidentais, a economia passa a depender menos do trabalho e do capital e mais do 

fator conhecimento, indispensável para a competitividade das empresas e para o 

desenvolvimento das economias regionais e dos Estados-nação. 

A tentativa de compreender minimamente a dinâmica das cidades e seu desenvolvimento 

exige uma visão abrangente em que se perceba e leve em consideração múltiplo olhares que a 

define. Harvey (1980) explica que qualquer teoria geral da cidade deve relacionar-se, de 

algum modo, com os processos sociais que ela assume. Desse modo, é importante perceber a 

história urbana como retratos que demonstram as estruturas, as formas e as imagens de 

cidades como reflexo das transformações de ordem econômica e social (Vaz, 2004).  

Ao seguir este raciocínio, chega-se a perspectiva territorial dos processos de inovação. O que 

converge nomeadamente aos Modelos Territoriais de Inovação (TIM - Territorial Innovation 

Models). Segundo Moulaert et Sekia (2003:291), o termo Modelos Territoriais de Inovação 

descreve os modelos onde as “dinâmicas institucionais locais desempenham um papel 

significativo”. São eles: distritos industriais, parques tecnológicos, clusters industriais e 

regiões de aprendizagem em prol do desenvolvimento regional. Veja a figura 14. 

Para compreender as dinâmicas, contextos e motores da inovação territorial, Moulaert e Sekia 

(2003) realizaram uma extensa pesquisa sobre o assunto e foram capazes de identificar as 

principais teorias e modelos subjacentes. Como se pode observar, a evolução dos modelos de 

inovação aponta que os modelos iniciais estavam quase que exclusivamente centrados com o 

processo de inovação que se desenvolvem nas empresas, especialmente nas primeiras 

gerações. No entanto, a sua evolução partiu de modelos lineares para processos de inovação 

interativos, com uma crescente inclusão de elementos externos à empresa como peças 

fundamentais da inovação.  

Este escopo mais amplo abrange não apenas outras organizações, mas também considera a 

inovação como um fenômeno interativo baseado na criação e compartilhamento de 

conhecimento e aprendizagem coletiva que obviamente exige proximidade e interação entre 

empresas e organizações regionais (Brandão, 2014).  

A importância da proximidade espacial nas dinâmicas de inovação dos territórios constitui 

uma ortodoxia da geografia econômica, paradigmaticamente ilustrada por diversos modelos 
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territoriais de inovação (Moulaert e Sekia, 2003), dos quais se destacam os conceitos de 

distrito industrial, meios inovadores, clusters e sistemas regionais de inovação. Mas o que 

seriam efetivamente esses modelos? 

 

Figura 14: Modelo de Inovação territorial: raízes teóricas 

 
Fonte: Moulaert e Sekia (2003, p.295) 

 

Os distritos industriais são compostos por pequenas e médias empresas (PME) agrupadas no 

espaço territorial em torno de um centro urbano e desenvolvendo um ‘ofício’ ou ofícios 

industriais entre si (MACIEL, 1996). Pyke et. al. (1990), definem essa estratégia como um 

sistema produtivo local, caracterizado por um grande número de firmas envolvidas em vários 

estágios, e em várias vias, na produção de um produto homogêneo. 

Já os parques tecnológicos congregam, em geral, atividades de pesquisa e desenvolvimento, 

formação de recursos humanos e produção industrial, integrando estreitamente as três funções 

(MACIEL, 1996). Enquanto que os clusters são entendidos como apenas uma concentração 

setorial e espacial de firmas com ênfase em uma visão de empresas como entidades 

conectadas nos fatores locais para a competição nos mercados globais (Schmith e Nadvi, 

1999). Os clusters industriais são um território geográfico delimitado de empresas 
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interdependentes, ligadas entre si por meios ativos de transações comerciais, de diálogo e de 

comunicações que se beneficiam das mesmas oportunidades e enfrentam os mesmos 

problemas”.  

A ideia central do cluster é formar uma indústria chave, ou indústrias-chaves, numa 

determinada região, transformá-las em líderes do seu mercado, se possível 

internacionalmente, e fazer dessas indústrias a ponta-de-lança do desenvolvimento dessa 

região; objetivos esses a ser conseguidos por meio de uma mobilização integrada e total entre 

os agentes dessa região.  Porter (1990), parece ter sido o autor de maior influência na 

composição estrutural do conceito cluster.  

Porter (1990) determina quatro condições dos fatores de produção, como: 1 - Condições da 

demanda (demanda interna forte por um produto ou serviço proporciona ao setor uma 

vantagem inicial). 2 - Setores relacionados e de apoio (setores fortes que determinados países 

têm, normalmente, setores de sucesso aos seus redores). 3 - Estratégia, estrutura e rivalidade 

na empresa, já que a concorrência interna estimula o progresso e por fim, 4 - Força 

competitiva. 

Ao que parece, o conceito de cluster procura recuperar alguns conceitos tradicionais, como 

“pólo de crescimento” e “efeitos concatenados”, de Perroux, principalmente, na ideia da 

indústria chave ou indústria-motriz, conjugada com uma cadeia de produção e adicionado o 

máximo de valor possível.  

Regiões de aprendizagem em prol da inovação - a territorialização da inovação justifica-se 

pela relevância do conhecimento localizado de tipo tácito, que pode ser definido como 

conhecimento com origem na prática e baseado na experiência, logo dependente de contextos 

sócio-territoriais (Storper, 1997). 

Os modelos de inovação territorial consideram o papel e a influência do espaço, a 

aglomeração de atividades econômicas, as instituições presentes na localidade, assim como a 

cooperação, aprendizagem coletiva, a criação de conhecimento e transferência em processos 

de inovação dentro de uma configuração geográfica.  

A forma como os territórios e os agentes neles localizados se organizam para alcançar a 

competitividade, o crescimento e o desenvolvimento por meio da inovação tem sido objeto de 

estudo de muitos estudiosos, resultando em diferentes abordagens, teorias e modelos. Estes 

modelos baseiam-se na aglomeração geográfica das empresas e na singularidade de recursos e 
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oportunidades que esta aglomeração cria numa região, conduzindo a processos de inovação 

importantes a nível regional.  

Essa singularidade resulta da existência e do desenvolvimento de condições-chave, como a 

inserção regional do conhecimento, aprendizagem interativa e alta interação e networking. 

Estas condições proporcionam elevados níveis de competências especializadas, fortes bases 

de conhecimento e instituições únicas e contribuem para a criação de um ambiente específico 

que fomenta a criação de conhecimento e a inovação. 

A década de 80, representou um importante ponto de inflexão no estudo da influência da 

proximidade espacial no desempenho competitivo e inovativo de aglomerações produtivas. 

Antes deste período, pouco ou nenhum interesse foi atribuído à discussão do papel da 

dimensão territorial na organização das atividades sócio-econômicas. Apesar da região ser 

vista fundamentalmente como resultado de diferentes processos sociais e econômicos, não era 

considerada como uma unidade de análise em si no estudo da dinâmica de mudança de tais 

processos (Storper, 1996). A publicação de Technical Change and Economic Theory de Dosi 

et al (1988) representou a introdução na literatura acadêmica a ideia de ‘sistemas de inovação’ 

(Cassiolato, Lastres, 2005). 

O ponto de partida iniciado em 1980 de que a inovação é sistêmica, envolve a interação entre 

agentes, ao invés dos processos de inovação lineares. Assim, a inovação não depende do 

desempenho das firmas individuais, mas em como elas interagem umas com as outras: o 

número de empresas e outras organizações é bem menos importante do que seus hábitos e 

práticas em relação ao aprendizado e investimento. Como a inovação é parcialmente tácita, 

incorporada às experiências das pessoas, rotinas organizacionais e relações profissionais, 

‘aprender fazendo’ (learning by doing) representa tanto quanto a busca por tecnologia 

externa. Portanto, a característica mais fundamental de um sistema de inovação é a interação 

entre os atores (Maruyama, 2016). 

Já o conceito de meio inovador (milieu innovateur) foi originalmente desenvolvido pelo 

GREMI (Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs) em meados da década 

de 1980, nomeadamente através do trabalho de Aydalot (1986), que analisou as relações entre 

as empresas, o seu ambiente e os modos de organização que os caracterizam. O conceito foi 

baseado na natureza endógena dos processos de inovação territorial incluindo fatores 

econômicos, sociais, culturais e ambientais. Esses processos são acionados, de um lado, por 

uma lógica de interação, e, de outro, por uma dinâmica de aprendizagem 
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Essas externalidades contribuem para a criação de um ambiente que estimula a inovação e a 

aprendizagem. Esta abordagem pressupõe a existência de um bom potencial institucional local 

e centra-se na dinâmica que faz com que as instituições locais interajam e se articulem para a 

criação de empresas inovadoras. Aydalot (1986) afirmou que os comportamentos que 

promovem a inovação dependem de fatores definidos a nível local e regional. A história de 

uma região específica, sua organização, coletivo comportamento e estrutura interna comum 

são as principais características da inovação.  

A teoria do meio inovador destaca a proximidade espacial não em termos de redução da 

distância física (e, consequentemente, dos custos relacionados), mas por sua capacidade de 

permitir a troca de informações, pela semelhança de atitudes culturais e psicológicas, 

frequência de contatos interpessoais e cooperação e densidade de fatores de mobilidade dentro 

dos limites da área local. Esses elementos determinam não apenas a eficiência dos sistemas de 

produção locais, mas também a capacidade de resposta local às mudanças no ambiente 

externo e a capacidade de inovação (Camagni, 1991). 

Segundo Camagni, o meio inovador pode ser definido como: 

“(...) o conjunto, ou a rede complexa de relações sociais principalmente 

informais em uma área geográfica limitada, muitas vezes determinando uma 

'imagem' externa específica e uma 'representação' interna específica e senso de 

pertencimento, que aumentam a capacidade inovadora local por meio de 

sinergia e processos de aprendizagem coletiva ”(Camagni, 1991, p. 3). 

 

Seguindo essa definição, Fromhold-Eisebith (2004) argumenta que três conjuntos principais 

de elementos marcam o meio inovador: relações efetivas de atores em uma estrutura regional, 

contatos sociais para aprimorar processos de aprendizagem e imagem e sentimento de 

pertencimento. 

O conceito de meio inovador do GREMI defende que a empresa não é um agente isolado, 

antes opera em três espaços funcionais: produção, mercado e espaço de suporte, sendo este 

último constituído por três tipos de relações (Ratti, 1989, cit in Moulaert & Sekia, 2003; Ratti, 

1992): i. Relações qualificadas ou privilegiadas quanto à organização dos fatores de 

produção; ii. Relações estratégicas entre a empresa, seus parceiros, fornecedores e clientes; iii. 

Relações estratégicas com agentes do meio territorial. 

Segundo o mesmo autor, é o ‘espaço de apoio’ e a sua dinâmica que determinam as relações 

entre inovação empresarial e desenvolvimento territorial. O meio engloba um sistema 

relacional do tipo “cooperação / competição” de atores locais, combinando, portanto, como 
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um conjunto espacial: é uma área geográfica sem fronteiras definidas a priori, que não 

corresponde a uma determinada região, mas apresenta uma certa unidade e homogeneidade de 

comportamentos e cultura. 

A proximidade geográfica tem grande potencial para gerar o intercâmbio de conhecimento 

tácito entre os agentes e o compartilhamento, intencional ou casual, do conhecimento (Garcia, 

2017; Gertler, 2003; Gilly; Torre, 2000). O conhecimento tácito, compartilhado de modo 

assertivo, depende sobretudo dos mecanismos da proximidade geográfica, como as interações 

frequentes e os contatos face-a-face. 

A compreensão dos diversos contextos de Sistema Regional de Inovação (SRI) requer o 

entendimento das formas e das possibilidades de aquisição de conhecimento com base nos 

modos de inovação. Tradicionalmente, os modos de inovação podem ser baseados em CTI - 

Ciência, Tecnologia e Inovação; e em DUI - Fazendo, Utilizando e Interagindo (Jensen et al., 

2007).  

O primeiro, CTI, é baseado na geração e difusão de conhecimento tecnológico e científico 

codificado, típico em indústrias intensivas em pesquisa, como biotecnologia, nanotecnologia e 

microeletrônica, que construídas sobre a base de conhecimento analítica. Já o segundo, DUI, é 

uma forma de inovar baseado em experiência, know-how e atividades informais de 

aprendizagem, que é mais comumente encontrada em indústrias tradicionais e mais maduras. 

Estudos empíricos sugerem que a integração entre CTI e DUI tem uma influência positiva nos 

resultados da inovação, conforme apresentado na Figura 15. 

 

Figura 15: Quadro Modelos de inovação e suas principais características 

 

 

Fonte: Jensen et al. 2007, com adaptações por Brandão (2014) 
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Os Componentes dos Sistemas de Inovação podem ser a nível das organizações / instituições, 

sendo elas empresas, universidades, centros de investigação, consultoras, organizações de 

financiamento da inovação, organizações de apoio à inovação, setor público e privado, 

organizações não lucrativas, formação, associações empresariais. Além da dimensão 

institucional, as relações são baseadas na rede de relacionamento e nas redes de inovação e 

também podem ser identificadas por fronteiras e limites, sejam geográficas ou por região 

setorial (Brandão, 2014). 

Segundo Brandão (2014), as funções dos Sistemas de Inovação podem estar ligadas ao: 

• Desenvolvimento, difusão e utilização de inovações 

• P&D e criação de novo conhecimento 

• Difusão de conhecimento 

• Orientação dos ‘inovadores’ e de processos de investigação 

• Desenvolvimento de competências através da educação e do conhecimento 

• Criação de novos mercados 

• Criação e transformação de organizações e instituições que influenciam a inovação 

• Desenvolvimento de redes, colaboração e aprendizagem interativa 

• Serviços que apoiem a inovação nas empresas 

De acordo com Ludvall et al. (2002) os Modelos Territoriais de Inovação influenciam nas 

políticas de inovação regional, pois sugerem novas visões de mercado, investimento em 

conhecimento e infraestrutura, assim atribuem novos conceitos e ramificações. Para 

Malheiros (2013) estes modelos podem ser analisados como exemplos das dinâmicas 

territoriais e das trajetórias de inovação regionais que apresentam mais sucesso. Deste modo, 

os estudos que versam sobre estes modelos, procuraram demonstrar como o contexto 

territorial tem uma grande influência sobre os processos de inovação. 

Para tanto, faz-se necessário ressaltar a relação entre o desenvolvimento territorial e os ativos 

territoriais (Capital humano e intelectual, Capital social, Capital cultural, Capital natural e 

produtivo e Capital institucional) os quais são sustentados pelo envolvimento de interesses 

intermediários e pelas motivações políticas, sociais, econômicas, culturais e religiosas, sendo 

direcionados pelo Estado, por grupos sociais ou corporativos e instituições ou indivíduos 

(Boiser, 1999; Dallabrida, 2006; Romero, 2009). 
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Assume-se, então, que o desenvolvimento territorial consiste na apropriação de aspectos 

tangíveis e intangíveis e na interação de atores locais, que atuam de forma articulada com as 

políticas públicas implantadas pelo Estado, e a sua relação com as organizações privadas em 

prol do desenvolvimento econômico e social (Veiga, 2002). Percebe-se, assim, que o 

desenvolvimento territorial tem como pilar de sustentação seus ativos territoriais, os quais 

necessitam interagir com diferentes áreas do conhecimento para evoluir.  

Nessa perspectiva a inovação possibilita um olhar sistêmico que sustenta territórios 

inovadores a partir dos seus próprios ativos e recursos (Husller, 2005), uma vez que pode ser 

considerado um processo social e evolutivo de aprendizagem coletiva (Johnson, 2008) e mola 

propulsora para o desenvolvimento territorial. 

Pecqueur (2005: 12) entende o desenvolvimento territorial como um “processo de 

mobilização dos atores que leve à elaboração de uma estratégia de adaptação aos limites 

externos, na base de uma identificação coletiva com uma cultura e um território”, 

transformando, progressivamente, as dimensões dos territórios e as relações que se 

estabelecem entre eles.  

Assim, o sistema de inovação territorial pode ser entendido como o produto de uma ação 

planejada ou do compilado de ações (des) articuladas que impulsionam o progresso 

tecnológico, propiciando o fluxo de informações entre os desenvolvedores de ciência e 

tecnologia e os diversos setores da economia. Além disso, ele também pode gerar o arcabouço 

no qual os governos baseiam-se para formular e implementar políticas de fomento e suporte 

aos processos de inovação (Metcalfe, 1995; Albuquerque, 1996). 

É nesse contexto e a partir dessa necessidade de se aprimorar a inovação territorial e fomentar 

políticas de inovação, não apenas do ponto de vista da tecnologia ou disruptiva, mas 

incremental, por melhoria do que se tem estabelecido como ponto de partida. Os anos 80 

viram o início de uma crescente ênfase no desenvolvimento endógeno e interação de agentes 

no campo dos estudos de inovação. Isso é visto mais claramente em o surgimento de 

conceitos baseados em locais, como inovação regional sistemas e clusters (Aranguren, Magro, 

& Wilson, 2017). 

Nações consideradas de primeiro mundo fizeram da inovação uma ferramenta para 

desenvolverem suas economias. Isto tem exigido o fortalecimento da autonomia regional e 

juntamente com diferentes modelos de governança regional (OCDE, 2010), geralmente 
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caracterizado por mudanças de autoridade para cima e para baixo nacional para níveis supra e 

subnacionais) e externos (do governo para atores não-governamentais).  

Para Rossi (2013), o incentivo à cooperação de diferentes esferas de governo, por meio de 

ações conjuntas para solução de problemas e esforços conjuntos, podem facilitar a tomada de 

decisões e viabilizar projetos já existentes, que poderiam levar anos para serem 

implementados. 

Atores (ou organizações) e instituições como os principais componentes dos sistemas de 

inovação são amplamente analisados por Edquist (1997, 2006), e especialmente Edquist e 

Johnson (1997), que dão uma contribuição importante e detalhada na sua diferenciação, no 

entendimento de suas funções e as relações entre eles. Apesar de as redes desempenharem um 

papel fundamental nos sistemas de inovação, dificilmente podem ser vistas como um 

componente. Em vez disso, elas são a base das ligações e interação entre organizações e 

instituições, cujo resultado final é a produção, difusão e uso de inovações (Brandão, 2014). 

É nesse sentido que Storper (1994) aponta que há uma necessidade de pensarmos o local na 

sua relação com outras escalas geográficas já que ele aponta que as economias locais são as 

bases territorial de partes das cadeias e não as localizações de espaços econômicos completos. 

Do ponto de vista da inovação territorial, são três os conceitos fundamentais para a inovação – 

a aprendizagem, as redes e a lógica territorial (Tunes, 2016). Segundo essa mesma autora, 

enquanto nos novos espaços industriais e nos sistemas nacionais /regionais /locais de 

inovação há um tratamento interescalar mais frequente, nos meios inovadores o grande 

destaque é a escala local. Pode-se dizer, então, que as redes são o cerne dos sistemas regionais 

de inovação, visto que se pode considerar que elas operacionalizam esse modelo de inovação 

territorial (Brandão, 2014). 

A seguir, serão conceituados, separadamente, os Sistemas Nacionais e os Sistemas Regionais 

de Inovação. 

 

3.2.1.1 Sistema Nacional de Inovação 

 

O ambiente nacional e a definição de políticas governamentais que apontem para o 

desenvolvimento e a consolidação de relações entre as diferentes instituições são elementos 

que compõem um Sistema Nacional de Inovação (SNI). O reconhecimento da importância 
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desses aspectos tem feito com que tanto países desenvolvidos como países em 

desenvolvimento passem a implantar políticas que fortaleçam os vínculos entre as produções 

científica e tecnológica. Tais políticas também se refletem em recortes regionais, dão origem 

ao Sistema Regional de Inovação (SRI) (Lemos & Ferraz, 2017). 

A abordagem de sistemas de inovação reconhece que a inovação normalmente resulta de 

processos de conhecimento e aprendizagem complexos, interativos e cumulativos, de tal 

forma que participam diversos atores (Asheim et al., 2011). Inicialmente a literatura discutiu a 

importância do Sistema Nacional de Inovação. O SNI dá ênfase ao papel das interações entre 

os agentes envolvidos no processo inovativo e ao arranjo institucional que cria condições para 

a competitividade de um país e o distingue dos demais (Freeman, 1987; Nelson, 1993; 

Lundvall, 1992; Lemos e Ferraz, 2017; Bernardes e Alburquerque, 2003; Fernandes et al., 

2010).  

Freeman (1987) foi o primeiro autor a usar a expressão “Sistema Nacional de Inovação” 

(Lemos & Ferraz, 2017).  Lundvall (2007) menciona que o termo “nacional” reforça a 

importância do Estado-Nação e o seu papel na definição de estratégias políticas e padrões 

econômicos.  

De acordo com Freeman (1987) o sistema nacional de inovação (SNI) é o conjunto de 

relações exercidas por diversos atores de um conjunto de instituições, contribuindo para o 

progresso tecnológico dos Estados e consequentemente, o desenvolvimento socioeconômico. 

Igualmente, Freeman e Soete (2008), mencionaram que os SNIs são formados pelas diversas 

interações, analisadas em um sentido amplo, entre agentes públicos e privados que lidam com 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), bem como o ensino e à difusão da tecnologia.  

O conceito de Sistema Nacional de Inovação (SNI) levado a cabo por Freeman, Lundvall e 

Nelson (citados por Schrempf et al, 2013; Fagerberg, 2006; Ranga, 2009; OCDE, 1997), 

aborda a forma pela qual as interações entre os agentes ligados à Inovação (empresas, 

universidades e institutos de pesquisa) são marcadas por fatores sociais, políticos e 

institucionais a nível nacional, caraterizando o sistema de interdependência de criação de 

conhecimento coletivo num determinado país. Ao utilizar uma perspetiva de homogeneidade 

nacional, esta abordagem é essencialmente utilizada na análise comparativa entre os sistemas 

de produção e Inovação de vários países (Esteves, 2015). 
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3.2.1.2 Sistemas Regionais de Inovação 

 

A abordagem dos Sistemas Regionais de Inovação (SRI) surgiu no início dos anos de 1990  e 

reconhece que o espaço econômico e a proximidade geográfica entre os agentes exercem 

efeitos importantes no fomento a processos de geração e disseminação de novos 

conhecimentos. Uma prova disso é a distribuição desigual da inovação entre as regiões em 

diversos países (Garcia et al., 2020). 

O conceito de Sistema Regional de Inovação (SRI), foi criado em 1992 por Cooke, a partir de 

teorias de proximidade geográfica e inovação sistêmica. Essa abordagem de inovação tomou 

um rumo regional a partir da década de 90 e início do século XXI.  

Cooke (1992) definiu SRI como resultado da interação de subsistemas de geração de 

conhecimento, que abrangem laboratórios de pesquisas públicas e privadas, universidades e 

faculdades, agências de transferência de tecnologia, organizações de formação profissional e 

subsistemas de exploração, entendidas como a estrutura da produção regional. 

A principa indagação que está por trás dos estudos de SRI está relacionada a entender a razão 

pela qual determinadas regiões se desenvolviam e mantinham a sua prosperidade, ao passo 

que outras ficavam à margem do desenvolvimento.  Garcia et al. (2020) afirma que nas 

realidade, as disparidades regionais, motivo de crescente preocupação socioeconômica e 

política das sociedades contemporâneas, são a fonte do revigoramento da ciência regional. 

Cabe aqui sublinhar que as atuais desigualdades regionais são em grande parte o resultado de 

uma terceira revolução industrial, desencadeada pelo desenvolvimento e difusão de 

tecnologias da informação e comunicação (Dosi; Galambos, 2013). 

Essa longa onda de inovação tecnológica (Rifkin, 2011), cujas principais invenções 

começaram por volta dos anos 1960 e continuaram nas décadas seguintes, foi responsável por 

interromper os processos de produção, desafiar os limites tradicionais das empresas e 

expandir as cadeias globais de valor. Na sequência desta terceira longa onda, há uma outra, 

ainda embrionária, denominada de quarta revolução industrial (Schwab, 2017), cujo epicentro 

é a inteligência artificial e a conectividade (Garcia et al., 2020) . 

Mas antes de  se definir um Sistema Regional de Inovação, é preciso conceituar o 

que é uma região. É importante ressaltar que uma classificação regional é um conceito 

intelectual, existente somente em termos dos critérios pelos quais ela é definida. 
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Quatro critérios são geralmente mencionados para definir uma região (Schulze, 

1994): 

• não existe um tamanho pré determinado para uma região; 

• é homogênea em termos de critérios específicos; 

• ela pode ser distinguida de áreas de fronteira por uma espécie particular de 

associação de recursos relacionados;  

• processos de algum tipo de coesão interna. 

 

Também é importante mencionar que os limites das regiões não são fixos, já que, regiões 

podem mudar, podem emergir e podem perecer. Portanto, para analisar uma região, critérios 

devem ser encontrados que definam uma unidade de funcionamento dentro de um tempo 

específico (Schulze, 1994). 

Um dos conceitos mais utilizados para definir uma região em uma perspectiva econômica, é o 

conceito de cluster industrial (Porter, 1990), onde grupos são caracterizados como uma densa 

rede de agentes econômicos, que trabalham juntos e que têm relações de troca intensiva. 

Todos os agentes econômicos, que contribuem diretamente para o processo de produção de 

uma região, são parceiros nesta rede, incluindo fábricas, comércio e fornecedores, instituições 

financeiras, institutos de pesquisa e agências de transferência de tecnologia, associações 

econômicas e sindicatos, Universidades, associações informais e o Governo Regional. 

Nos sistemas regionais de inovação, o conceito está baseado como a produção de 

conhecimento ou combinação de conhecimento em novas formas e, segundo Lundval (1992), 

o conhecimento trata-se do recurso mais fundamental na economia moderna e a aprendizagem 

o processo mais fundamental.Esta abordagem considera que cada arranjo tem uma geografia e 

gestão definidas, apoiados por redes de instituições que interagem entre si em prol da 

melhoria e inovação da região onde está localizada. O caráter coletivo e dinâmico do processo 

inovativo sinaliza a importância dessas interações e também do acúmulo e fluxo de 

conhecimento (Lemos & Ferraz, 2017). 

Na visão de Doloreux e Parto (2005), o SRI constitui-se em um conjunto de interesses 

privados e públicos que interagem por meio de instituições formais e outras organizações, que 

funcionam de acordo com os arranjos e relacionamentos organizacionais e institucionais 

favoráveis à geração, uso e disseminação do conhecimento. 
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Neste mesmo modo, Laranja, Uyarra e Flanagan (2008), baseados na definição de Cooke, 

explicitam Sistemas Regionais de Inovação, como um arranjo geograficamente definido, 

administrativamente apoiado por redes inovadoras, com instituições que interagem com 

regularidade para melhorar as saídas inovadoras de empresas da região. 

O conceito de Sistema Regional de Inovação (SRI) abordado por Cooke e Piccaluga (2004), 

Doloreux e Parto (2005) e Asheim et al. (2005), ao liberta-se da homogeneidade presente nos 

SNI, encara as áreas geográficas dentro de um país como objeto de análise de Inovação, no 

sentido em que a competitividade e Inovação são determinadas primeiramente nos níveis 

locais e regionais (Comissão Europeia, 2014). Esta abordagem enfatiza a dimensão regional 

de produção e exploração de novo conhecimento, possibilitando a explicação de diferenças 

regionais relativamente à capacidade de Inovação (Schrempf et al., 2013 apud Esteves, 2015), 

conforme apresentado na Figura 16. 

 

Figura 16 - Sistema regional de inovação 

 

Fonte: Esteves (2015) em adaptação ao Ideal –Type RegionalInnovation Systems de Cooke & Piccaluga (2004) 

 

Esta abordagem tem uma perspectiva ainda reduzida de um sistema de inovação, pois assume 

um match perfeito entre a demanda e a oferta de conhecimento. 

A inovação passou a ser compreendida como um fenômeno decorrente de múltiplos e 

contínuos processos de aprendizagem com o envolvimento e a participação ativa de vários 

atores (Garcia et al. 2020). A perspectiva regional é crucial na medida em que as regiões são 

consideradas um importante nível intermediário de governança dos processos econômicos, 

entre o nacional e o do cluster. É precisamente no âmbito regional que a inovação é gerada 
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por meio das redes regionais de inovadores, dos clusters locais e dos efeitos sinérgicos das 

instituições de pesquisa (Asheim; Gertler, 2005) 

A concentração de atividades econômicas é um aspecto crucial na abordagem dos SRI, que 

sublinha ser a proximidade geográfica um elemento-chave para a transferência de 

conhecimento e para o aprendizado na medida em que o conhecimento, principalmente o 

tácito, é extremamente difícil de ser transferido à distância, o que ratifica plenamente o 

enfoque regional dos sistemas de inovação (Gertler, 2003). Na realidade, a proximidade 

geográfica facilita o contato pessoal, que é um mecanismo eficiente na difusão do 

conhecimento e na promoção da socialização e aprendizagem (Storper; Venables, 2004). 

cabe aqui ressaltar que a proximidade geográfica não é condição necessária e nem suficiente 

para que a interação ocorra e, consequentemente, para que o conhecimento seja transferido e o 

aprendizado se materialize. Ela tão somente facilita esse processo fortalecendo outras quatro 

dimensões da proximidade: cognitiva, social, institucional e organizacional (Boschama, 

2005). A transferência de conhecimento tácito e a aprendizagem interativa podem ser 

viabilizadas por meio de arranjos organizacionais, sendo as colaborações e as alianças 

estratégicas exemplos ilustrativos (Knoben; Oerlemans, 2006) 

Este caráter sistêmico da inovação em âmbito regional é ressaltado ainda mais com a cultura 

regional, ou seja, um conjunto de valores, normas, rotinas, atitudes e expectativas, que molda 

a maneira como as empresas interagem umas com as outras na economia regional (Asheim; 

Gertler, 2005). Cabe aqui sublinhar que a estrutura de governança e a capacidade tanto de 

coordenação das atividades inovativas quanto de suporte às empresas mostram a relevância da 

abordagem do SRI e, ao mesmo tempo, mostra a existência de diversos tipos de SRI (Garcia 

et al. 2020) 

Em seu estudo, Brandão (2014) define algumas dimensões de análise e implementação do 

sistema regional. São elas: 

• Sistemas,  Atores e Dinâmicas 

• Dimensão Regional Regiões e Inovação 

• Redes de Inovação Atores e Relações 

• Conhecimento Criação e Transferência 

Desta forma, um Sistema Regional de Inovação se caracteriza por empresas e outras 

organizações que estão sistematicamente envolvidas em processos de aprendizagem interativa 
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em que estão incorporadas num ambiente composto por regras, normas, costumes, crenças, 

valores, cultura cujas interações têm como finalidade a geração, utilização e disseminação de 

conhecimento. Nesse conceito, os componentes do SRI e as relações que são desenvolvidas 

entre eles, assim como suas funções são sempre especificadas e com limites de fácil 

identificação. 

A investigação sobre Sistemas Regionais de Inovação foca-se essencialmente em 3 aspectos: 

as interações entre atores do sistema de Inovação em relação às trocas de conhecimento; o 

estabelecimento e papel das instituições que suportam a permuta de conhecimento e Inovação 

dentro da região; e a importância dos Sistemas Regionais de Inovação na formulação de 

políticas de Inovação regionais (Schrempf et al., 2013 apud Esteves, 2015). 

As redes regionais de inovação são vistas como mecanismos importantes de crescimento para 

empresas individuais e para as regiões como um todo. Esta ideia foi desenvolvida pelo 

GREMI com o modelo inovador millieux, e seguida por outros estudiosos que trabalham em 

redes de inovação e desenvolvimento regional. Redes de inovação e sistemas de inovação 

podem ser claramente diferenciados: enquanto o primeiro é uma forma explícita de 

cooperação e troca para criar conhecimento e desenvolver produtos e serviços, o último 

envolve a capacidade institucional regional mais ampla que cria o potencial para o 

desenvolvimento de redes de inovação e ter sucesso (Brandão, 2014). 

 

3.2.2 O modelo de hélices e sua trajetória 

 

O modelo conhecido por Triângulo de Sábato, proposto pelos argentinos Sábato e Botana, 

representa a capacidade de decisão que resulta das inter-relações entre o governo, a 

infraestrutura tecnológica e a estrutura produtiva. Tais inter-relações podem ser de três tipos: 

(i) intra-relações – ações entre atores de um mesmo vértice; (ii) inter-relações – ações entre 

atores de diferentes vértices; e (iii) extra-relações – ações entre atores de qualquer dos vértices 

e um ator externo (Sábato; Botana, 1968) (Ap, 2019).  

De acordo com Lavén (2008), o conceito de sistema de inovação originalmente construído 

sobre a dupla hélice enfatizou a interação entre academia e indústria, atribuindo ao estado um 

papel secundário no desenvolvimento de inovações. Esta abordagem se contrapõe à tradição 

schumpeteriana, que associa a inovação direta e unicamente às empresas e aos 

empreendedores (Schumpeter, 1961, 1985) e também ao modelo linear de inovação, que 
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pressupunha que a inovação era feita por uma sequência de procedimentos, muitas vezes, 

resultante das atividades de P&D (Rothwell, 1994).  

É também um avanço à abordagem do Triângulo de Sábato, que considerava o estado como 

principal agente de promoção da inovação (Sábato; Botana, 1968) e a abordagem de sistema 

nacional de inovação, que considera a empresa como líder na promoção da inovação 

(Lundvall, 1988; Nelson, 1993; Freeman, 1995 apud Sinell et al., 2018). 

Hjalager (2010) afirma que um indicador de inovação é o grau de colaboração entre o setor 

privado e Universidade com seus centros de pesquisa. E, segundo a autora, em 

empreendimentos turísticos se observa raramente a presença de departamentos de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) ou outros investimentos de recurso em inovação e raramente tem 

spin-offs de Universidades. 

As relações empresas/universidades/instituições públicas foram objecto de várias 

modelizações, cuja evolução se encontra representada na Figura 17, apresentada a seguir. 

 

Figura 17 - Modelos representativos das relações empresas/universidades/instituições públicas 

 

Fonte: Etzkowitz (2003: 302) 

 

No primeiro caso temos um modelo em que o estado controla quer as empresas (indústria) 

quer as universidades (academia); é o estado que fornece os recursos para novas iniciativas e 

quem assume a liderança das actividades. Trata-se de um modelo que apenas se ajusta a 

sociedades de economia planificada em que o estado desempenha uma acção directa sobre as 

actividades económicas (Etzkowitz, 2003; Rao, 2005). 

No segundo caso (laissez-faire), os três tipos de actores estão separados por fortes barreiras e 

apenas interagem de um modo incipiente; mais do que cooperação existe competição. As 
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universidades são encaradas como meros fornecedores de investigação básica e de pessoal 

qualificado; as empresas devem procurar utilização prática para o conhecimento básico 

produzido nas universidades. As entidades públicas desempenham, simplesmente, actividades 

de regulação. Na economia do conhecimento este modelo dificilmente se aplica uma vez que, 

actualmente, é reconhecido que a inovação surge na interface entre os vários agentes – 

empresas, universidades e instituições públicas (Leydesdorff, 2005). 

O terceiro caso baseia-se numa perspectiva evolucionista em que se considera que as relações 

entre empresas, universidades e instituições públicas estão em constante transformação. Os 

três atores são representados, esquematicamente, como circunferências que fazem interceção 

entre si, dando a perspectiva que as fronteiras são flexíveis ou seja, a acção de um dos actores 

influencia a acção dos outros mas, simultaneamente, a sua própria actividade também se vai 

alterando ao longo do tempo (Etzkowitz, 2003; Coenen e Moodysson, 2009). 

 

 

3.3 A perspectiva das hélices tripla e quádrupla 

 

O conceito de Tripla Hélice foi introduzido por Etzkowitz H, Leydesdorff L (2000), como 

uma crítica ao conceito de Sistema de Inovação, destacando o governo como um importante 

ator em redes de ação conjunta promovendo a inovação, além da academia e indústria. 

Enquanto que o conceito da Quádrupla hélice é um avanço aos conceitos da Dupla e da Tripla 

hélice, ao inserir a sociedade civil em um dos pilares para o desenvolvimento do ecossistema 

de inovação. 

Mais especificamente, o modelo da hélice tripla foi criado por Etzkowitz e Leydesdorff 

(1995) para explicar as relações entre universidade, governo e indústria. Etzkowitz (2003) 

afirma que a hélice tripla é cada vez mais responsável pela inovação. Embora este não seja 

um modelo linear, que se baseia nas relações entre estes três grupos de atores.  

O modelo da Hélice Tríplice teve como uma das inspirações as iniciativas laterais da 

universidade--indústria-governo da Nova Inglaterra, a partir da década de 1920, para renovar 

uma economia industrial em declínio. Paralelamente, outro grupo de hélices duplas 

universidade-governo e indústria-universidade convergiu no Vale do Silício no início da 

década de 1990 graças à Joint Venture Silicon Valley, uma iniciativa liderada por acadêmicos 



66 

 

e apoiada por líderes políticos e empresariais locais, que produziu a versão mais dinâmica do 

modelo até o momento. (Etzkowitz & Zhou, 2017) 

É um conceito indissociável, no tocante às atividades de pesquisa, do trinômio ciência-

tecnologia-inovação, sendo a novidade a agregação da inovação. A universidade 

empreendedora é, antes de tudo, uma universidade inovadora. (Ary & Carrer, 2010.) 

A Tripla Hélice se torna fundamental na produção de conhecimento e inovação com o 

relacionamento entre empresas, setor público e universidades/ centros de investigação. 

Percebe-se que as universidades estão mais próximas da sociedade, e as empresas menos 

resistentes ao conhecimento científico, todavia sendo necessário que num sistema de inovação 

ideal haja a transferência desse conhecimento para outras organizações de forma a promover 

aprendizagem e inovação. 

A Tripla hélice também interpreta a mudança de um domínio de indústria-governo na 

Sociedade Industrial para um relacionamento crescente entre universidade-indústria-governo 

em a Sociedade do Conhecimento (Etzkowitz, 2003). Acredita-se que a inovação ocorra por 

meio de redes de interação apoiadas por leis, regras, padrões etc. Em vez de envolver apenas a 

indústria e a academia, como a abordagem da Dupla hélice, eles envolveram atores centrais, 

regionais e governo local, com uma abordagem mais ampla da Triple Hélice e a Sociedade 

Civil na Quádrupla hélice. (Lindberg, Lindgren, & Packendorff, 2014). 

A Hélice Tríplice também se torna uma plataforma para a “formação institucional”, isto é, a 

criação de novos formatos organizacionais para promover a inovação, e.g., incubadoras, 

parques tecnológicos e as firmas de capital de risco. Essas novas organizações surgem da 

interação entre universidade, indústria e governo para promover a inovação e são elas próprias 

uma síntese dos elementos da Hélice Tríplice (Etzkowitz & Zhou, 2017). São as subdinâmicas 

tecnológicas que determinam o funcionamento do sistema (Etzkowitz e Leydesdorff, 1995) 

Nesse modelo de esferas interativas, iniciativas empreendedoras não incluem apenas ações de 

indivíduos que formam empresas na esfera industrial. Existem também iniciativas 

empreendedoras organizacionais, assim como individuais. Universidades e organizações 

governamentais igualmente podem ser empreendedoras e o empreendedorismo pode ser 

resultado da colaboração de indivíduos e organizações em várias esferas institucionais. Esses 

avanços ocorreram em ritmos diferentes em cada país e com ênfases diferentes em cada 

universidade (Etzkowitz & Zhou, 2017). 
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Marfim (2017) ressalta que a hélice tripla é um modelo universal de inovação é o segredo por 

trás do desenvolvimento do Vale do Silício por meio da inovação sustentável e do 

empreendedorismo. O Estado desempenhou um papel fundamental com financiamento 

massivo de P&D na área militar). Nessa perspectiva, novos produtos, serviços e soluções 

inovadoras foram desenvolvidos com o envolvimento dos usuários em seu papel de usuários 

líderes, co-desenvolvedores e co-criadores. 

Assim, os usuários podem ser definidos de várias maneiras, entre eles: usuários comuns ou 

amadores, profissionais, consumidores, funcionários, residentes, cidadãos, empresas, 

organizações ou associações da sociedade civil (Arnkil et al., 2010) apud (Ap, 2019). Além de 

se envolver no processo de desenvolvimento, os usuários têm o poder de propor novos tipos 

de inovações, e se conectam a outros agentes, como: indústria, academia ou governo (Arnkil 

et al., 2010) apud (Ap, 2019). 

A cooperação não deve ser apenas entre instituições governamentais e empresas da indústria 

do turismo, mas deve haver sim a inclusão de universidades, especialmente porque as 

instituições produtoras de conhecimento se tornaram um fator importante na inovação e têm 

muito a contribuir para a indústria do turismo em termos de conhecimento, o que é importante 

no desenvolvimento de novos produtos (Etzkowitz, 2008). 

Etzkowitz (2003) diz que a universidade empreendedora leva a uma postura proativa em 

colocar conhecimento para usar. Enquanto isso, o governo atua como um empreendedor 

público e capitalista de risco em além de seu papel regulador tradicional em definir as regras 

do jogo. Os autores Rodrigues & Melo (2012) afirmam que, quando o modelo originalmente 

complexo é simplificado, parece ser capaz de mobilizar agentes locais de inovação, legitima 

os esforços políticos e melhora a coerência entre as diferentes vertentes políticas que afetam a 

inovação. Embora privado de sua complexidade conceitual, o THM simplificado pode ser um 

quadro efetivo para economias menos avançadas para promover a inovação e contrariar os 

efeitos da crise econômica. 

Embora a teoria da hélice tripla tenha sido usada por duas décadas para analisar inovação e 

política de inovação (Etzkowitz e Leydesdorff, 1995), ela também foi criticada por não 

produzir os resultados esperados (Miller et al., 2016b; Linda & Linton, 2020). 

As recentes mudanças no cenário global expandiram a forma de relacionamento entre estes 

atores. A tradicional tríade formada por universidade-indústria-governo vem se fortalecendo 

com novos modelos de geração do conhecimento, incluindo a sociedade (Hélice Quádrupla - 
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HQ) e o ambiente (Hélice Quíntupla) com hélices importantes na dinâmica da inovação.(Ap, 

2019) 

Segundo alguns autores (Khan e AL-Ansari, 2005; Liljemark, 2004; Van Home e Dutot, 

2016), o crescimento a longo prazo de inovação e a importância de integrar a perspectiva dos 

cidadãos com base em mídia e cultura levam ao modelo da quádrupla hélice, acrescentando 

mais uma hélice ao original. Assim, alguns autores (Afonso et al., 2012; Carayannis e 

Campbell, 2009) argumentam que a estrutura de uma economia é dividida em quatro hélices 

que consistem em universidades, indústria, governo e sociedade civil, em que as suas relações 

geram inovação e desenvolvimento econômico.”  

A estrutura da quádrupla hélice implica que os recursos das quatro hélices sejam integrados: o 

setor público, o setor acadêmico, o setor privado e a sociedade civil (Björk, 2014). Carayannis 

e Campbell (2009) estendem o horizonte ao examinar a ecologia social e as questões 

ambientais como uma quinta hélice (Carayannis et al. 2012). Esta discussão está ainda na sua 

fase inicial e sua discussão no turismo também, em especial em países em desenvolvimento, 

como é o caso do Brasil. A Figura 18 apresenta este modelo. 
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Figura 18 – Modelo linear e não linear de inovação 

 

Fonte: (Carayannis & Campbell, 2009) 

Aceitando a lógica básica dos sistemas de inovação (Sundbo e Gallaouj, 1999), (Björk, 2014) 

reforça o fato de que as inovações são criadas em redes (Hjalager, 2010) e é benéfico incluir 

mais atores e perspectivas em processos criativos (Carayannis e Campbell, 2010). E torna-se, 

portanto, essencial entender quando e como os representantes das diferentes hélices devem 

estar envolvidos nos processos de inovação de serviços. 

A coexistência e coevolução de diferentes paradigmas de conhecimento e inovação: a 

competitividade e superioridade de um sistema de conhecimento é altamente determinada 

pela sua capacidade adaptativa de combinar e integrar diferentes modos de conhecimento e 

inovação via coevolução, estoque de conhecimento de co-especialização e coopetição e 

dinâmica de fluxo.  

O modelo da quádrupla hélice enfatiza a importância de também integrar a perspectiva do 

público baseado na mídia e na cultura (Carayannis & Campbell, 2009). A Figura 19 apresenta 

o desenho deste conceito. 
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Figura 19 - Modelo da quádrupla hélice 

 

 

Fonte: (Carayannis & Campbell, 2009) 

É neste contexto que  Carayannis & Campbell (2014) traz uma perspectiva adicional da 

sociedade do conhecimento e da democracia do conhecimento para apoiar, promover e fazer 

avançar a promoção de conhecimento (pesquisa) e aplicação de conhecimento (inovação). O 

entendimento do sistema de quádrupla-hélice-inovação enfatiza que o desenvolvimento 

sustentável da economia (economia do conhecimento) e requer que haja uma co-evolução da 

economia do conhecimento com a democracia do conhecimento.  

Na Hélice Quádrupla, as políticas e estratégias de conhecimento e inovação devem 

reconhecer o importante papel da sociedade para a obtenção das metas e objetivos (Ap, 2019). 

Neste modelo, com a quarta hélice, a sociedade civil também é percebida como usuária da 

inovação e têm participação direta no modelo, apoiando no desenvolvimento de inovações, 

havendo claramente um ambiente de cooperação, que nos remete a exemplos de inovação 

aberta. (Ap, 2019) 
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Na quádrupla hélice, a sociedade civil também pode ser percebida como usuária da inovação, 

atuando como impulsionadora dos processos de inovação(Ap, 2019). Importante ressaltar que 

neste contexto, a Quádrupla Hélice capacita e conecta co-criadores de inovação, como 

empreendedores, inventores, artistas e outros geradores de valor que irão fortalecer o 

ecossistema. Neste modelo, há princípios de ampla cooperação em inovação, o processo de 

desenvolvimento de produtos e serviços pode existir em diferentes níveis de co-produção com 

consumidores, clientes e cidadãos (ARNKIL et al., 2010; NORDBERG, 2015). apud (Ap, 

2019). 

 

3.4 Descritivo das características dos componentes de cada uma das hélices 

 

Para melhor entendimento das competências de cada uma das hélices, ao longo desta seção 

serão descritas as suas principais características e atribuições. 

A primeira hélice é composta pela Academia, que engloba instituições de nível superior, que 

desenvolvem estudos e pesquisas, seja a nível de graduação, mestrado e/ou doutorado.Os 

autores Galli e Teubal (1997) afirmam que as universidades representam a pedra angular dos 

sistemas de inovação, uma vez que são responsáveis pela qualificação de pesquisadores e 

trabalhadores em nível superior e pela pesquisa básica. (Ap, 2019) 

As universidades são, de fato, instituições milenares que atuam na criação, gestão e 

preservação do conhecimento para a sociedade. Desta forma, no decorrer de séculos diversos 

paradigmas de universidades surgiram e ganharam protagonismo, dentre eles o modelo 

Humboldtiano, Napoleônico, e mais recentemente, o modelo de universidades 

empreendedoras. Segundo Burton Clark (1998) as universidades empreendedoras apresentam 

algumas dimensões: 

1. Administração coesa, focada no resultado e composta por especialistas, gerentes 

qualificados e professores.  

2. Cultura empreendedora integrada, focada na busca de novas oportunidades, 

desenvolvendo habilidades de atuação multidisciplinar e valorizando o 

comportamento empreendedor. 

3. Desenvolvimento de unidades periféricas descentralizadas e auto-sustentáveis, focadas 

na conexão com a sociedade, envolvendo ações de forte conexão com a comunidade, 
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como transferência de tecnologia, parques científicos e tecnológicos, agências de 

gestão e inovação tecnológica, institutos de pesquisa aplicada, ancorados em modelos 

de gestão que estimule a criatividade e o empreendedorismo. 

4. Motivar o núcleo acadêmico e desenvolver um perfil de assumir riscos, altamente 

proativo e empreendedor. 

5. Base financeira diversificada, que envolve, além das mensalidades, recursos públicos, 

agências financeiras, empresas e outras instituições da sociedade, além de serviços, 

licenças e contribuições tecnológicas. 

Cinco elementos são comuns às trajetórias de transformação a uma universidade 

empreendedora, propostos por Clark Burton (1998): I. fontes diversificadas de receita; II. 

capacidade de direção fortalecida; III. desenvolvimento de um entorno estendido, consistente 

de centros de pesquisa e programas de extensão não departamentais; IV. uma área central da 

academia estimulada departamentos antiquados novamente ativos; e V. uma cultura 

empreendedora envolvente – o crescimento de um sistema de crenças que abarca os quatro 

elementos anteriormente mencionados, cujas características são materiais 

O capital intelectual não surge sem esforço a partir de um laboratório de pesquisa. É, 

sobretudo, o resultado da interação entre pessoas, com visão global e ação local. É produto da 

interação entre pesquisadores, professores, estudantes capacitados, empresas e governos 

trabalhando juntos em pesquisas de ponta, formulando e respondendo questões e atendendo a 

demandas da sociedade por melhores padrões de qualidade de vida. Esse contexto requer 

ambientes de inovação propícios a interações de tal natureza, globalmente conectados e 

autossustentáveis. 

Em um mundo de conhecimento mutante e altamente competitivo, as exigências do mercado 

e do mundo do trabalho exigem uma postura pró-ativa de seus agentes, caracterizada pela 

busca permanente de oportunidades. É papel da universidade do futuro promover esse capital 

intelectual de forma abundante e capacitada. É na universidade que se forma a maioria 

absoluta dos múltiplos atores do complexo processo de inovação tecnológica: 

empreendedores e gestores, pesquisadores e profissionais técnicos, formuladores e 

implementadores de políticas públicas, financistas e investidores, operadores do direito e 

dirigentes de organizações não governamentais, profissionais da imprensa e criadores 

culturais. Na instituição universitária desenvolvem um ou mais estágios significativos dos 
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seus conhecimentos e, também, adquirem o método de aprendizagem que lhes ajuda a 

delinear e a realizar a sua trajetória próprias. 

Três são as naturezas de motivações que, não por coincidência, são afins cada qual a uma das 

dimensões da missão ternária da universidade. A motivação primeira é de natureza 

educacional. Espaços estimulantes e relevantes de aprendizagem se abrem aos estudantes pela 

participação conscienciosa da universidade em todos os elos do complexo processo de 

inovação tecnológica motivados pelo avanço da fronteira do conhecimento científico e 

tecnológico (science-driven innovation). A participação da universidade em incubadoras, 

aceleradoras de negócios, parques tecnológicos e mecanismos assemelhados, enseja a 

estudantes de pós-graduação e de graduação, adicionalmente, a singular oportunidade de 

vivenciar o processo de empreendedorismo inovador em marcha. (Ary & Carrer, 2010) 

Essas incubadoras universitárias são de espécies diversas – de empresas, de negócios, de 

projetos, de soluções sociais, de criações artísticas e outras tantas. O que há de comum entre 

elas é o foco na gestão dos processos que transformam ideias que sejam, ao mesmo tempo, 

qualificadas e criativas, em produtos e soluções reais, utilizados pela sociedade. A incubadora 

é, sob essa ótica, o terceiro espaço de ensino-aprendizagem da universidade contemporânea.  

No espaço mais tradicional, a sala de aula, os estudantes são expostos metodicamente aos 

conhecimentos preexistentes e relevantes para a carreira de escolha. A incubadora, permite 

aos estudantes aprender a ciência e arte de combinar conhecimentos preexistentes e novos na 

geração de valor percebido pela sociedade, incorporado em bens e serviços. (Ary & Carrer, 

2010) 

São quatro os desafios principais para essa inovação universitária se consolidar. O primeiro é 

desenvolver métodos e capacitar educadores que tornem as incubadoras de diversos tipos 

espaços tão efetivos para aprender a inovar como os laboratórios bem geridos o são para 

aprender a pesquisar. O segundo é integrar o mencionado triângulo do conhecimento no 

processo de ensino-aprendizagem, tratando de forma sistêmica, em cada área, as 

oportunidades oferecidas pela sala de aula, pelo laboratório e pela incubadora. O terceiro 

desafio é desenvolver, no âmbito das políticas públicas e em sua materialização nas agências 

de fomento, programas que tenham essa latitude e ajudem a viabilizar o triângulo do 

conhecimento na universidade. 

No cenário atual, o empreendedorismo tem tornado-se essencial e tão importante quanto a 

pesquisa básica. Prova é o crescimento de oportunidades e competições que incitam a prática 
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do conhecimento adquirido nas instituições e o interesse, cada vez maior, de empresas, em 

contratar pesquisadores, nas diversas áreas do conhecimento. 

A universidade empreendedora representa aqui a convergência e integração dos sistemas de 

ensino superior com os sistemas de inovação nacionais (regionais), globais e setoriais 

(sistemas de inovação multi-camada, multi-nodal, multimodal e multilateral) (Carayannis et 

al., 2016 ) A pesquisa universitária deve estar mais alinhada e engajada com as necessidades 

sociais e de mercado, oportunidades, bem como nichos de mercado inexplorados e 

inexplorados e fronteiras tecnológicas.(Carayannis et al., 2018) 

Há alguns motivos para se promover a relação universidade-empresa. As principais razões do 

lado da universidade são: (i) a dificuldade para obtenção de recursos públicos para a pesquisa 

universitária e a expectativa de que estes possam ser proporcionados pelo setor privado; (ii) 

interesse da comunidade acadêmica em legitimar seu trabalho junto à sociedade que é, em 

grande medida, a responsável pela manutenção das instituições universitárias; (iii) atualização 

de equipamentos para pesquisa; (iv) aumento da participação no desenvolvimento nacional; 

(v) melhoria e atualização do ensino e (vi) divulgação da universidade (Webster & Etzkowitz, 

1991; Wolffenbüttel, 2001). (Ap, 2019). 

A segunda hélice é composta pelo setor privado, seja no âmbito das empresas que prestam 

serviços ou até mesmo indústria.  A indústria, representada tanto por grandes quanto pequenas 

empresas, precisam: (i) desenvolver produtos ou serviços inovadores; (ii) buscar interação 

com os centros de pesquisa; e (iii) liderar os processos de mudança. Entre as suas limitações, 

estão: (i) pouca capacidade de investimento em P&D; (ii) falta de preparo para 

desenvolvimento de pesquisas (Camboim, 2013).(Ap, 2019) 

Já os benefícios para a empresa são: (i) o aumento dos lucros e a manutenção e expansão de 

mercado; (ii) necessidade de compartilhar o custo e o risco das pesquisas associadas ao 

desenvolvimento de produtos e processos, com instituições que dispõem de suporte financeiro 

governamental; (iii) acesso aos laboratórios e bibliotecas da universidade; (iv) apoio de 

recursos humanos altamente qualificados; (v) atualização tecnológica constante com ideias e 

melhorias para novos produtos e processos (Gibbons, 1992; Pavitt, 1993; Wolffenbüttel, 

2001; Cervi; Froemming, 2013) (Ap, 2019) 

Dessa forma, de acordo com (Linda & Linton, 2020) a indústria pode ser vista como 

consumidora das descobertas de suas pesquisas. Ou seja, os atores da hélice tripla 
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frequentemente atuam como consumidores ou usuários, de uma forma ou de outra, a partir de 

uma perspectiva da hélice quádrupla. 

Camboim (2013) mostra que o Governo tem a responsabilidade de: (i) apoiar novas estruturas 

organizacionais para promover o desenvolvimento econômico e social; (ii) possuir planos 

estratégicos voltados para a inovação e conhecimento; (iii) proporcionar benefícios para a 

população com a interação com diversas esferas políticas. Entre as limitações do governo 

estão: (i) a excessiva burocratização; (ii) falta de flexibilidade para implementação de projetos 

em parceria; e (iii) necessidade de gerenciamento público profissional. 

Propõe-se uma conceituação de quádrupla hélice que reconheça a importância de atores e 

áreas sem fins lucrativos, enfatizando o papel das ONGs como plataformas colaborativas, 

além de públicos, privados e acadêmicos (Lindberg et al., 2014). E além disso, ressalta a 

importância de se orientar futuros programas de políticas sobre crescimento e inovação 

regional, a fim de criar formas mais inclusivas de “empreender o empreendedorismo”. 

As principais funções atreladas a Sociedade na Hélice Quádrupla, destaca-se: (i) atuar em 

processos de cocriação para desenvolvimento de inovação aberta (82,8%); (ii) possibilitar 

múltiplas interações entre agentes intra e inter hélices (79,3%); (iii) atuar em um processo de 

inovação democrático para geração do conhecimento (75,9%); (iv) atribuir as principais 

prioridades à inovação e ao conhecimento (68,9%), e apoiar o desenvolvimento regional 

(48,3%) (Ap, 2019). 

A perspectiva de Morais Neto, Neis e Pereira (2016), que indicam a inclusão de valor 

compartilhado nas organizações por meio de um modelo de gestão que conecta conceitos de 

produtividade e competição ao compromisso com as demandas ambientais e sociais. Esta 

perspectiva implica que o desenvolvimento de pessoas e agregação de valor pode estimular a 

adoção de valor compartilhado no propósito da organização (apud Bittencourt & Figueiró, 

2019).  

O estudo de (Linda & Linton, 2020) aponta que as hélices governo, indústria e universidade 

podem fazer parte da quarta hélice. Para a indústria, em muitos casos, os consumidores são 

frequentemente outras empresas, por exemplo, Micro e Pesquenas Empresas (MPEs) dentro 

da hélice da indústria.  Esse mesmo estudo também revela que a hélice do governo pode 

comprar e usar produtos e serviços e, portanto, atuar como cliente. Em áreas de robótica, os 

governos locais e regionais estão começando a se envolver, não apenas como financiadores, 
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mas também como clientes dos diferentes produtos de saúde, por exemplo, e as Universidades 

se tornam importantes bases para construir centros de pesquisa e programas de educação.  

A conexão da criação de valor compartilhado e o ecossistema de inovação ocorre como a 

interação e cooperação em uma rede formada por diferentes atores - no caso, oriundos da 

empresa, universidade, sociedade e governo fomentam a criação de valor para todas as partes 

interessadas. Seguindo a perspectiva de Porter e Kramer (2011), essa conexão envolve 

indivíduos que, por meio de entendimentos complementares, pode ao mesmo tempo gerar 

competitividade e oportunidades relacionadas ao social e valores ambientais para a empresa. 

A Figura 20 mostra o modelo conceitual que demonstra tal relação elaborado por (Bittencourt 

& Figueiró, 2019).  

 

Figura 20 - Modelo conceitual do ecossistema de inovação baseado no valor compartilhado 

 

Fonte: Elaborado por (Bittencourt & Figueiró, 2019) 

 

Nesta visão integrada o destino turístico é diferente do lugar, assim, não tem limites 

geográficos, políticos e/ou administrativos; é um sistema onde acontece a experiência turística 

e seus limites são virtuais e estão na mente e no imaginário do turista. Como explica Flores e 

Mendes (2014) uma experiência a ser vivida pelo turista em um determinado local, não possui 

as mesmas características de um produto turístico convencional, pois não depende apenas da 

estrutura que o produz, mas, sim, do resultado da ação integrada de todas as empresas 
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envolvidas na exploração da atividade turística naquela localidade (tais como: hotéis, 

restaurantes, empresas de transporte, operadoras de turismo, etc.), além de empresas de 

suporte e outras instituições de apoio (como: grupos artísticos, equipes de entretenimento, 

grupos esportivos, elementos recreativos, etc.), órgãos de gestão da destinação (tanto privados 

como públicos), o setor público (em todos os níveis: federal, estadual e municipal), os 

residentes locais e todos os demais públicos envolvidos. 

 

3.4.1 Sistemas Regionais de Inovação em Turismo 

 

Antes de abordar os sistemas regionais de inovação aplicado ao turismo, faz-se necessário 

descrever o que seria um sistema turístico. Brandão (2014) afirma que antes de mais nada é 

necessário compreender os destinos turísticos como sistemas e isto permite: 

• Conhecer as dinâmicas e sinergias entre os elementos do sistema; 

• Analisar as interações mais abrangentes que ocorrem entre o sistema turístico e outros 

sistemas, regiões e indústrias, o que previne situações de declínio através da injeção de 

novo conhecimento no destino que conduz a inovação; 

• Trazer importantes contributos para a gestão planeamento aprendizagem coletiva e 

desenvolvimento de inovações pois aprofunda o conhecimento sobre como os destinos 

operam; 

• Analisar o processo evolutivo dos destinos como um todo promovendo a construção 

de processos de inovação que previnam a sua estagnação e declínio; 

• Compreender que a interação desenvolvida dentro do sistema deverá promover a 

criação de processos de inovação em rede os quais, se duradouros, resultarão em redes 

sólidas de inovação que operacionalizam os sistemas regionais de inovação. 

Um Sistema Regional de Inovação em Turismo representa um conjunto de competências 

endógenas e de competências exógenas reunidas em determinado limite geográfico e que, 

quando combinadas positivamente, formam um ambiente propício à geração e proposição de 

novas ideias e de sustentação de estratégias inovadoras de seus destinos turísticos 

(Weidenfeld; Williams; Butler, 2010). 
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O sistema de turismo de Leiper (1979), apresentado na Figura 21, é composto de três 

elementos: 1) turistas: atores do fenômeno turístico; 2) Elementos geográficos: divididos em 

região geradora de turistas, região de rota de trânsito de turistas e região de destinação de 

turistas; 3) indústria turística: empresas e organizações que estão envolvidas na oferta de 

produtos e serviços turísticos. 

 

 
Figura 21 - Sistema turístico de Leiper 

 

Fonte: Leiper (1979) apud Brandão (2014) 

 

 

O Sistema turístico (Sistur) é um sistema aberto que realiza trocas com o meio onde está 

inserido, e que por essa razão é interdependente (Beni, 1998)., podendo ser entendido como 

um conjunto de partes que interagem para atingir determinado objetivo. A Figura 22 apresenta 

o sistema. 
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Figura 22 – Sistema turístico de Beni 

 

Fonte: Beni (2003) 

 

Para Beni (1998, p. 23) a elaboração do sistema possibilita uma visão do todo, ao invés de 

somente e é definido como um conjunto de partes que interagem de modo a atingir um 

determinado fim, de acordo com um plano ou principio; ou conjunto de procedimentos, 

doutrinas ideias ou princípios, logicamente ordenados e coesos com intenção de descrever, 

explicar ou dirigir o funcionamento de um todo.  

O modelo conceitual de sistema de inovação turística regional resultante do estudo destas 

dimensões desenvolve-se em três níveis distintos: (i) a existência de atores, nomeadamente 

empresas turísticas e organizações não empresariais em rede; (ii) condições, que são fatores 

regionais específicos que influenciam positivamente as práticas inovadoras; e (iii) processos 

de criação de conhecimento, compartilhamento de conhecimento e aprendizagem coletiva. A 

existência e a combinação ótima desses três níveis resultarão em um sistema de inovação 

turística regional bem sucedido e competitivo. (Brandão, 2014). A Figura 23 elucida aponta 

esses componentes e as relações estabelecidas entre eles. 
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Figura 23 - Sistema Regional de Inovação em Turismo 

 

 

Fonte: Brandão and Costa (2012, p. 77) 

 

Mazaro (2017) afirma que a formação e o fomento para a pesquisa, ciência e tecnologia, 

empreendedorismo, cooperação, ambiente empresarial favorável, negócios inovadores são 

indicadores determinantes da capacidade de inovação regionais. 

A Figura 24 apresenta os modelos de inovação fechada e aberta. Na era da econonomia do 

conhecimento, as empresas aplicam a inovação aberta como uma resposta ao aumento da 

pressão das diferentes partes interessadas por uma melhoria do desempenho da inovação 

(Carayannis et al., 2018). 

 

Figura 24 - Modelos de inovação aberta (open innovation) e fechada (closed innovation) 

 

Fonte: Adaptado ao Open Innovation Model de Chesbrough (2003, 2004) citado por Marques (2014) 
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Bertalanffy (1973) argumenta que a ciência não pode se limitar ao estudo apenas de sistemas 

fechados, isto é, sistemas que são considerados estarem isolados de seu ambiente. De acordo 

com o autor, existem sistemas que por sua própria natureza e definição não são sistemas 

fechados. Ao contrário dos sistemas fechados, o conceito de sistema aberto pressupõe um 

conjunto de partes inter-relacionadas que funcionam como um todo para atender a uma 

finalidade comum. 

Katz e Khan (1976) determinam um esquema conceitual com nove características comuns dos 

sistemas abertos:  

1. Importação de energia: a organização recebe insumos do ambiente, ou seja: matéria-

prima, mão-de-obra, etc;  

2. Processamento: a organização processa esses insumos com vistas a transformá-los em 

produtos;  

3. Exportação de energia: a organização coloca seus produtos no ambiente;  

4. Ciclos de eventos: a energia colocada no ambiente retorna à organização para a 

repetição de seus ciclos de eventos;  

5. Entropia Negativa: é um processo pelo qual todas as formas organizadas tendem à 

homogeneização e, finalmente, à morte. A organização, porém, através da reposição 

qualitativa de energia pode resistir ao processo entrópico. Esse processo reativo 

chama-se entropia negativa;  

6. Informação como insumo, controle por retroalimentação e processo de codificação: os 

insumos recebidos pela organização podem ser também informativos, possibilitando a 

esta o conhecimento do ambiente e do seu próprio funcionamento em relação a ele. O 

processo de codificação permite à organização receber apenas as informações para as 

quais está adaptada e o controle por retroalimentação, a correção dos desvios;  

7. Estado estável e homeostase dinâmica: para impedir o processo entrópico, a 

organização procura manter uma relação constante entre exportação e importação de 

energia, mantendo dessa forma o seu caráter organizacional. Entretanto, na tentativa 

de se adaptar, a organização procura absorver novas funções, ou mesmo subsistemas. 

Tal processo de expansão faz com que ela assuma seqüencialmente estados estáveis de 

níveis diferentes;  
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8. Diferenciação: em função da entropia negativa a organização tende à multiplicação e a 

elaboração de funções, o que determina também multiplicação de papéis e 

diferenciação interna;  

9. Equifinalidade: não existe uma única maneira certa de a organização atingir um estado 

estável. 

Brandão (2014) reforça que os destinos turísticos são frequentemente definidos por suas 

divisões administrativas. Muito embora o que defina uma região como um território 

autônomo e competitivo sejam a sua homogeneidade econômica, cultural e funcional 

conforme percebida pelos turistas. Os destinos turísticos devem então ser entendidos como 

regiões geográficas homogêneas em termos de caraterísticas, experiências oferecidas, 

recursos, imagem, percepção e com uma estrutura de governança turística que represente uma 

unidade territorial única e específica. 

A natureza dos processos de inovação turística é apresentada em "Sistemas de 

Desenvolvimento e Inovação Turística" com enfoque em modelos de desenvolvimento. O 

DNA do desenvolvimento turístico é apresentado como um modelo com dois componentes 

centrais, centros de recursos e intermediários, refletidos em constelações de recursos 

apresentadas como hélices interligadas. 

Mazaro (2017) ressalta que Hall e Williams (2008) sugerem uma tipologia de sistemas 

regionais de inovação (RIS, na sigla em inglês), estabelecida a partir de uma avaliação das 

trajetórias tecnológicas relativas das regiões e de sua diversidade. A capacidade de aproveitar 

competências e gerar inovação é caracterizada conforme segue: 

• Genuínas: Essas são regiões onde novas combinações realmente têm lugar e as melhores 

práticas ocorrem. Todas as etapas dos ciclos de inovação podem existir dentro delas, assim 

como seus principais atores são capazes tanto de incorporar novidades como de inspirar 

outras inovações, criando assim um ciclo complementar virtuoso. Essas regiões também 

mantêm relações competitivas e colaborativas com outras regiões líderes em seus segmentos. 

• Incrementais: Essa categoria de SRI tem como principal característica a capacidade de 

adotar inovações externas ainda no início do ciclo de vida e aperfeiçoá-las ou incrementá-las. 

Com isso, desenvolvem estratégias competitivas diferenciais, o que potencialmente as leva a 

melhor exploração de suas competências regionais e incremento na qualidade e oferta de 

produtos e serviços. 
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• Seguidoras: Essas são as SRI em que as inovações se difundem relativamente devagar. 

Adotam geralmente estratégias de imitação que produzem produtos desenvolvidos sem 

significativas melhorias na inovação original, mas que ainda tem um mercado. No caso de 

serviços como o turismo, uma abordagem real da reprodução pode ser inovadora em 

mercados regionais, mas não pode sustentar vantagem competitiva em maior escala 

geográfica. 

Considerando o desenvolvimento da sociedade em geral, e do setor econômico em particular, 

os sistemas de inovação foram ajustados e atualizados de acordo com as novas realidades da 

economia da experiência emergente (Pine e Gilmor 1999). 

Os sistemas de inovação para o desenvolvimento do turismo funcionam bem com uma 

mistura de estruturas de governança. Atores de diferentes hélices participam de diferentes 

processos com diferentes intenções e objetivos ao longo do processo, mas raramente estão 

presentes ao mesmo tempo (Björk, 2014). 

Os destinos turísticos são feitos de experiências integradas que exigem que os elementos dos 

destinos operem em conjunto e em rede e também exigem experiências inovadoras 

permanentes que devem atrair novos turistas e manter os antigos; os níveis local e regional 

são os pontos focais da implementação da política de turismo e são os locais onde os impactos 

são sentidos. Há uma interação próxima entre turismo, territórios e comunidades locais, 

criando altos níveis de enraizamento regional dessas relações; o conceito de hélice tripla tem 

evoluído positivamente no turismo, uma vez que empresas / organizações turísticas, 

universidades e setor público estão trabalhando mais para a inovação (Brandão, 2014). 

Para Brandão (2014) as regiões devem ser vistas como locais privilegiados para a inovação, 

considerando que a proximidade geográfica entre os agentes regionais promove relações de 

confiança formação de redes e capital social resultantes da ligação estreita entre as relações 

profissionais e sociais. E também que a inovação emerge de ideias desenvolvidas por 

indivíduos ou organizações que partilham as mesmas perspectivas ou envolvidas no mesmo 

espaço ou região econômica. 

Mas o que diferencia efetivamente um um sistema regional de inovação? A capacidade 

teconologica de uma região está muito relacionada a capacidade tecnológica de um destino. 

Figueiredo (2008) tentou avaliar a velocidade com que essas empresas se movem por meio de 

diferentes níveis de capacidade tecnológica. Esse estudo é fundamental no contexto de 

economias em desenvolvimento, dado que é necessário aprimorar o processo de acumulação 
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tecnológica para que elas alcancem a fronteira e compitam com economias altamente 

industrializadas (Bell e Pavitt, 1995; Figueiredo, 2001).  

A troca de conhecimento com regiões mais desenvolvidas também pode acelerar o processo 

de desenvolvimento do conhecimento. Ao avaliar-se o setor secundário, observa-se que, 

durante a década de 1960, a acumulação de capacidades inovadoras, em países da América 

Latina, ainda era pouco significante, pois prevalecia a importação de produtos 

industrializados. No entanto, no decorrer da história, essa dependência foi diminuindo, 

existindo hoje no Brasil empresas latecomers que atingiram o nível de competição 

internacional, como é o caso da CSN na indústria. Mas, de fato, essa realidade não se aplica a 

muitas empresas no País.  

Neste sentido, devem ser considerados diferentes tipos de conhecimento, tanto o explícito - 

que se transmite se através de linguagem formal informação facilmente partilhada através de 

meios formais, como documentos escritos - como o Tácito know how adquirido através da 

aprendizagem informal de comportamentos e procedimentos transmite se através de meios 

informais (face a face, formação, mobilidade entre empresas) Conhecimento local, fortemente 

ligado à região e às pessoas e dependente do contexto (vs formas mais globais de 

conhecimento). 

Segundo Brandão (2014) o conhecimento local versus o global e as suas consequências para a 

criação de conhecimento e inovação estão fortemente ligados à estrutura das redes. O local 

buzz (conhecimento tácito transferido dentro da região) e as global pipelines (conhecimento 

codificado facilmente transmissível para todo o mundo) devem co- existir num sistema de 

inovação, de forma a fornecer às organizações vantagens específicas e condições únicas para 

inovarem e prevenirem o efeito de declínio. 

Brandão (2014) reforça a importância das chamadas Learning Regions que são regiões onde o 

processo de aprendizagem interativa está incorporado na rede regional de atores e se perpetua 

no tempo tendo relevada importância, favorecendo para o seguinte entendimento: 

• Turismo como sistema é entendido numa perspectiva sistémica, composto por um 

conjunto de empresas e organizações complementares que interagem entre si; 

• É um setor de informação e conhecimento intensivo justificando se a troca constante 

de informação e conhecimento; 
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• Experiência global é a experiência global que é avaliada pelos turistas, pelo que a 

interação entre todos os elementos do sistema é obrigatória para um bom desempenho 

geral do destino; 

• Destino turístico regional/local considerados como o ponto central de avaliação da 

atividade turística, de implementação da política e estratégia do turismo, onde os 

recursos devem ser avaliados para o desenvolvimento de produtos, serviços e 

estratégias inovadores; 

• Território e a comunidade local não podem ser dissociados dos SI e do Turismo; 

• Triple Helix conceito enquadrado nos sistemas de inovação e que pretende aproveitar 

e potenciar as competências complementares da academia, indústria e governo para 

facilitar novos processos de colaboração para a inovação e o desenvolvimento 

criativo.  

 

 

3.5 Um olhar para a quarta hélice no turismo - o papel do residente e a importância da 

co-criação 

 

Ao reconhecer que os sistemas de inovação são processos complexos, mais janelas precisam 

ser abertas onde a sociedade civil é oferecida como um centro de recursos no modelo da 

Hélice Quádrupla (Björk, 2014). 

Ao longo das últimas décadas, as novas tecnologias têm gerado uma série de impactos na 

rotina das pessoas, em seus comportamentos e na forma como se relacionam. O consumidor 

está cada vez mais conectado, tecnológico, consciente, responsável com a sociedade e meio 

ambiente, ativo e participativo, curioso, em busca de mais informação e autenticidade, e mais 

adaptável à instabilidade dos tempos atuais pensando globalmente e atuando localmente 

(glocal).  

Todas essas variáveis favorecem para a experiência de criar em conjunto ou co-criar. Anseia-

se por uma customização mais participativa, em que os consumidores possam fazer parte do 

processo, exemplos esses da economia colaborativa em que se hospeda em casa de terceiros.   

Galvagno & Dalli (2014) apontam que desde o início dos anos 2000, a co-criação se espalhou 

rapidamente através de ensaios teóricos e análises empíricas, o que pode ser em parte 

explicado pelo fato da tradicional economia da experiência estar sendo substituída pela 
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experiência da co-criação, que reconhece os consumidores como co-criadores da experiência, 

cada vez mais mediada pelo uso da tecnologia (Neuhofer, Buhalis, & Ladkin, 2012). 

A revolução tecnológica centrada em torno das tecnologias da informação e comunicação 

(TIC) impõe um novo ritmo à sociedade, que segundo Hassan (2011), conduz a novos modos 

de comunicação e gerenciamento. De acordo com o relatório Euromonitor (Angus, 2018), a 

tecnologia e acessibilidade à internet terão um papel fundamental nas tendências globais de 

consumo e no turismo e no marketing de experiência esse cenário não é diferente.  

Isto também é apontado como uma tendência pelo relatório do Euromonitor (Angus, 2018), 

transformando os consumidores em criadores, permitindo que eles participem do processo de 

design e produção dos produtos. E mais do que isso, o consumidor atual também procura 

constantemente se informar da maneira tradicional com amigos e parentes, através do boca-a-

boca, mas busca mais validações e avaliações antes de se aventurar. Um canal de 

comunicação em que possam expressar suas opiniões, reivindicando publicamente se algo não 

ocorre como o esperado, com reclamações no twitter, nas redes sociais, petições online, entre 

outras. O maior alcance desse ativismo se deve à maior capilaridade com a tecnologia e 

internet, se tornando um “ativismo hashtag”. 

Prahalad & Ramaswamy (2004) apontam que cada vez mais o consumidor tem acesso a 

informação, com uma visão global de empresas, preços, produtos, tecnologias, performance e 

à reações dos consumidores ao redor do mundo, possibilitando uma interação cada vez maior 

entre os diferentes atores e favorecendo consequentemente para a co-criação no marketing.  

Mas de fato, o que seria co-criação? Galvagno & Dalli (2014) definem a co-criação como um 

processo comum, colaborativo, concorrente, semelhante a produzir um novo valor, tanto 

material como simbolicamente. Alguns autores chamam de coprodução, mas tudo gira em 

torno da vantagem competitiva de se ter a colaboração participativa desencadeada e 

administrada por estruturas centralizadas. 

Para Prahalad & Ramaswamy (2004), do ponto de vista da co-criação, fornecedores e clientes 

são percebidos não mais em lados opostos, mas interagem uns com os outros para o 

desenvolvimento de novas oportunidades de negócios. Essa mudança de papel dos 

consumidores faz com que as empresas deixem de agir de forma autônoma, pois eles ganham 

importância e passam a exercer um papel central na co-criação de valores com as empresas, 

sendo fundamental a interação entre esses diferentes atores.   
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Vargo & Lusch (2017) ressaltam que todos os atores sociais e econômicos são integradores de 

recursos, conceito este que foi proposto de forma mais ampla pelos memos autores em 2011, 

afirmando que "é tudo B2B" e que foi posteriormente reformulado, de forma mais neutra para 

"A2A" (ator para ator). E para que isso aconteça, Prahalad & Ramaswamy (2004) afirmam 

que o processo de co-criação implica que exista diálogo na empresa e diálogo significa 

interação, com compartilhamento de aprendizado e comunicação, acesso a dados e 

informação, transparência com o consumidor. Ao trabalhar o diálogo, a transparência, o risco 

e o acesso, as empresas conseguirão estimular clientes como colaboradores (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004). 

Em um estudo recente, Busser & Shulga (2018) afirmam que o valor co-criado é posicionado 

como uma construção de valor definida em uma avaliação pessoal da significância de um alvo 

(produto ou serviço, ainda referido como serviço) com base no contributo e no que é realizado 

através do processo de co-criado. Este contributo engloba significância, contribuição, 

colaboração, reconhecimento e resposta emocional. Essa análise foi elaborada com base em 

um modelo derivado da lógica dominante do serviço (SDL) e da teoria do valor. Mas para que 

isto seja possível, Chathoth, Ungson, Harrington, & Chan (2016) reforçam a importância de 

se implementar plataformas efetivas de que favoreçam a interação e a experiência do 

consumidor. A exemplo do trip advisor, que virou fonte de referência para tomada de decisão 

do turista na escolha de destino e serviços de viagem. 

Nos dias atuais, segundo Adhikari & Bhattacharya (2016), a existência de literatura sobre a 

experiência do consumidor na indústria hoteleira e turística ainda é muito limitada. O mais 

recente estudo empirico que aparece na base Scopus e que sugere uma escala de valor para 

mensuração da co-criação foi elaborado por Busser & Shulga (2018) e testado no âmbito do 

turismo e hotelaria. No entanto, os mesmos autores identificam uma ausência de estudos 

empíricos relacionados a temática co-criação e reafirmam que existe espaço para estudos 

efetivamente mais práticos. De toda forma, serão detalhados a seguir, alguns dos estudos 

teóricos e empíricos identificados na base Scopus, por meio desta pesquisa.  

Um estudo de caso elaborado por Von Solms & Von Solms (2016) apresenta que a co-criação 

no protudo turístico e na comunicação, por meio do uso de tecnologia associado ao marketing 

para destinos, como no segmento de esporte e saúde, por exemplo, podendo ser uma forma de 

destinos divulgarem e posicionarem a sua marca. Neste estudo foram identificadas formas de 

adicionarem valor à experiência da corrida, correlacionando bem-estar, viagens e turismo, 

antes, durante a após o evento, onde a tecnologia é utilizada para gravar informação de saúde 
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do usuário e as organizações de saúde recebem os dados gravados e recompensam os clientes 

com descontos de produtos turísticos. E engloba ainda uma possibilidade de experiência mais 

holística e aumento do marketing boca a boca. Este é em si um caso interessante de co-criação 

no turismo, em que há, por meio da tecnologia, uma interação entre de ator para ator (A2A), 

neste ecossistema, conforme proposto por Vargo & Lusch (2017). 

Mas não é apenas no âmbito dos consumidores e empresas que este conceito de co-criação 

pode ser hoje percebido no turismo. Li, Robinson, & Oriade (2017), ressaltam que nos 

últimos 20 anos, as tecnologias disruptivas levaram também a mudanças na forma como 

Destination Management Organisations – DMOs gerenciam o marketing e o destino. Segundo 

os autores, com o surgimento da internet, da web 2.0, e com o aumento das tecnologias 

móveis, torna-se possível e necessária uma interação cada vez maior desses organismos com 

os consumidores, inclusive no meio virtual por meio de sistemas diversos, seja monitorando o 

que é postado a respeito do destino ou de um evento em redes sociais, seja gerenciando fluxo 

de pessoas no destino.  

No segmento de viagens organizadas por agências de turismo, Jovicic (2016) analisam o 

crescimento da co-criação no âmbito da cultura, tendo em vista que o novo turismo cultural é 

focado na integração da produção e consumo e no aumento das ligações entre fornecedores e 

consumidores. Neste estudo, em vez do consumo passivo, os turistas culturais demonstram 

uma abordagem proativa para atender suas necessidades, querendo participar ativamente da 

criação de experiências durante a viagem. Por outro lado, os fornecedores concentram sua 

atenção na interação estreita com os consumidores e na co-criação de experiências de alta 

qualidade. E isto é em si, o que propõe o conceito do co-criação, segundo Prahalad & 

Ramaswamy (2004). 

Rihova, Dimitruis, Moital e Gouthro (2015) sugerem que os clientes não estão mais satisfeitos 

com uma boa experiência. Em vez disso, eles procuram co-criar valor no processo de design, 

entrega e consumo. E neste contexto, novos hábitos de consumo enquadrados nos conceitos 

da economia compartilhada estão a surgir. Busser e Shulga (2018) reforçam, por exemplo, 

que na economia colaborativa de hoje, em conjunto com a crescente importância das mídias 

sociais, o valor como construto reflete perspectivas sociais, colaborativas e compartilhadas.  

Os modelos de negócios disruptivos da economia colaborativa se estabelecem nas formas ou 

modos contemporâneos do comportamento humano e na esfera da interação entre pessoas e 

conjunto das relações sociais que surgem no ambiente Web (Guttentag, 2015). E a co-criação 

está de forma intrinsica associada a esse modelo, onde os consumidores se empenham no 
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processo de criar e definir valores, corroborando com o que é proposto por Prahalad & 

Ramaswamy (2004). 

Os novos modelos de negócios devem estar cada vez mais aliados a uma geração de valor e 

aqui não se trata apenas do aspecto econômico. A nova economia é baseada em intangíveis, 

tais como conhecimento, criatividade, dado que o que é tangível, ao ser consumido, perde 

valor. A busca pelo desenvolvimento sustentável através da economia criativa, colaborativa, 

compartilhada e de multivalor é entendida como uma inovação que se estabelece cada vez 

mais no turismo. 

Ao longo da última década, as inovações tecnológicas permitiram e impulsionaram o 

surgimento de novos modelos de negócios, que se iniciam com base em start ups e afetam 

também a economia de diferentes destinos no mundo inteiro, gerando impactos inclusive em 

outros âmbitos, como por exemplo, das leis e formas de se fazer negócios. Em Portugal, a 

entrada em vigor do Regime Jurídico do Alojamento (Decreto-Lei n.º 128/2014) no dia 27 de 

novembro de 2014, veio dar resposta às novas necessidades dos turistas e, simultaneamente, 

permitir aos proprietários de alojamento privado a aproveitar os benefícios potencializados 

pela sharing economy no que tange aos arrendamentos temporários, possibilitando uma 

significativa formalização dos negócios tidos como informais. 

Segundo McNeill (2017), o ecossistema das Start-ups colocaram uma nova dinâmica na 

competição interurbana, dentro da lógica do capitalismo urbano proposto por Harvey e 

algumas mais conhecidas, como Uber e Airbnb, fizeram incursões diretas no redesenho dos 

mercados do consumo coletivo de serviços urbanos. E o entendimento dos efeitos das Start 

ups - modelos de negócios globais e altamente tecnológicas - nesta cadeia, por meio de um 

estudo mais aprofundado, se faz necessário.  

No setor de meios de hospedagem, o Airbnb é certamente hoje um dos exemplos mais 

emblemáticos de modelo de negócio disruptivo e onde a co-criação pode ser percebida em 

diferentes momentos, seja antes, durante ou após a viagem. Koh & King (2017) apontam que 

a empresa de aluguel de casas explorara duas oportunidades subutilizadas: os ativos 

domésticos e a necessidade de um consumidor com opções diversificadas de acomodação, 

para produzir crescimento exponencial de negócios e receitas.  

Souza, Kastenholz, & Azevedo Barbosa (2016) afirmam que a Web 2.0 facilita a triangulação 

entre provedor da plataforma-indivíduo- anfirtrião-hóspede, estabelecendo interatividade 

antes, durante e pós-consumo, o que contribui positivamente para o sistema confiança-
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reputação e a cocriação de valor entre os participantes. Turistas e anfitriões compartilham e 

(re)produzem valor por meio das interações sociais produzidas a partir da Web 2.0. E isso 

corrobora com o conceito de co-criação proposto por Prahalad & Ramaswamy (2004). 

Hwang & Seo (2012) fazem uma extensa revisao critica da literatura a respeito da experiência 

do consumidor e propõem um modelo teórico sobre a gestão dessa experiência. De acordo 

com eles, com o passar do tempo, a criação de excelentes experiências de clientes tornou-se 

um objetivo chave no âmbito da hospitalidade e do turismo contemporâneo. Chathoth, 

Ungson, Harrington, & Chan (2016) reforçam que as tendências e as tecnologias apresentam 

uma força convincente que irá interromper o pensamento convencional na indústria hoteleira, 

se não no momento presente, certamente em algum momento em um futuro não muito 

distante. E esta mudança vem afetar toda a cadeia de valor do turismo. 

O destino é entendido como um sistema onde o turista vivenciará a sua experiência, sem 

fronteiras, cujo conteúdo é co-criado, onde deve haver cooperação e redes de empresas 

públicas e privadas, para a realização de uma experiência de excelência. Esta visão integrada 

é sustentada e sofre a influência das transformações do ambiente de negócios, do mundo 

globalizado, das tecnologias de comunicação e da informação, que influenciam nos grupos 

sócio-territoriais onde estão os turistas e residentes.  

Bem como a mudança do comportamento do consumidor - mais informado, com mais acesso 

aos recursos de tecnologia de informação e mobile, exigindo ser parte integrante no processo 

de construção do produto, e, no caso do destino turístico, da experiência turística. Isso exige 

uma melhor compreensão do destino como um sistema integrado, flexível e adaptado às 

demandas (Flores e Mendes, 2014). 

Na busca por identificar novas micro geografias do turismo, surge um termo recentemente 

cunhado de ‘turista-cidadão’, para o qual são oferecidas inúmeras oportunidades de conhecer 

de diversas formas as ruas, monumentos, arquitetura, personagens, segredos e curiosidades 

que fazem parte na narrativa da cidade, muitas vezes invisíveis no dia a dia. Segundo Gastal 

(2006) há uma mudança no conceito de turismo, pautado pelas distâncias espaciais, para uma 

atividade que prioriza o aproveitamento do tempo e do espaço de uma forma diferente da 

rotina. Ou seja, para que o conceito de turista-cidadão seja posto em prática “não seria mais 

necessário sair dos limites da cidade, pois esta se tornou o território da multiplicidade, 

permitindo sermos turistas mesmo sem abandonar seu território” (Gastal, 2006, p.8) 
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Lembrando que mesmo o modelo da Quádrupla Hélice pode ser muito limitado e necessitar 

de mais extensões segundo Carayannis e Campbell (2010, 2011), que propõem o ambiente 

como uma quinta hélice (Quíntupla Hélice). Seguindo o desenvolvimento da estrutura da 

hélice de três para cinco hélices, não há razão para acreditar que o número parará aqui, mas 

mais hélices serão adicionadas para se desdobrar como uma molécula.(Björk, 2014) 

(Linda & Linton, 2020) sugerem que sejam realizados futuros estudos que tenham uma 

perspectiva mais micro para entender a complexidade dos modelos de hélice quádrupla 

(Miller et al., 2016), bem como investigar processos estratégicos em um contexto de hélice 

quádrupla (Carayannis e Rakhmatul- lin, 2014). 

(Linda & Linton, 2020) gostaria de encorajar mais pesquisas que assumem ambas as 

interpretações da hélice quádrupla, já que a "primeira interpretação pode ser percebida como 

uma entidade passiva, enquanto a outra se refere a participantes ativos, englobrando inclusive 

os representantes da tripla hélice como também consumidores" (Nordberg, 2015, p. 354). 

Para profissionais e formuladores de políticas, é importante observar que a quarta hélice da 

sociedade civil está se tornando cada vez mais importante a ser considerada ao projetar 

programas de especialização inteligentes. (Linda & Linton, 2020) 

É necessário compreender, de uma perspectiva evolutiva e dinâmica, como os ecossistemas de 

inovação se desenvolvem ao longo do tempo e se adaptam aos contextos (Spigel e Harrison, 

2018). Um ecossistema de inovação próspero é o resultado de um processo de evolução 

contínua, que geralmente é longo, complexo e lento (Rabelo e Bernus, 2015). O 

desenvolvimento do ecossistema pode apresentar diferentes estágios de maturidade (Gomes, 

Facin, Salerno et al., 2018), e possivelmente esses diferentes estágios influenciam a inovação 

de maneiras diferentes (Bittencourt & Figueiró, 2019). 

 

3.6 Conclusão 

 

O presente capítulo versou sobre os sistemas de inovação, seus componentes, territorialidades 

e interações, reforçando a importância do conhecimento nas mais variadas formas, seja na 

forma de P& D, na criação de novas competências, por aprendizagem individual ou coletiva.  

Ao discorrer sobre os modelos de inovação territorial, observa-se uma importância cada vez 

maior dos ativos territoriais, englobando o capital humano e intelectual, o capital social, 
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cultural, natural, produtivo e institucional, assim como a relevância do estado, das 

instituições, dos indivíduos e dos grupos sociais, mas mis do que isso, a interação não 

endógena, mas em especial, exógena, entre os diferentes atores. 

Neste contexto, o capítulo se inicia com a abordagem sobre o surgimento do Sistema 

Nacional de Inovção e a sua importância para o ambiente nacional e para a definição de 

políticas governamentais, reconhecendo que a inovação geralmente resulta de processos de 

conhecimento e aprendizagem complexos, interativos e cumulativos entre diversos atores.  

Em seguida, são apresentados os conceitos relacionados ao Sistema Regional de Inovação e 

sua importância para as regiões, dado as características hetereogêneas de um país, sustentando 

assim a relevância do arranjo geográfico definido. Neste contexto, foram apresentados alguns 

modelos onde a competitividade e inovação são primeiramente determinadas em níveislocais 

ou regionais. 

Conforme foi observado, a inovação tem papel central no desenvolvimento econômico, a 

partir de processos cumulativos de aprendizado interativo. Para a abordagem dos SRI, o 

espaço geográfico tem papel fundamental no fomento à inovação, uma vez que os processos 

de aprendizado ocorrem de forma mais intensa por meio dos mecanismos típicos da 

proximidade geográfica, como as interações frequentes e os contatos face-a-face. A 

abordagem dos SRI também mostra conexões estreitas com outros modelos de inovação 

localizada, como meios (milieus) inovadores, os distritos industriais e as aglomerações 

(clusters) de produtores especializados (Garcia et al. 2020). 

Em seguida, o capítulo faz uma abordagem específica dos sistemas regionais de inovação no 

âmbito do turismo, para então apresentar os conceitos relacionados a cada uma das hélices no 

âmbito da tripla e quadrupla hélices. Por fim, é descrita uma seção especifica sobre a quarta 

hélice e o papel do residente na co-criação da inovação e do turismo nos destinos. 
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CAPÍTULO 4 - MEGAEVENTOS ESPORTIVOS 

4.1 Introdução 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar o referencial relacionado a megaeventos 

esportivos. Isto se justifica pelo fato da pesquisa ter sido realizada na cidade do Rio de 

Janeiro, três anos após sediar os Jogos Olímpicos Rio 2016. Busca-se portanto, nesta parte do 

estudo, apresentar a essência dos megaeventos esportivos e seus impactos positivos e 

negativos no destino sede, assim como os efeitos para o turismo de forma a entender a sua 

dinâmica no contexto da inovação territorial. 

4.2 Megaeventos Esportivos 

A literatura aponta que os megaeventos são eventos únicos e que costumam ter efeitos 

profundos a longo prazo, tanto positivos como negativos, nas cidades sede, resultando em 

impactos econômicos, culturais e políticos significativos (Cho & Bainer, 2012; Dansero & 

Puttilli, 2010; Davies, 2012; Porter e Fletcher, 2008; Preuss & Arne Solberg, 2006).  

Os megaeventos são também capazes de promover a identidade de uma cidade ou região em 

escala global (Essex & Chalkley, 2010; Bull & Lovell, 2007; Chalip & Costa, 2005), moldar 

os padrões mundiais do turismo (Fourie e Santana-Gallego, 2011), estimular o crescimento 

econômico (Dwyer, Forsyth & Spurr, 2004), construir capital social (Gibson et al., 2014) e 

mudar a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores (Kaplanidou, 2012; Kaplanidou et al., 

2013). 

Tais legados relacionam-se a impactos econômicos, sociais e ambientais, que segundo 

resultados documentados na literatura, incluem: um aumento nos níveis de emprego, turismo, 

gastos na comunidade e maiores retornos fiscais (Horne, 2007; Karadakis, Kaplanidou e 

Karlis, 2010; Owen, 2005; Whitson & Horne, 2006), o desenvolvimento de infra-estrutura, 

como por exemplo, transporte, alojamento, hotéis, locais esportivos, instalações, parques e 

recreação, centros de mídia, atrações turísticas e aeroportos (Chappelet, 2008; Hiller, 2006; 

Jones, 2001; Solberg & Preuss, 2007), além de outros benefícios através da geração de fontes 

adicionais de renda e mais oportunidades de trabalho. 

Esses são alguns dos impactos positivos que a literatura aponta dos megaeventos. Kaplanidou, 

Al Emadi, Sagas, Diop, & Fritz (2016) afirmam que os preparativos de um megaevento 
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podem criar um ambiente colaborativo que aprimore o conhecimento das entidades 

envolvidas e contribua para resultados legados intangíveis de longo prazo. O autor evidencia a 

necessidade de aproximação e cooperação entre a maior parte das organizações, tanto 

nacionais como internacionais, e reforça que a inovação por si só pode ser um dos legados dos 

megaeventos.  

Com a construção de uma grande base estrutural, é natural que ocorram muitas obras por toda 

a cidade, causando alterações na rotina e mobilidade das pessoas. Segundo Bovy (2009), 

assume-se, então, que um megaevento implica alterações temporárias importantes na vida da 

cidade que o hospeda, em sua logística, organização dos transportes e comportamentos de 

viagens.  

Por outro lado, existem diversos impactos negativos que podem também ser identificados, ao 

sediar um megaevento. Do ponto de vista econômico, a alocação de fundos para a construção 

da infraestrutura dos Jogos Olímpicos pode ser percebida como um desperdício bastante 

importante (Jones, 2001; Whitson & Horne, 2006) e pode criar custos de oportunidade 

(Kaplanidou & Karadakis, 2010). Por exemplo, os fundos que teriam sido investidos em 

educação ou saúde são investidos em infraestrutura relacionada aos Jogos Olímpicos e, 

portanto, podem provocar uma reação negativa dos residentes (Owen, 2005; Toohey, 2008). 

Para cobrir quaisquer custos, podem ocorrer aumentos de impostos (Gursoy & Kendall, 2006; 

Solberg & Preuss, 2007), que também podem atingir a comunidade local. 

De acordo com Lindau, Petzhold, Tavares, & Facchini (2016), para que o retorno do 

megaevento seja positivo, a administração pública do destino sede deve entender que os Jogos 

devem servir à cidade e não vice-versa. No entanto, segundo Mathilda Van Niekerk (2017), 

para a maior parte dos destinos sede, as estratégias de organização de megaeventos não têm 

sido desenvolvidas de forma integrada. E neste sentido, o apoio dos residentes torna-se 

também fundamental a todo o processo.  

Estudo realizado por Gursoy et al. (2011) concluíram que as percepções dos impactos 

positivos e negativos que um megaevento deve gerar são dois dos principais determinantes do 

apoio e ou oposição dos residentes para sediar megaeventos. Além disso, a literatura fornece 

fortes evidências de que as percepções de impacto positivo afetam significativamente o apoio 

dos residentes, enquanto os impactos negativos percebidos influenciam negativamente o 

suporte para o megaevento (Zhou & Ap, 2009).  
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É fato que o processo de sediar um megaevento é complexo e requer um esforço de várias 

partes interessadas, como governo, inciativa privada, nacional e internacional e, em particular, 

evidencia-se a necessidade de um envolvimento cada vez maior da comunidade, não apenas 

para facilitar a realização do evento, como também permitir criar um impacto duradouro na 

sociedade (Faulkner & Tideswell, 1997; Gursoy & Kendall, 2006; Huang & Zhang, 2012; 

Kaplanidou, 2012; Nunkoo & Gursoy, 2012; Al-Emadi et al., 2016). Para Siegfried e 

Zimbalist (2000), a decisão por destinar parte do orçamento público na realização de 

megaeventos esportivos exclui a oportunidade de se priorizar esse orçamento em outras áreas, 

notadamente em áreas de demanda social.  

Os Jogos Olímpicos são o evento mais significativo do mundo devido aos seus impactos na 

economia, sociedade e política do país ou cidade sede (Toohey & Veal, 2000 apud Zhou & 

Ap, 2009: 78). No dia 02 de outubro de 2009, o Rio de Janeiro foi anunciado como a sede dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A partir dessa data, foi criada uma grande 

expectativa de residentes e turistas, nacionais e internacionais, sobre os investimentos e esta 

nova experiência na cidade.  

Tal sentimento era compreensível, pois em todo momento a palavra legado era utilizada 

quando se falava do poder transformador que estava por trás desse megaevento (Gelan, 2003; 

Zhou & Ap, 2009), principalmente, quanto à criação de uma nova infraestrutura urbana, 

transporte, tecnologia, comunicação, esporte, aumento do turismo, divulgação da imagem da 

cidade e atração de capital internacional, gerando benefícios econômicos e sociais (Kim & 

Jum, 2016). 

A literatura aponta que os megaeventos são eventos únicos e que costumam ter efeitos 

profundos no longo prazo, tanto positivos quanto negativos, nas cidades sede, resultando em 

influências econômicas, culturais e políticas significativas (Cho & Bairner, 2012; Dansero & 

Puttilli, 2010; Davies, 2012; Porter & Fletcher, 2008; Preuss & Arne Solberg, 2006). São 

capazes ainda de promover a identidade de uma cidade ou região em escala global (Essex & 

Chalkley, 2010; Bull & Lovell, 2007; Chalip & Costa, 2005), moldar os padrões mundiais do 

turismo (Fourie e Santana-Gallego, 2011), estimular o crescimento econômico (Dwyer, 

Forsyth & Spurr, 2004), construir capital social (Gibson et al., 2014) e mudar a qualidade de 

vida e o bem-estar dos moradores (Kaplanidou, 2012; Kaplanidou et al., 2013). 

Segundo (Mathilda Van Niekerk, 2017), a organização de eventos e festivais tem sido a 

estratégia mais utilizada por destinos turísticos que buscam diferenciação no mercado.  No 
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entanto, para a maior parte dos destinos, estas estratégias não têm sido desenvolvidas de 

forma integrada. 

Barcelona é um dos casos de sucesso mais evidente de megaevento esportivo, sendo os Jogos 

Olímpicos de 1992 um modelo de referência, no entanto, de acordo com (Lindau et al., 2016), 

este sucesso está muito associado ao fato de que a administração pública na época entendia 

que os Jogos deveriam servir à cidade e não vice-versa. 

Considerando a externalidade positiva associada aos megaeventos, muitos países, regiões e 

cidades adotaram políticas que priorizam concorrer como destino sede, mesmo que a tarefa 

requeira um investimento considerável de recursos humanos, financeiros e físicos da 

comunidade (Gratton, Shibli, & Coleman, 2005). As grandes oportunidades e os benefícios 

induziram diversos países a hospedar os Jogos, o que explica o motivo dos residentes estarem 

muitas vezes dispostos a apoiar e pagar os megaeventos esportivos (Vetitnev & Bobina, 

2015). 

 Embora o contributo desses eventos para o desenvolvimento econômico regional seja 

discutível (Chou, 2013; Humphreys & Prokopowicz, 2007), o entusiasmo por hospedá-los é 

evidente no crescente número de propostas apresentadas por cidades e países com economias 

em desenvolvimento (Huang & Lou, 2010; Mao & Huang, 2015). Mas com a incerteza dos 

benefícios, ocorrem também a renúncias de países desenvolvidos que optam por não 

concorrer a se candidatarem como sede devido ao alto custo em diversos sentidos. 

É fato que o processo de sediar um megaevento é complexo e requer um esforço de várias 

partes interessadas, como governo, inciativa privada, nacional e internacional e, em particular, 

evidencia-se a necessidade de um envolvimento cada vez maior da comunidade, não apenas 

para facilitar a realização do evento, como também permitir criar um impacto duradouro na 

sociedade (Faulkner & Tideswell, 1997; Gursoy & Kendall, 2006; Huang & Zhang, 2012; 

Kaplanidou, 2012; Nunkoo & Gursoy, 2012; Al-Emadi et al., 2016). Para Siegfried e 

Zimbalist (2000), a decisão por destinar parte do orçamento público na realização de 

megaeventos esportivos exclui a oportunidade de se priorizar esse orçamento em outras áreas, 

notadamente em áreas de demanda social.  

Como sugerido pela literatura, sediar um megaevento não parte apenas dos governos locais ou 

regionais, mas envolvem também a articulação de corporações empresariais, além de engajar 

a população local. Nesse sentido, alianças lucrativas tendem a ser estabelecidas entre elites 

empresariais e políticos locais. Para Malfas, Theodoraki e Houlihan (2004), estas alianças 
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normalmente envolvem, entre outras coisas, campanhas com o intuito de convencer os 

residentes da cidade-sede, como no caso dos Jogos Olímpicos, de que o evento irá transformar 

a cidade, justificando assim o uso do dinheiro dos impostos, fazendo com que acreditem que 

tais benefícios superem os custos (Chen & Tian, 2015).  

A atitude e o apoio são geralmente considerados como fatores intercambiáveis na análise das 

reações dos residentes locais aos megaeventos esportivos. Estudos anteriores mediram o 

suporte de acordo com os itens de atitude geral (Chen, 2010; Mihalik & Simonetta, 1999; 

Zhou & Ap, 2009). O apoio da comunidade muitas vezes depende dos benefícios e custos 

percebidos (Deccio & Baloglu, 2002; Prayag et al., 2013), onde estes podem ser econômicos, 

além da consciência da geração de um legado de longo prazo (Jeong & Faulkner, 1996; 

Mihalik & Simonetta, 1998; Ritchie & Lyons, 1990; Soutar & McLeod, 1993; Chen & Tian, 

2015). 

Como o envolvimento dos residentes dos destinos sedes é vital para o sucesso dos Jogos 

Olímpicos, entender as suas percepções sobre o impacto social do megaevento é de suma 

importante para gestores públicos e privados envolvidos com a organização do mesmo. (Mao 

& Huang, 2015; Chen & Tian, 2015; Vetitnev & Bobina, 2015; Prayag et al., 2013, Gursoy et 

al., 2016). E por serem um dos que mais sofrem impactos diretos e indiretos por conta dos 

megaeventos, os residentes das cidades sedes, são atores fundamentais durante as diferentes 

fases do evento, principalmente, por sua percepção quanto ao atendimento das demandas, as 

melhorias, os desperdícios, as facilidades criadas, os transtornos sofridos e os possíveis 

benefícios futuros, sendo este um tema que sugere uma pesquisa mais aprofundada 

(Kaplanidou, 2012).  

Além disso, identificar as opiniões e atitudes dos moradores em relação aos Jogos Olímpicos 

proporciona aos organizadores dos Jogos uma melhor compreensão das preocupações 

públicas na fase de planejamento e preparação dos Jogos (Zhou & Ap, 2009; Vetitnev & 

Bobina, 2015). Lorde, Greenidge & Devonish, (2011) reforça que os megaeventos têm 

impactos de longo prazo e que os custos e benefícios serão percebidos pelos residentes anos 

depois (Gursoy el al., 2011).  

Zhou & Ap (2009) apontam que grande parte da literatura que investiga a percepção dos 

residentes está relacionada ao contexto dos países desenvolvidos, pois segundo Getz (1997), 

países em desenvolvimento somente começaram a sediar megaevento esportivos nos últimos 

20 anos.  
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Entendendo que para a inovação acontecer, evidencia-se a necessidade de maior interação 

entre diferentes atores da sociedade, Rodrigues & Melo (2012) sugerem que o modelo de 

hélice tripla (THM) é cada vez mais usado como fonte de inspiração para a política de 

desenvolvimento local. A primeira hélice engloba a academia/ universidade, a segunda hélice 

refere-se à indústria, a terceira hélice ao governo, como já evidenciado na literatura 

apresentadao nos capítulos anteriores deste estudo. O papel da quarta hélice também, vem 

contribuir em muito para os destinos que desejam sediar tais megaeventos.  

Considerar as diferentes percepções em relação ao megaevento é fundamental para a geração 

de conhecimento acumulado que possibilite inclusive repensar o uso de megaeventos como 

estratégias de desenvolvimento de cidade sede, assim como a importância de se envolver os 

diferentes atores para a elaboração de políticas públicas relacionadas a eventos; e também que 

sirva como pontos de inflexão em tomadas de decisão sobre se candidatar como sede. 

 

4.3 Planejamento dos megaeventos esportivos e a inovação territorial 

 

O planejamento para preparar a cidade para sediar megaeventos deve levar em consideração a 

“infraestrutura de qualidade, investindo em seus serviços públicos, principalmente no controle 

da segurança pública, trânsito, demografia, hospitais, saneamento e limpeza das ruas, assim 

como, aeroportos, centros de convenções e instalações turísticas, para oferecer ao turista o 

mínimo de conforto e confiança durante a sua estadia” (Castro, 2010).  

Os legados com dimensão social devem ser planejados e incluir, principalmente, as 

oportunidades para o envolvimento da comunidade em todas as atividades relevantes do 

evento e o orgulho da comunidade, coesão social, entusiasmo (Waitt, 2003), maior interação e 

fortalecimento. E é nesse contexto que se verifica a importância de se trabalhar o megaevento, 

seja antes, durante ou depois, com a inclusão da quarta hélice, ou seja, com uma entrega 

daquilo que residentes e turistas necessitam e buscam no destino.  

Conforme sugerido por Kaplanidou, Al Emadi, Sagas, Diop, & Fritz (2016) evidencia-se uma 

diferença entre impacto e legado, no sentido de que os impactos podem ser transformados em 

legados com planejamento adequado e com foco nas mudanças de capital humano e social. E 

esta entrega deve estar voltada para a quarta hélice em especial, pois é quem vivencia o 

destino antes, durante e após a realização do megaevento esportivo. 
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Percebe-se, portanto que o apoio da comunidade local desempenha um papel importante no 

processo de candidatura porque os planejadores e as empresas devem considerar os pontos de 

vista dos residentes ao avaliar a sustentabilidade de seus investimentos (Williams & Lawson, 

2001). A transformação de um megaevento em uma festa urbana vibrante para anfitriões e 

convidados depende do envolvimento das pessoas (Hiller, 1995), onde as perspectivas 

individuais dos moradores determinam como eles percebem os principais efeitos dos eventos 

e que seu nível de apoio é resultado direto de seu ponto de vista (Prayag et al., 2013). Por fim, 

as pessoas locais moldam ativamente a imagem do destino do evento. Por exemplo, a 

simpatia e cortesia das pessoas locais estão fortemente associadas aos comentários positivos 

dos turistas, conforme apontado por Xie & Lee (2013). 

Para Rossi (2013), o incentivo à cooperação de diferentes esferas de governo, por meio de 

ações conjuntas para solução de problemas e esforços conjuntos, podem facilitar a tomada de 

decisões e viabilizar projetos já existentes, que poderiam levar anos para serem 

implementados. No entanto, a preparação para o megaevento, que modifica a estrutura e o 

cotidiano de uma cidade, precisa beneficiar toda a população. Ou seja, mesmo que o 

espetáculo esportivo “ao vivo” não tenha majoritariamente como espectador o indivíduo com 

menos recursos, este pode ser beneficiado pelas inúmeras ações que fazem parte do 

megaevento (operários que trabalharam na construção e manutenção dos equipamentos 

esportivos e de infraestrutura em geral, cidadãos que passam a utilizar um transporte coletivo 

de melhor qualidade, equipamentos públicos de esporte e lazer, etc.). Isso faz parte do capital 

simbólico acumulado no processo, segundo Preuss (2008 como citado em Lohmann, 2010, p. 

50). 

Vários pesquisadores examinaram os fatores que influenciam o apoio dos residentes aos 

megaeventos (Prayag et al., 2013; Zhou & Ap, 2009; Pappas, 2014). Enquanto alguns estudos 

concluíram que "os benefícios econômicos são o principal motivo" para sediar esses eventos 

(Malfas, Theodoraki e Houlihan, 2004, p. 218), outros argumentaram que os impactos sociais 

positivos, como o orgulho da comunidade e o reconhecimento internacional, são vistos como 

mais importante por residentes de comunidades hospedeiras (Gursoy et al., 2011; Prayag et 

al., 2013). 

De acordo com o Manual de Oslo (OECD & Eurostat, 2007), o aumento dos investimentos 

em inovação e desenvolvimento tecnológico no Brasil precisa combinar esforços do setor 

público e da iniciativa privada: “Em economias mais avançadas, o setor empresarial é o 
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principal gestor da inovação, direcionando seus esforços para o desenvolvimento de novos 

produtos e processos com base em novos conhecimentos”.  

Conforme estudo de Zhou & Ap (2009), seria de grande importância, a integração de 

abordagens de planejamento de desenvolvimento topdown e bottom-up para o governo e os 

organizadores de eventos, para ajudá-los a entender com maior propriedade as preocupações 

dos residentes e atender às suas necessidades. Nessa pesquisa, por exemplo, se revelou que 

cerca de 93% dos entrevistados relataram que não foram consultados durante o período 

olímpico e no processo de preparação; o que indica que a participação efetiva do residente no 

momento pré-evento não é levada em consideração. 

É imprescindível, portanto, que as políticas públicas voltadas para a realização de 

megaeventos e seu planejamento levem em conta o retorno social que esses podem trazer para 

população, principalmente, por ser esta a que sofre mais impactos diretos, antes, durante e 

depois do evento; com as obras de transformação, adaptação da cidade e os legados positivos 

e negativos.  

Países como o Brasil com carências em áreas como saúde e educação devem justificar os 

maiores investimentos em equipamentos não prioritários para a população com os benefícios 

que os mesmos podem trazer em termos de geração de empregos, economia do turismo e mais 

opções de lazer e cultura, como aponta Rossi (2013).  

 

4.4 Impactos dos Megaeventos esportivos 

 

A realização dos Jogos Olímpicos em um destino gera diversos tipos de impactos para a 

cidade sede e seus arredores. Quando uma cidade se candidata para sediar o evento, é 

assinado um compromisso junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI) para que disponha 

de toda a estrutura necessária para a realização dos Jogos. Não somente em relação à 

construção das arenas e locais de competição, mas toda a infraestrutura necessária e 

demandada para receber todas as delegações, transportes, segurança, tecnologia, postos 

médicos, mobilidade urbana, acessibilidade, entre outros diversos quesitos.  

Os legados podem incluir uma série de iniciativas e programas que atravessam os aspectos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais, de modo que esses legados tendem a ser 

desenvolvidos com base nas necessidades de cada comunidade de acolhimento e seu contexto 

cultural, social e econômico (Owen, 2005; Preuss, 2004; Toohey & Veal, 2007). 
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Para a cidade anfitriã, os Jogos Olímpicos oferecem oportunidades de desenvolvimento 

urbano, econômico e social, juntamente com intervenções ambientais que se propõem a 

melhorar a qualidade de vida (Gratton & Preuss, 2008; Preuss, 2007a, 2007b; Toohey & Veal, 

2007; Waitt, 2003). No contexto dos Jogos Olímpicos (Waitt, 2003), os resultados concretos 

(tangíveis) do legado podem ser percebidos como fatores mais significativos para as 

percepções de qualidade de vida dos moradores, dado seu papel direto no processo de troca 

(isto é, resultados) quando comparado aos resultados legais abstratos (intangíveis), tais como 

orgulho, auto-estima, pertencimentos, entre outros. 

Tais legados relacionam-se a impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais, que 

segundo resultados documentados na literatura, incluem: um aumento nos níveis de emprego, 

turismo, gastos na comunidade e maiores retornos fiscais (Horne, 2007; Karadakis, 

Kaplanidou e Karlis, 2010; Owen, 2005; Whitson & Horne, 2006), o desenvolvimento de 

infra-estrutura, como por exemplo, transporte, alojamento, hotéis, locais esportivos, 

instalações, parques e recreação, centros de mídia, atrações turísticas e aeroportos (Chappelet, 

2008; Hiller, 2006; Jones, 2001; Solberg & Preuss, 2007), além de outros benefícios através 

da geração de fontes adicionais de renda e mais oportunidades de trabalho. 

Estudos concluíram que as percepções dos impactos positivos e negativos que um 

megaevento deve gerar são dois dos principais determinantes do apoio / oposição dos 

residentes para hospedagem de megaeventos em sua comunidade (Gursoy et al., 2011). A 

literatura fornece fortes evidências de que as percepções de impacto positivo afetam o apoio 

dos residentes, enquanto os impactos negativos percebidos influenciam negativamente o 

suporte para megaeventos (Zhou & Ap, 2009), muitas vezes gerando rejeição à realização do 

mesmo ou até mesmo aos visitantes que virão.  

Por exemplo, um estudo longitudinal realizado por Getz (1994) mostra que o apoio dos 

residentes ao turismo está relacionado a impactos positivos percebidos que superam a 

percepção dos impactos negativos (Pappas, 2014). No entanto, incluindo vários fatores, como 

benefícios pessoais esperados, apego à comunidade, nível de envolvimento em questões 

comunitárias, distância do evento, variáveis sociodemográficas, além de outros, podem 

influenciar o nível de suporte (Jurowski & Gursoy, 2004). Alguns estudos apontam ainda que 

os residentes que esperam receber benefícios pessoais de um megaevento são mais propensos 

a favorecer e apoiar a hospedagem do evento em comparação com aqueles que esperam 

receber pouco ou nenhum benefício (Zhou & Ap, 2009). 
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Certamente, essas mudanças podem depender do portfólio de necessidades de cada cidade 

sede e, infraestrutura e recursos ambientais existentes como aludiram os estudos de 

Andranovich, Burbank e Heying (2001) e Smith (2005). Embora o termo legado tenha uma 

conotação principalmente positiva, a literatura está discutindo alguns dos aspectos negativos 

de sediar os Jogos que atravessam aspectos econômicos, sociais e ambientais (Chappelet, 

2008; Kaplanidou & Karadakis, 2010; Mangan, 2008), além dos culturais. 

 

4.4.1 Impactos positivos dos megaeventos esportivos 

 

Os megaeventos tendem a criar benefícios a longo prazo, como melhorar a identidade da 

marca de uma cidade e sua reputação global, além de fortalecer a estrutura social, melhorar a 

coesão social e a identidade da comunidade (Balduck et al., 2011; Karadakis & Kaplanidou, 

2012; Walton, Longo, & Dawson, 2008). Para Capel (2010), a realização de um megaevento 

esportivo atrai muitos e diversos efeitos positivos, podendo ser uma poderosa ferramenta de 

estratégias de marketing urbano, o que é requisitado pelas administrações locais como forma 

de inserir as localidades na economia mundo. Para os residentes individuais, os megaeventos 

também são susceptíveis a proporcionar novas possibilidades recreativas, criar novas 

oportunidades de aprendizagem, inspirar interesses em esportes, melhorar a disponibilidade 

de instalações recreativas, construir o orgulho cívico e aumentar a auto-estima.  

As mudanças ocorridas são tão importantes para os impactos econômicos como observado em 

Gursoy & Kendall (2006), que consideraram que o orgulho da comunidade e o 

reconhecimento internacional são igualmente significativos para os impactos econômicos e 

para a qualidade de vida dos moradores. Além disso, ainda contribuem para o sentimento de 

conexão dos residentes com o público global (Horne, 2007; Whitson & Horne, 2006). Essa 

interação, em seguida, pode aumentar ainda mais seu senso de comunidade, criando impactos 

sociais que, entre outros, incluem a melhoria nas condições de vida de populações e áreas 

desfavorecidas (Carey et al., 2011). 

Hennessey et al. (2010) também descobriu que os anúncios publicitários, como parte das 

campanhas de marketing total, estimulam as intenções dos turistas para visitar um destino, 

servindo como marketing de destino de apelo e alcance mundial. Os componentes dos 

anúncios promocionais com o interesse em visitar um destino inclui eventos especiais criados 

pelas indústrias turísticas e setores público e privado do destino (Middleton, 1988).  
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O crescimento do esporte e do turismo de eventos levou a um aumento significativo da 

pesquisa sobre os impactos dos eventos esportivos (Gursoy & Kendall, 2006; Al-Emadi et al., 

2016). Preuss (2006) evidencia que não são apenas as autoridades públicas que buscam os 

legados positivos, mas também as entidades esportivas internacionais. Entre as principais 

justificativas, um legado positivo evita descontentamento do público, justifica a utilização de 

recursos públicos na preparação do evento e estimula outras nações a sediarem os 

megaeventos. 

Para Souza et al. (2013), com os megaeventos, a visibilidade internacional do país é ampliada, 

e a ordem pública e a segurança passam a se constituir aspectos que tendem a afetar a imagem 

do país e a sua capacidade de realizar de forma organizada e pacífica um evento. Ou seja, a 

imagem e capacidade dos governos são colocadas em evidência quando se refere a questões 

de segurança e ordem pública. Neste sentido, os governos tendem a fazer altos investimentos 

em segurança pública, a exemplo do que vinha acontecendo na época no Brasil, com a 

ampliação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs), o treinamento das forças policiais, e 

a compra de equipamentos de segurança. 

 

4.4.2 Impactos negativos para os residentes  

 

É relevante salientar que a imagem que ficará do país após a realização dos megaeventos pode 

ter uma conotação tanto positiva quanto negativa (Kim & Jum, 2016). Nesse sentido, há 

cidades que são lembradas por suas dívidas como é o caso dos Jogos Olímpicos de 1976 que 

resultou em grandes prejuízos e dívidas para a cidade de Montreal. Por outro lado, há cidades 

que são conhecidas por seu superávit, como Calgary, nos Jogos Olímpicos de Inverno de 

1988, que registrou lucro de mais de 130 bilhões de dólares, como levantaram Whitson & 

Horne (2006 como citados em Souza et al., 2013). 

Assim, nesse contexto, o processo de planejamento mostrar-se-á enquanto elemento 

demasiadamente importante, visto que busca, por meio de suas ações, atingir a tão almejada 

sustentabilidade social, cultural e também ambiental, e através destas o desenvolvimento 

econômico do local, conforme apontam Santos & Souza (2012). Talvez o fato de que o 

planejamento do legado é parte integrante dos requisitos de licitação do Comitê Olímpico 

Internacional (COI), para as cidades que desejam sediar os Jogos Olímpicos (International 

Olympic Commitee, 2011), alimentou a discussão acadêmica.  
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O impacto social pode ser conceituado como qualquer força potencial na influência da 

qualidade de vida dos residentes locais (Balduck, Maes, & Buelens, 2011; Haley, Snaith e 

Miller, 2005; Deccio & Baloglu, 2002; Gursoy & Kendall, 2006; Kaplanidou et al., 2013; 

Gursoy et al., 2016) e estes são percebidos como maiores que os benefícios econômicos, 

especialmente quando ocorrem em países em desenvolvimento (Huang & Zhang, 2012; 

Humphreys & Prokopowicz, 2007; Pranic, Petric, & Cetinic, 2012; Mao & Huang, 2015). No 

entanto, evidenciam-se também impactos negativos e com desdobramentos em larga escala, 

como por exemplo, o processo de gentrificação em algumas áreas da cidade, necessidade de 

remoção de famílias, aumento dos custos de vida, falta de manutenção das instalações e 

especulação imobiliária. Além desses, podem ocorrer o aumento do congestionamento no 

trânsito, o aumento dos preços, a pressão sobre a aplicação da lei local e o aumento das taxas 

de criminalidade, o que pode vir a reduzir a quantidade de apoio (Mihalik & Simonetta, 1998; 

Chen & Tian, 2015).  

Com a construção de uma grande base estrutural, é natural que ocorram muitas obras por toda 

a cidade, causando alterações na rotina e mobilidade das pessoas. Segundo Bovy (2009), 

assume-se, então, que um megaevento implica alterações temporárias importantes na vida da 

cidade que o hospeda, em sua logística, organização dos transportes e comportamentos de 

viagens. Os residentes podem também avaliar negativamente a possibilidade de sediar um 

megaevento, pois pode ter um impacto negativo no meio ambiente (Gursoy, Chi, Ai & Chen 

2011), através do aumento da poluição e da deterioração dos recursos culturais, históricos e 

naturais (Kim et al., 2006).  

Do ponto de vista econômico, a alocação de fundos para a construção da infraestrutura dos 

Jogos Olímpicos pode ser percebida como um desperdício bastante importante (Jones, 2001; 

Whitson & Horne, 2006) e pode criar custos de oportunidade (Kaplanidou & Karadakis, 

2010), além de críticas e desconfiança local. Por exemplo, os fundos que teriam sido 

investidos em educação ou saúde são investidos em infraestrutura relacionada aos Jogos 

Olímpicos e, portanto, podem provocar uma reação negativa dos residentes (Owen, 2005; 

Toohey, 2008). Para cobrir quaisquer custos, podem ocorrer aumentos de impostos (Gursoy & 

Kendall, 2006; Solberg & Preuss, 2007), que também podem atingir a comunidade local. 

Ainda existe a possibilidade de gerar impactos sociais negativos a curto prazo, como o 

comportamento antissocial em relação aos visitantes (xenofobia), o aumento dos incidentes de 

crimes e o desconforto dos residentes através de congestionamentos e efeitos de aglomeração 

durante os Jogos (Bull & Lovell, 2007; Gursoy & Kendall, 2006; Jones, 2001; Owen, 2005; 
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Kim & Jum, 2016). Em Sochi 2014, e locais olímpicos próximos, o escopo sem precedentes 

de construção e sujeira associada, congestionamento de trânsito e interrupção de 

abastecimento de água e eletricidade começaram a afetar negativamente as atitudes e 

percepção dos moradores (Vetitnev & Bobina, 2015). No estudo realizado por Chen e Tian 

(2015), nas Olimpíadas de Pequim 2008, o aumento dos preços dos produtos tornou-se uma 

preocupação significativa entre os residentes das duas cidades, o que exigiu ação imediata das 

autoridades, como o reforço da supervisão do mercado, o aumento da oferta de produtos e o 

aumento dos salários. 

Segundo Hiller (1990), os críticos argumentam que a realidade de organizar os Jogos 

Olímpicos é que os cidadãos urbanos recebem relativamente pouco benefício tangível ou 

direto, e podem até ter custos adicionais com o evento. Os megaeventos correm o risco de 

gerar enormes custos excessivos e deve-se levar em consideração que os legados podem não 

ser positivos. Kim e Petrick (2005) argumentam ainda que nem todos os residentes estão 

susceptíveis a suportar totalmente megaeventos. Alguns residentes podem se opor à ideia de 

hospedar um megaevento devido à sua crença de que o custo de sediar tais eventos podem ser 

significativamente maior do que os benefícios econômicos que devem gerar (Giesecke & 

Madden, 2007). Além disso, sediar esses eventos também pode resultar em problemas sociais, 

culturais e ambientais (Lorde, Greenidge & Devonish, 2011; Gursoy et al., 2016). 

Todavia, é necessário atentar para problemas sociais surgidos com o advento das 

transformações relacionadas aos megaeventos, como aqueles vinculados ao projeto Porto 

Maravilha, situado na região portuária da cidade e considerada pela opinião pública como 

uma das grandes intervenções urbanas realizadas para a dita revitalização dessa área. De 

acordo com Galiza (2015) tais intervenções acarretaram remoções de moradias e aumento do 

custo de vida de diversas famílias que lá residiam, traçando assim aspectos característicos do 

processo de gentrificação (um conceito criado por Glass (1964) para descrever e analisar 

transformações observadas em diversos bairros operários em Londres). Ou seja, os 

contrapontos vividos pelos residentes também devem ser considerados ao se investigar os 

impactos de médio e longo prazo de transformações da cidade.  

O protagonismo da comunidade local no desenvolvimento do turismo muitas vezes é 

ignorado, tendo em vista as políticas públicas voltadas somente para o atendimento das 

necessidades de um ator, o turista. Há um equívoco em desconsiderar o residente, pois 

“quanto maior o envolvimento local e mais desenvolvidas as estratégias de participação social 

em planejamento e implementação de projetos, mais evidentes tendem a ser os níveis de 
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protagonismo social e a sustentabilidade das iniciativas em curso” (Irving, 2009, p.114). 

Rabinovici e Irving (2015) consideram que são raras as experiências inovadoras e 

interessantes de participação social no turismo, há uma face excludente nas iniciativas do 

setor que dificulta a difusão do turismo como um meio de inclusão social.  

 

4.4.3 Conclusão 

 

O presente capítulo teve por objetivo apresentar o referencial relacionado a megaeventos 

esportivos, dando enfoque para os efeitos positivos e negativos da realização dos Jogos 

Olímpicos para o destino sede. Os megaeventos correm o risco de gerar enormes custos 

excessivos e deve-se levar em consideração que os legados podem não ser positivos.  

Ao longo do texto são abordados alguns conceitos relacionados à temática de inovação 

territorial no âmbito dos megaeventos esportivos e a literatura reforça a importância das Jogos 

servirem àas cidades e não o contrário: a cidade aos Jogos. Com isso, acredita-se que será 

possível se atingir a legados de curto, médio e longo prazo. 

O capítulo também reforça a importância do envolvimento dos residentes nas políticas 

públicas de turismo. O protagonismo da comunidade local no desenvolvimento do turismo 

muitas vezes é ignorado, tendo em vista as políticas públicas voltadas somente para o 

atendimento das necessidades de um ator, o turista. Há um equívoco em desconsiderar o 

residente, pois “quanto maior o envolvimento local e mais desenvolvidas as estratégias de 

participação social em planejamento e implementação de projetos, mais evidentes tendem a 

ser os níveis de protagonismo social e a sustentabilidade das iniciativas em curso” (Irving, 

2009, p.114). Rabinovici e Irving (2015) consideram que são raras as experiências inovadoras 

e interessantes de participação social no turismo, há uma face excludente nas iniciativas do 

setor que dificulta a difusão do turismo como um meio de inclusão social.  
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CAPÍTULO 5 – O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DE TURISMO NO RIO DE 

JANEIRO  

 

5.1 Introdução 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar a caracterização do Rio de Janeiro como 

destino turístico e também descrever a composição do ecossistema da quadrupla hélice do 

turismo na cidade nos dias atuais. Desta forma, serão elencados os componentes de cada uma 

das hélices, de forma a identificar os atores representantes da academia, do setor privado, do 

setor público e da sociedade civil.  

Esta abordagem afirma-se como fundamental para a análise e interpretação dos dados 

quantitativos e qualitativos resultantes do estudo empírico, ao identificar quem são os 

principais atores e stakeholders da inovação em turismo no Rio de Janeiro, delimitando o 

objeto de estudo, quer a nível organizacional, quer territorial. 

A cidade do Rio de Janeiro pertence ao Estado do Rio de Janeiro e está localizada na região 

sudeste do Brasil. Confirgura-se entre um dos principais destinos emissores e receptores de 

turistas para o país e para o exterior. Ao longo deste capítulo serão apresentados dados que 

demonstram a maturidade da atividade turística na cidade de que forma a mesma se encontra 

organizada. 

Ao longo desta leitura será possível perceber as mudanças vivenciadas pela cidade ao longo 

da última década, pelo fato do Rio de Janeiro ter sediado a Copa do Mundo de 2014 e os 

Jogos Olímpicos Rio 2016. Muitas foram as transformações na cidade, em especial no âmbito 

da mobilidade e infraestrutura urbana, No entanto, muitos também foram os efeitos negativos, 

em especial no âmbito da corrupção e mau uso do recurso público. 

 

5.2 Organização administrativa da cidade do Rio de Janeiro 

 

Segundo o Instituto Pereira Passos (IPP)1, o município do Rio de Janeiro está dividido 

administrativamente em cinco áreas de planejamento, com 16 (dezesseis) regiões de 

planejamento e 33 (trinta e três) regiões administrativas, onde se distribuem seus 160 (cento e 

 

1 Instituto Pereira Passos (IPP), disponível em: http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/ 
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sessenta) bairros numa área de 1.224,56 km². A Figura 25 apresenta o mapa das áreas de 

planejamento do município do Rio de Janeiro. 

 

Figura 25 - Mapa das áreas de planejamento do municipio do Rio de Janeiro 

 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-das-areas-de-planejamento-do-municipio-do-Rio-de-

Janeiro_fig1_314966205 

Devido a localização dos equipamentos turísticos e esportivos das cidades, as áreas de 

planejamento 1, 2 e 4 são as que terão maior concentração de turistas e onde se perceberá 

maior impacto relacionado com as olimpíadas. Essas áreas de planejamento englobam os 

seguintes bairros (Figura 26). 

 

Figura 26 - Mapa das regioes administrativas do municipio do Rio de Janeiro 

 

 

Fonte: Instituto Pereira Passos (2012) 
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A Tabela 5 detalha os bairros por por área de planejamento. 

 

Tabela 5: Bairros por área de planejamento 

 

Área de Planejamento 1: bairros - Caju, Gamboa, Santo Cristo, Saúde, Centro, Catumbi, Cidade Nova, Estácio, 

Rio Comprido, Benfica, Mangueira, São Cristóvão, Vasco da Gama, Paquetá e Santa Teresa. 

Área de Planejamento 2: bairros - Flamengo, Glória, Laranjeiras, Catete, Cosme Velho, Botafogo, Humaitá, 

Urca, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, Vidigal, São Conrado, Praça da 

Bandeira, Tijuca, Alto da Boa Vista, Maracanã, Vila Isabel, Andaraí, Grajaú e Rocinha  

Área de Planejamento 3: bairros - Manguinhos, Bonsucesso, Ramos, Olaria, Penha, Penha Circular, Brás de 

Pina, Higienópolis, Maria da Graça, Del Castilho, Inhaúma, Engenho da Rainha, Tomás Coelho, Jacaré, São 

Francisco Xavier, Rocha, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Lins, Méier, Todos os Santos, Cachambi, 

Engenho de Dentro, Água Santa, Encantado, Piedade, Abolição, Pilares, Vila Cosmos, Vicente de Carvalho, 

Vila da Penha, Vista Alegre, Irajá, Colégio, Campinho, Quintino, Cavalcante, Engenheiro Leal, Cascadura, 

Madureira, Vaz Lobo, Turiaçu, Rocha Miranda, Honório Gurgel, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal 

Hermes, Ilhas do Governador e do Fundão, Guadalupe, Anchieta, Parque Anchieta, Ricardo de Albuquerque, 

Coelho Neto, Acari, Barros Filho, Costa Barros, Pavuna, Parque Colúmbia, Jacarezinho, Complexo do Alemão, 

Maré, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral e Jardim América. 

Área de planejamento 4: bairros - Jacarepaguá, Vila Valqueire, Joá, Itanhangá, Barra da Tijuca, Camorim, 

Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes, Grumari e Cidade de Deus. 

Área de planejamento 5: bairros - Padre Miguel, Bangu, Senador Camará, Santíssimo, Campo Grande, Senador, 

Vasconcelos, Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de 

Guaratiba, Deodoro, Vila Militar, Campo dos Afonsos, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos e Realengo. 

Fonte: Instituto Pereira Passos (2012) 

 

5.3 Caracterização do turismo no Rio de Janeiro no período pós-olímpico 

A cidade do Rio de Janeiro é ainda hoje uma das principais cidades receptoras e emissoras de 

turismo no Brasil. O Turismo da cidade ainda hoje se concentra nas áreas de Planejamento 1 e 

2, e com a realização dos Jogos Olímpicos, observa-se uma predominância de investimentos 

ainda nestas duas áreas, com expansão também para a área de planejamento 4. 

O turismo na cidade do Rio de Janeiro tem maior concentração nas áreas de planejamento 2 e 

1. Com a realização dos megaeventos esportivos houve um aumento do turismo na área de 

planejamento 4. Com incentivos fiscais oferecidos pela prefeitura carioca, o número de 

unidades na rede hoteleira na cidade cresceu de 19.800 em 2010 para 24 mil em 2014. Até 

março de 2016, seriam 37 mil quartos (Villas Bôas, 2015). De 2009, quando a capital foi 

eleita cidade-sede para as competições, até 2015, foram investidos R$ 10 bilhões no setor 

hoteleiro, segundo estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH-RJ 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2016).  

A região da Barra da Tijuca e Recreio, zona oeste da cidade, foi a que mais cresceu em 

hospedagem devido a cercania com o Parque Olímpico da Barra, o polo principal das 
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competições. Somente em 2015, estavam previstos 16 novos hotéis, com 3.997 novos quartos. 

Deste total, 70% estavam concentrados na Barra da Tijuca (Canteras et al,2015). No entanto, 

após o megaevento, o bairro em especial, foi sofrendo com o excesso de leito e pouca 

demanda de turistas na cidade. 

Estudo realizado por Zouain (2019), no Rio de Janeiro, um ano após a sediar os Jogos 

Olímpicos, entre os residentes entrevistados, 33, 5% afirmam que percebem impactos na sua 

rotina após a realização do megaevento, em especial, na mobilidade urbana. A grande maioria 

percebe positivamente as obras de expansão metroviária, ampliação das linhas de BRT e a 

criação do VLT. No entanto, as obras inacabadas são citadas como um dos efeitos negativos, 

dado que os engarrafamentos contínuos prejudicam em muito a rotina do cidadão. 

No mesmo estudo se evidenciou que 44% dos residentes entrevistados, os Jogos deixaram 

mais impactos positivos para a cidade do Rio de Janeiro e estes se relacionam à melhoria da 

mobilidade e infraestrutura urbana, revitalização da área portuária, geração de empregos. Para 

os 31,5% que acreditam que os Jogos deixaram mais impactos negativos. 

Zouain (2019 aponta em seu estudo que dentre as obras realizadas para os Jogos Olímpicos 

percebidas como mais importantes, destacam-se: metrô linha 4; BRT; Vias públicas expressas 

Transolímpica e Transoeste, Porto Maravilha; Museus – AquaRio, Mar, Museu do Amanhã; 

Revitalização do Centro da cidade; Ampliação dos aeroportos; Renovação da Praça XV; 

Implosão da Perimetral. Mais uma vez é possível perceber que o residente valorizou as obras 

que o beneficiaram no dia a dia, principalmente aquelas relacionadas à mobilidade. Porém, os 

equipamentos culturais também foram de grande valia e, associadas, essas transformações 

valorizam a qualidade de vida dos residentes, que podem disfrutar de novos espaços e 

dispõem de meios de transporte eficazes para acessá-los. 

 A cidade vem sofrendo uma série de transformações ao longo da última década e a Figura 27 

apresenta uma linha do tempo de algumas das principais datas relacionadas aos megaeventos 

esportivos. 
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Figura 27 - Linha do tempo dos Jogos Olímpicos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo a OMT (2010), a América do Sul é uma das regiões que vêm apresentando melhor 

desempenho ante a crise econômica mundial ocorrida em 2008. O Brasil tem sido 

responsável, em grande parte, pelo crescimento e consolidação da América do Sul. O fluxo 

internacional de mais de cinco milhões de turistas que chegam ao Brasil é responsável pela 

entrada anual de 5,8 bilhões de dólares de divisas (2008). O País tem-se colocado em posição 

competitiva ante os demais latino-americanos e tem-se destacado como um dos principais 

destinos emergentes do mundo.  

A previsão da OMT é que o Brasil atrairá 14 milhões de turistas estrangeiros em 2020, 

crescendo a um ritmo médio de 5,2% ao ano desde 2000 (Plano Aquarela 2020). No entanto, 

esses dados estão muito super estimados, dado que antes mesmo da Pandemia o Brasil não 

recebia nem 6 milhoes de turistas internacionais. 

De fato, os destinos brasileiros encontram-se em diferentes estágios de desenvolvimento, 

sendo uns mais e outros menos desenvolvidos. No entanto o que se observa é que poucos 

destinos estão próximos a apresentarem um padrão internacional. Se comparado a um 

mercado global de turismo, o Brasil pode ser considerado um novo entrante, dado que sua 

política voltada para o mercado internacional teve início a partir da década de 1960, com a 

criação da Embratur e solidificou-se a partir de 2003, quando se voltaram esforços para 

trabalhar a marca Brasil no mercado internacional.  

Certamente, para chegar-se a um padrão internacional, os destinos precisam investir em 

estudos e pesquisa e treinamento para construir-se uma capacidade tecnológica e competitiva. 
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As previsões do turismo internacional feitas pela Organização Mundial do turismo, por meio 

do documento “Turismo Visão 2020”, retratatavam um cenário positivo para os próximos dez 

anos. De acordo com a OMT, em 2020, cerca de 1,6 bilhão de pessoas deve viajar pelo 

mundo, e 1,2 bilhão será proveniente de voos intrarregionais e quatrocentos milhões de 

viagens transcontinentais, o que geraria um enorme fluxo de turistas estrangeiros. Esse 

número significa um crescimento de 69% em relação ao ano de 2008. Para a região das 

Américas, a previsão de crescimento é superior: 282 milhões de viagens, um crescimento de 

92% se comparado ao ano de 2008. No entanto, esses dados devem ser revistos, tendo em 

vista a Pandemia, gerada pelo Covid 19. 

O alcance da atividade econômica do turismo, a visão do futuro, a velocidade das trocas de 

informações, o avanço tecnológico, assim como as transformações econômico-sociais 

indicam a necessidade de partir da base de um pensamento científico próprio com a finalidade 

de incorporar melhoras estruturais no setor do turismo. A conjuntura atual e as projeções 

futuras evidenciam a necessidade de investir-se em inovação e capacitação científico-

tecnológica por meio da cooperação entre os setores públicos, privados e terceiros setores 

vinculados ao turismo.  

Importante ressaltar, no entanto, a carência de dados sobre a atividade turística na cidade. 

Foram consultadas bases diversas, tanto a nível nacional, estadual como municipal e não 

constam informações sobre a quantidade de turistas na cidade. O último anuário estatístico de 

turismo do Estado é de 2014, ou seja, 6 anos atrás. E ainda assim, evidencia-se a falta de rigor 

metodológico na apresentação dos dados. 

O Anuário estatístico de turismo, por exemplo, não apresenta dados consolidados por tipo de 

portão de entrada, nem diferenciação de demanda doméstica ou internacional, nem de turista e 

visitante. Os dados também não são apresentados por município. Entendendo que o Rio de 

Janeiro é um dos principais destinos de turismo no Brasil. Foi preciso acessar dados 

secundários de fontes não oficiais para se obter algum dado mais atualizado. 

Segundo estudo realizado pela Geofusion2, o Rio de Janeiro é a segundo município no país 

que mais recebe turistas (13.163.424), perdendo apenas para São Paulo. Essa pesquisa, no 

entanto, não diferencia o quantitativo que é doméstico do internacional. 

 

 

2 https://blog.geofusion.com.br/turismo-no-brasil-quais-os-destinos-mais-visitados, acessado em 20/12/2020. 

https://blog.geofusion.com.br/turismo-no-brasil-quais-os-destinos-mais-visitados
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6.4 Representantes das quatro hélices de turismo na cidade do Rio de Janeiro 

A seguir, serão apresentados os atores que compõem o ecossistema de inovação de turismo na 

cidade do Rio de Janeiro. Para melhor entendimento desta configuração, foi elaborada a 

Figura 28, onde constam cada um desses componentes. 

 

Figura 28: Representantes das helices no Rio de Janeiro 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com o objetivo de operacionalizar o modelo da quádrupla hélice no turismo da cidade do Rio 

de Janeiro, procedeu-se a investigação dos principais atores presentes no destino, no que 

tange aos representantes da academia, das empresas, das instituições públicas e das 

associações de turismo, como representantes da sociedade civil. 
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5.3.1 Hélice 1 – Instituições acadêmicas de turismo 

 

Na década de 70, evidencia-se o crescimento da atividade turística no Brasil. É neste 

momento que surgem os primeiros cursos superiores de Turismo. A Faculdade de Turismo do 

Morumbi (atual Universidade AnhembiMorumbi), de São Paulo, foi pioneira nessa área, 

criando o curso em 1971. A partir de então, muitas instituições brasileiras começam a 

implantar cursos superiores de Turismo, entre elas, a Faculdade Ibero-Americana, a Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS e a Universidade Estadual de São 

Paulo – USP todas no ano de 1972 (HALLAL, 2010). 

Conforme Teixeira (2007), os relatórios para a Reforma do Ensino Superior de 1968 (Lei 

5540) incentivavam a criação de cursos para “carreiras prioritárias ao desenvolvimento”, 

considerando que, na década de 1970, o turismo foi visto como a “solução” para o 

desenvolvimento econômico do Brasil, e assim, a criação de cursos de turismo foi 

incentivada.  

A década de 1970 foi bastante produtiva no que diz respeito às discussões sobre o turismo. 

Iniciaram-se os primeiros eventos científicos na área, que discutiam a realidade turística 

brasileira, o mercado de trabalho e as necessidades do setor, encabeçados pelo Contur - 

Congresso Brasileiro de Turismo -, o primeiro promovido pela Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo (REJOWSKI, 1996). 

Celeste Filho (2002: 03) ressalta que, na década de 1970, “praticamente não existiam estudos 

históricos no que concerne ao turismo no Brasil (Muller et al, 2011). Para além das duas 

atribuições clássicas dos estabelecimentos de ensino superior – a formação/ensino e a 

investigação técnica e científica, os institutos de pesquisa possuem uma terceira atribuição, de 

tentar transpor os seus muros das Universidades, envolvendo ações de extensão e 

transformando o conhecimento e o saber acumulados em inovações. No entanto, essa terceira 

atribuição ainda carece de ações menos pontuais e mais frequentes e organizadas, como será 

mostrado pelo estudo empírico desta investigação. 

As universidades devem contribuir para a solução de problemas locais e regionais, 

direcionando a sua oferta formativa para as necessidades do mercado de trabalho regional, 

projetando a investigação e experimentação desenvolvidas intramuros para o setor 

empresarial e desenvolvendo outras ações que potencializem o desenvolvimento e a 

competitividade da sua região de influência (Alberto, D; Ferreira,J, nd). Muitas universidades 

possuem programas de extensão universitária que são desenvolvidos ao longo do ano com os 
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alunos, mas evidencia-se ainda a necessidade de se fomentar essas iniciativas de forma 

contínua, com maior articulação com os diferentes atores do ecossistema de turismo. 

No que tange a Academia, entendida como instituição de nível superior em turismo, a cidade 

do Rio de Janeiro conta com cursos de turismo e núcleos de pesquisa em turismo, pós 

graduação e mestrado em instituições deferais, estaduais, públicas e privadas. No âmbito das 

Universidades Federais, estes cursos de graduação em turismo no município e arredores 

surgiram no início da década de 2000, mas ainda não constam instituições acadêmicas que 

oferecem Doutorado na área.  

Os cursos de graduação em turismo desenvolvem fundamentalmente, funções de ensino e 

investigação e os alunos que cursam essas Universidades representam um importante capital 

humano em formação. É também dentro das Universidades que os alunos possuem o primeiro 

contato com o empreendedorismo, seja por meio de disciplinas que abordam esta temática e 

estudos de casos, seja por meio de ambientes que estimulam o ato de empreender, como as 

empresas júniores, as incubadoras e os programas de start ups. No entanto, são poucas as 

ações relacionadas a estas iniciativas no turismo da cidade e esta análise será feita também na 

pesquisa empírica da presente investigação. 

A Empresa júnior é uma associação sem fins lucrativos formada exclusivamente por alunos, 

gerando desenvolvimento pessoal e profissional através da vivência empresarial.  No Rio de 

Janeiro, a RioJunior é a Federação das Empresas Juniores do Estado do Rio de Janeiro, que 

surgiu em 1998 com a missão de "Representar e Desenvolver o Movimento Empresa Júnior 

no estado, segundo a mesma existem mais de 50 empresas juniores no estado. O Turismo 

conta com empresa júnior formatada em universidades públicas e privadas, no entanto, é 

visível a falta de recurso, verba de fomento e também a dificuldade de interação com o setor 

público e privado. 

Um outro ecossistema que estimula o empreendedorismo dentro do ambiente universitário 

está relacionado às incubadoras de empresas, que atuam de forma a incentivar o 

empreendedorismo no Brasil, através do fortalecimento e preparo das pequenas empresas com 

o intuito de fazê-las sobreviver no mercado. As incubadoras “são responsáveis por fortalecer e 

preparar empresas em vários aspectos, como: descobrir qual é o modelo de negócios ideal 

para o projeto, desenvolver um plano de marketing eficiente e ajudar a encontrar investidores 

interessados no projeto”. Segundo Marques et al. (2005), uma incubadora de empresas é um 

instrumento de desenvolvimento uma vez que, através da oferta de um conjunto de serviços 
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operacionais e financeiros, permite acelerar o crescimento e a taxa de sucesso de novas 

empresas.  

Etzkowitz (2003) considera as incubadoras de empresas como um dos melhores exemplos do 

funcionamento da tripla hélice.  No entanto, observa-se a ausência de incubadoras de 

empresas de turismo na cidade do Rio de Janeiro. No que tange às Start ups, existem 

programas pontuais que acontecem ao longo do ano, por iniciativas privadas ou órgãos de 

fomento. O mais conhecido é o Start up Rio. No entanto, vale ressaltar que este não é um 

programa específico do turismo, mas sim, direcionado para as diferentes áreas de 

conhecimento. 

 

 

5.3.2 Hélice 2 – Setor privado 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica – IBGE é o principal provedor de 

informações geográficas e estatísticas do Brasil e em parceria com o Ministério do Turismo, 

divulga os principais indicadores macroeconômicos das Atividades Características do 

Turismo. No entanto,  esses dados não são apresentados por Estado ou município. E o último 

compilado se refere ao período de 2003 a 2009, com base nos dados compilados do Sistema 

de Contas Nacionais 

O IBGE utiliza matriz insumo-produto e considera as atividades caracteristicas do turismo 

conforme codigo CNAE, Atividades Características do Turismo (que contemplam 37 

CNAEs), descritas na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Lista de produtos característicos do turismo - IBGE 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

O setor privado de turismo na cidade do Rio de Janeiro engloba desde micro, pequenas a 

grandes empresas, nas diferentes áreas de atuação. A existência das associações de calsse 

demonstra uma articulação e representação da maior parte delas. Na Tabela 7, constam as 

principais associações de turismo da cidade   

 

 

 

1. Serviços de Alojamento  

1.1 Hotéis e outros serviços de alojamento  

1.2 Serviços de segundas residências por conta própria ou gratuitas  

2. Serviço de Alimentação e Bebidas  

3. Serviços de Transporte de Passageiros  

3.1 Serviços de transporte interurbano ferroviário  

3.2 Serviços de transporte rodoviário  

3.3 Serviços de transporte marítimo  

3.4 Serviços de transporte aéreo  

3.5 Serviços auxiliares ao transporte de passageiros  

3.6 Aluguel de bens de transporte de passageiros  

3.7 Serviços de reparação de bens e equipamentos de transporte de passageiros 

4. Serviços de Agências de Viagens, Operadoras e Guias de Turismo  

4.1 Serviços de agências de viagens  

4.2 Serviços de operadoras  

4.3 Serviços de informação turística e de guias de turismo  

5. Serviços Culturais  

5.1 Representações artísticas  

5.2 Museus e outros serviços culturais  

6. Serviços Recreativos e Outros Serviços de Entretenimento  

6.1 Serviços desportivos  

6.2 Outros serviços relacionados ao lazer  

7. Serviços Turísticos Diversos  

7.1 Serviços financeiros e seguros  

7.2 Outros serviços de aluguel de bens  

7.3 Outros serviços turísticos 
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Tabela 7 - Principais associações de turismo na cidade do Rio de Janeiro 

 

SIGLA Associação 

ABAV Agência Brasileira de agências de viagens 

ABIH Associação Brasileira de Industria Hoteleira 

ABBTUR Associação brasileira de turismólogos e 

profissionais do turismo 

ABEOC Associação brasileira de empresas de eventos 

ACTA Associação Carioca de Turismo de Aventura 

BITO Associação Brasileira de Turismo Receptivo 

Internacional 

CVB Conventio & Visitors Bureau 

Fonte: Elaboração própria 

 

Uma outra estrutura de apoio ao sistema empresarial muito presente na cidade do Rio de 

Janeiro é a do sistema S, que engloba: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); 

Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Comércio (Senac) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE). 

O Sistema S e em especial o SEBRAE, SESC e o SENAC têm desenvolvido importantes 

ações de inovação junto ao setor empresarial no turismo. Estes dados serão apresentados na 

pesquisa empírica desta investigação. 

 

5.3.3 Hélice 3 – Setor Público 

 

O setor público de turismo é composto por diferentes atores na esfera federal, estadual e 

municipal. A Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR foi a primeira organização, a 

nível federal, criada, pelo Decreto-Lei 55 de 18 de novembro de 1966, para cuidar do turismo 

no Brasil. Esta organização inicialmente investiu na divulgação positiva da imagem do Brasil 

no exterior, exaltando a cidade do Rio de Janeiro, o carnaval e a mulher (Muller et al, 2011) 

Em 1971, foi criado o FUNGETUR (Fundo Geral de Turismo) (Decreto 1191 de 27.10.71) 

(Correio do Povo, 04/11/1971), juntamente com o FISET (Fundo de Investimentos Setoriais) 

(Decreto Lei 1376/74) que atuavam através de incentivos fiscais na construção, ampliação ou 

reforma de hotéis, intensificando a construção de hotéis de luxo, “os cinco estrelas”.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Brasileiro_de_Apoio_%C3%A0s_Micro_e_Pequenas_Empresas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Brasileiro_de_Apoio_%C3%A0s_Micro_e_Pequenas_Empresas
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Essa intensificação na construção de hotéis provocou mudanças nas leis de zoneamento das 

grandes capitais, tornando a legislação mais flexível e favorável à construção de hotéis. 

(Andrade, Brito e Jorge, 2000: 22) A década de 1970 também contou com financiamentos de 

longo prazo, através da EMBRATUR, FINAME, etc. e incentivos fiscais (SUDENE, 

SUDAM) para a construção de hotéis. Os estados e as prefeituras passaram a oferecer 

vantagens fiscais para os investidores, como a redução de alíquotas nos impostos estaduais e 

municipais, e, também o governo federal concedeu reduções em alguns impostos como 

imposto de renda e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) (Muller et al, 2011). 

Segundo Muller (2011), o crescimento do setor turístico no mundo e as perspectivas de uma 

atividade econômica promissora estimularam a criação de um órgão público que pudesse 

atender às necessidades urgentes do setor. O Decreto-lei nº 55 de 18 de novembro de 1962, 

definiu a política nacional de turismo. Desse modo, em 1966, cria-se a Empresa Brasileira de 

Turismo – EMBRATUR, sediada no Rio de Janeiro -, o Conselho Nacional de Turismo - 

CNTur -, e começa a ser discutida a necessidade de se traçar as diretrizes de uma Política 

Nacional de Turismo.  

Interessante observar que a atividade turística do ponto de vista de política pública começou a 

ser organizada no Brasil há menos de 40 anos, configurando-se em uma atividade econômica 

que se encontra em desenvolvimento no país e no mundo. 

Santos Filho (2005) argumenta que a EMBRATUR foi criada com o objetivo explícito de 

coordenar o desenvolvimento do turismo brasileiro e implícito de refazer a imagem do Brasil 

no exterior, assim, nada melhor que uma entidade através da qual se divulgassem as belezas 

naturais de um país exótico, pró-americano [...]”. (Santos Filho, 2005: 01) apud Muller et al, 

2011) 

Os dados apontam o turismo como uma área de conhecimento que vem sendo estruturada no 

país nos últimos 40 anos. Até a década de 1990, era muito caro viajar pelo Brasil. As 

passagens tinham preço elevado, e a maior parte dos destinos turísticos não oferecia preços 

competitivos e estrutura de qualidade perante o mercado internacional. A partir do século 

XXI, esse cenário começou a mudar. Com o aquecimento da economia, mais brasileiros 
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começaram a viajar, e o turismo no País começou a deslanchar. Em 2003, com a criação do 

Ministério do Turismo, no Brasil, iniciou-se a construção de uma Política Nacional de 

Turismo.  

Um marco mais representativo para o turismo brasileiro que se pode citar nos anos 2000 foi à 

criação do Ministério do Turismo (Mtur) em 2003, durante o mandado presidencial de Luiz 

Inácio Lula da Silva. A atividade turística, enfim, passou a ter acesso às prerrogativas 

ministeriais e ser validada como instância federal (MARANHÃO,2017). 

Isto significa dizer que a partir deste ano, a atividade turística adquire uma pasta autônoma e 

anteriormente suas funções eram desempenhadas em conjunto com outras atividades e a 

última foi o Ministério do Esporte e Turismo.  

Com isso, o Instituto Brasileiro de Turismo reorganizou sua estrutura e orientou seus esforços 

exclusivamente para o mercado internacional, com o desafio de cuidar da Promoção do 

Destino Brasil no exterior. E o desenvolvimento do turismo interno ficou estritamente a cargo 

do Ministério do Turismo. Após três anos de atividade, com base no Programa de 

Regionalização do Turismo e com o objetivo de promover uma gestão descentralizada, o 

Ministério priorizou 65 Destinos brasileiros para que tivessem padrão de qualidade 

internacional. 

 Esses destinos foram denominados de indutores, e a escolha teve como base critérios 

preestabelecidos, tais como: todas as unidades da Federação e suas capitais deveriam ser 

contempladas e cada unidade da Federação deveria ter no mínimo um e no máximo cinco 

destinos indutores de desenvolvimento turístico regional. Com isso, o Ministério identificou 

alguns pontos importantes para o destino estruturar-se a fim de competir no mercado global. 

Entre eles, podem ser destacadas algumas áreas: infra-estrutura, turismo, políticas públicas, 

economia e sustentabilidade. Por meio do estudo de competitividade dos 65 Destinos 

Indutores do Turismo, iniciou-se a proposta de estruturação dos destinos com um padrão 

internacional de qualidade.  

A construção desses parâmetros possibilita uma análise da trajetória desses destinos no 

decurso do tempo e a consequente elaboração de uma ferramenta para medir-se a 

competitividade, inerente ao mercado global de turismo. 

Mas quais são as principais competências do Ministério do Turismo? Segundo regimento 

interno, cabe a este órgão desempenhar as seguintes funções: 
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Art. 1º O Ministério do Turismo - MTur, órgão da administração federal direta, tem sob sua 

competência o seguinte: 

I - a política nacional de desenvolvimento do turismo; 

II - a promoção e a divulgação do turismo nacional, no País e no exterior; 

III - o estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas; 

IV - o planejamento, a coordenação, a supervisão e a avaliação dos planos e dos programas de 

incentivo ao turismo; 

V - a criação de diretrizes para a integração das ações e dos programas para o 

desenvolvimento do turismo nacional entre os governos federal, estaduais, distrital e 

municipais; 

VI - a formulação, em coordenação com os demais ministérios, de políticas e ações integradas 

destinadas à melhoria da infraestrutura e à geração de emprego e renda nos destinos turísticos; 

VII - a gestão do Fundo Geral de Turismo - Fungetur; e 

VIII - a regulação, a fiscalização, e o estímulo à formalização, à certificação e à classificação 

das atividades, dos empreendimentos e dos equipamentos dos prestadores de serviços 

turísticos. 

Cabe ressaltar que o MTur é constituído pela Secretaria Nacional de Políticas do Turismo, 

Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, e pelo Instituto Brasileiro 

de Turismo (Embratur). Dos quais desempenham as seguintes funções:  

I. A Secretaria Nacional de Políticas do Turismo (SNPT-MTur) tem como função tratar da 

política nacional relativa ao setor em consonância com as determinações do Conselho 

Nacional do Turismo. É também responsável por criar políticas para fomentar a atividade.  

II. A Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo (SNPDT-MTur) tem 

como principal atividade tratar da ampliação da infraestrutura em localidades turísticas ou 

com forte potencial turístico além de trabalhar para a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados por empresas do setor turístico. 

 

Em nível estadual, a estrutura de governança do setor público da atividade turística no Estado 

do Rio de Janeiro conta com a Secretária de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, que tem 

como principais competências: 
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• Assessorar diretamente o Governador do estado nos assuntos compreendidos na área 

de competência da Secretaria 

• Exercer a orientação, coordenação e supervisão das unidades da Secretaria 

• Promover medidas destinadas à obtenção de recursos, com vistas à execução de planos 

e programas a cargo da Secretaria 

• Expedir normas complementares para a execução das leis, decretos e regulamentos 

• Formular, executar e avaliar uma política estadual destinada a incrementar o turismo e 

o artesanato como fatores de desenvolvimento, geração de riqueza, trabalho e renda, 

visando sua diversificação e integrando suas potencialidades e oportunidades à 

melhoria da qualidade de vida da população, em consonância com as diretrizes gerais 

do Governo do Estado do Rio de Janeiro 

• Promover a estruturação e organização da cadeia produtivas do turismo e do 

artesanato, a fim de focalizar e articular os esforços públicos e privados no 

desenvolvimento e diversificação dos setores, em consonância com a estratégia de 

desenvolvimento econômico de médio e longo prazo 

• Promover a avaliação sistemática das atividades das unidades da Secretaria 

• Cumprir as disposições determinadas pelo Governo Estadual 

 

Vinculada à Secretaria Estadual de Turismo, existe a  TurisRio - Companhia de Turismo do 

Estado do Rio de Janeiro, empresa gestora do turismo fluminense, que foi constituída 

originalmente no antigo Estado do Rio de Janeiro, com o nome de FLUMITUR, em 12 de 

abril de 1960. Atualmente é uma sociedade de economia mista, da qual o Estado detém 

68,48% das ações.  

Seu objetivo é promover o turismo e as atividades correlatas, em consonância com a política 

de desenvolvimento econômico e social do Estado e o Plano Diretor de Turismo. Entre suas 

atribuições figuram propostas para a formulação da política de estímulo ao desenvolvimento 

do turismo no Estado, identificar, selecionar e divulgar seus produtos turísticos, bem como as 

oportunidades para investimentos no setor, além de prestar assistência técnica aos municípios 

e empresários.  
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A Companhia é administrada por um Conselho de Administração, constituído de três 

membros, e gerida por uma Diretoria. Além de exercer funções relacionadas com a 

administração propriamente dita, o Conselho delibera atos, fixa a orientação geral dos 

negócios da sociedade, elege, destitui e dá posse aos diretores, convoca assembléias, 

manifesta-se sobre as contas da diretoria e fiscaliza a gestão dos diretores. À Diretoria cabe a 

prática dos atos de gestão necessários ao funcionamento regular da empresa, tendo cada 

Diretor atribuições específicas. 

No âmbito do município, a Secretaria Municipal de Turismo – Riotur, foi criada pela Lei nº 

2.079, em 14 de julho de 1972, como RIOTUR S/A - Empresa de Turismo do Estado da 

Guanabara. 

Até o ano de 1979, a RIOTUR vinculou-se à Secretaria Municipal de Turismo e a partir da 

Lei nº 110, de 23 de agosto tendo sua vinculação alterada para o Gabinete do Prefeito, 

transferindo para a Empresa as competências e as atribuições, anteriormente, exercidas pela 

Secretaria Municipal de Turismo. 

A partir de 1997, passou, então, a subordinar-se à Secretaria Especial de Turismo, assumindo-

se como órgão executivo, na implementação da política de turismo do Município do Rio de 

Janeiro, formulada pela Secretaria, em consonância com as diretrizes e programas ditados 

pela Administração Municipal. 

Atualmente, o objetivo principal da RIOTUR é a captação de fluxos turísticos, dos mercados 

nacional e internacional, para a Cidade do Rio de Janeiro, deflagrando a cadeia produtiva do 

turismo, gerando o ingresso de divisas, fortalecendo a economia da Cidade, o aumento da 

oferta de empregos e da arrecadação de impostos.  

Além desses órgãos aqui citados, existem algumas organizações que apesar de não estarem 

diretamente e especificamente relacionadas ao turismo, têm um importante papel em termos 

do desempenho competitivo da região, uma vez que são entidades que financiam as 

actividades de ciência e tecnologia, desenvolvendo um papel fundamental no financiamento, 

apoio e gestão da inovação. Elas têm como objetivo central a promoção da inovação e o 

desenvolvimento tecnológico, facilitando o aprofundamento das relações entre o mundo da 

investigação e o tecido empresarial 

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) tem como função fornecer recursos não 

reembolsáveis de forma a dar apoio a projetos de pesquisa relacionados a produtos e serviços 
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inovadores. Esses projetos são aceitos através de editais, que podem ser próprios da Finep, em 

parceria com o Sebrae ou em parceria com fundações estaduais de amparo à pesquisa. 

Os projetos que podem ser apoiados pela FINEP fazem parte do ciclo de desenvolvimento 

científico e tecnológico, tais como pesquisa básica, pesquisa aplicada, inovações e 

desenvolvimento de produtos, serviços e processos. Atualmente existem dois programas de 

apoio, sendo eles Subvenção Econômica ou Programa de Apoio às Pesquisas e Empresas. O 

primeiro abrange empresas de todos os portes através de fornecimento de recursos 

distribuídos para projetos das áreas de tecnologia da informação e comunicação, 

biotecnologia, saúde, defesa nacional e segurança, energia e desenvolvimento social. O 

segundo, chamado de Pappe ou Tecnova, é voltado para projetos de produtos e processos, 

elaboração de projetos e estudos de mercado de microempresas também com recursos não 

reembolsáveis que estejam sob a responsabilidade de pesquisadores preferencialmente.  

Uma outra Organização com importante papel para o fomento à pesquisa e inovação é o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que configura-se em uma 

entidade Federal que surgiu em 15 de janeiro de 1951 com sede em Brasília. Trata-se de uma 

agência do Ministério da Ciência e Tecnologia que tem por objetivo o fomento da pesquisa 

científica, tecnológica e de inovação e promover a formação de recursos humanos 

qualificados para a pesquisa, em todas as áreas do conhecimento. 

A entidade atua de forma essencial no andamento das políticas públicas de ciência, tecnologia 

e inovação e na formação de pesquisadores brasileiros reconhecidos internacionalmente e na 

popularização da ciência. Entre as competências do órgão, cabe a ele: 

• promover e fomentar o desenvolvimento e a manutenção da pesquisa científica e 

tecnológica e a formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa, em todas 

as áreas do conhecimento; 

• promover e fomentar a pesquisa científica e tecnológica e capacitação de recursos 

humanos voltadas às questões de relevância econômica e social relacionadas às 

necessidades específicas de setores de importância nacional ou regional; 

• promover e fomentar a inovação tecnológica; 

• promover, implantar e manter mecanismos de coleta, análise, armazenamento, difusão 

e intercâmbio de dados e informações sobre o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia; 
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• propor e aplicar normas e instrumentos de apoio e incentivo à realização de atividades 

de pesquisa e desenvolvimento, de difusão e absorção de conhecimentos científicos e 

tecnológicos; 

• promover a realização de acordos, protocolos, convênios, programas e projetos de 

intercâmbio e transferência de tecnologia entre entidades públicas e privadas, 

nacionais e internacionais; 

• apoiar e promover reuniões de natureza científica e tecnológica ou delas participar; 

• promover e realizar estudos sobre o desenvolvimento científico e tecnológico; 

• prestar serviços e assistência técnica em sua área de competência; 

• prestar assistência na compra e importação de equipamentos e insumos para uso em 

atividades de pesquisa científica e tecnológica, em consonância com a legislação em 

vigor; e 

• credenciar instituições para, nos termos da legislação pertinente, importar bens com 

benefícios fiscais destinados a atividades diretamente relacionadas com pesquisa 

científica e tecnológica. 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ - A Fundação Carlos Chagas Filho de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, configura-se em uma importante 

organização que tem como objetivo estimular atividades nas áreas científica e tecnológica e 

apoiar projetos e programas de instituições acadêmicas e de pesquisa do Rio de Janeiro.  A 

FAPERJ surgiu em 1980 e está vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. 

As seleções para bolsas e auxílios são através do Programa Básico e de editais. 

Entre suas responsabilidades, a FAPERJ: 

• Promove, financia e apoia programas e projetos de pesquisa individuais ou 

institucionais, bem como colabora, inclusive financeiramente, no reforço, 

modernização e criação da infraestrutura necessária para o desenvolvimento de 

projetos de pesquisas realizados em instituições públicas ou privadas no Estado do Rio 

de Janeiro, com ou sem retorno financeiro;  

• Promove o intercâmbio e a formação de pesquisadores mediante a concessão de bolsas 

de pesquisa no País, com ou sem retorno financeiro; 
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• Promove, financia e apoia ações que visem a atualização ou a modernização curricular 

do ensino, de professores e pesquisadores nas áreas de ciência e tecnologia, em todos 

os níveis; 

• Estimula e financia a formação ou atualização de acervos bibliográficos, bancos de 

dados e de meios eletrônicos de armazenamento e transmissão de informações para o 

desenvolvimento do ensino e da pesquisa, em todos os níveis; 

• Assessora o Governo do Estado na formulação de políticas em Ciência e Tecnologia; 

• Atua como órgão captador de recursos por meio de contratos e convênios, nacionais 

ou internacionais; 

• Atua como gestor do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - FATEC. 

 

No âmbito do fomento á inovação e pesquisa, existe ainda a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia e inovação a nível Estadual e a Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia – 

SECT municipal do Rio de Janeiro. A secretaria municipal tem como missão: “Identificar, 

apoiar, promover, fomentar e executar a Política Municipal de C&T, tendo como foco as 

demandas da Cidade e dos Cidadãos e integrando-as com a comunidade científica e as demais 

esferas do Poder Publico na perspectiva de constituição de uma cidade referência na área da 

informação, da inovação e do conhecimento.”. Entre os projetos atuais estão as naves do 

conhecimento e o RioApps. 

As naves estão localizadas em Engenho de Dentro, Irajá, Madureira, Nova Brasília, Padre 

Miguel, Penha, Santa Cruz, Triagem e Vila Aliança e têm como função democratizar o acesso 

ao universo digital em ambientes colaborativos e criativos através de oficinas, cursos e 

eventos relacionados à Informática Básica, Economia Criativa, Tecnologias da Informação, 

Robótica e Programação, Trabalho e Empreendedorismo. 

A Secretaria de ciência, tecnologia e inovação do estado tem como missão: 

• Transparência - Dar visibilidade e prestar informações completas à sociedade, de 

forma a possibilitar a formação de juízos de valor a respeito dos atos de gestão 

pública. 

• Ética - Agir com integridade, honestidade e probidade para a preservação dos 

interesses institucionais e dos princípios que regem a Administração Pública. 
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• Efetividade - Atingir os resultados propostos e solucionar os problemas existentes, 

com eficácia e eficiência, mediante ações, projetos e planos desenvolvidos para essa 

finalidade. 

• Inovação- Fomentar a introdução de novos métodos, da criatividade e de novas 

tecnologias para a solução dos problemas. 

• Qualidade - Agir em conformidade com as expectativas dos clientes internos e 

externos, mantendo-se alinhado às melhores práticas. 

• Independência - Preservar a autonomia com base na legalidade e no interesse público. 

• Integração - Promover a troca de informações e experiências no âmbito interno e com 

a sociedade. 

• Profissionalismo - Agir de forma técnica e competente, proativa e coerente, 

responsável e objetiva. 

• Comprometimento - Alinhar os objetivos e perspectivas individuais de cada servidor à 

missão institucional. 

• Sustentabilidade - Garantir boas práticas ambientais, contemplando aspectos sociais, 

econômicos e culturais. 

Existem ainda os Observatórios de Turismo que estão sendo criados para elaboração de 

estudos relacionados ao turismo na cidade do Rio de Janeiro e os conselhos municipais e 

estaduais de turismo 

Vale lembrar que no Brasil, o aumento dos investimentos em inovação e desenvolvimento 

tecnológico precisa combinar esforços do setor público e da iniciativa privada. “Em 

economias mais avançadas, o setor empresarial é o principal gestor da inovação, direcionando 

seus esforços para o desenvolvimento de novos produtos e processos com base em novos 

conhecimentos.” (OECD & Eurostat, 2007). 

O país conta com uma estrutura de Ciencia, Tecnologia & Inovação (CT&I) que foi 

estabelecida ao longo dos anos e se fortaleceu com a criação de instituições como o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), na década de 1950, e a 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), na década de 1960 (Lima, 2009; Suzigan & 

Albuquerque, 2011). O Rio de Janeiro também conta com recursos advindos da Fundação 
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Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que nos últimos anos 

têm priorizado a temática inovação.  

O Brasil, por outro lado, tem ficado para trás nesse sentido. Pesquisas como a do Banco 

Mundial sobre o tema, ainda nos anos 2000, revelaram que no país não existe um sistema 

nacional de inovação eficiente, com baixa taxa de transformação de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) em aplicações comerciais, explicado pela "fraca colaboração entre 

empresas privadas e universidades". 

De acordo com Figueiredo (2008), na década de 1970, prevalecia uma visão de que as 

empresas, em países em desenvolvimento, estavam passivamente envolvidas somente na 

seleção e adoção de tecnologias desenvolvidas em economias industrializadas. Havia uma 

falha generalizada em internalizar o processo de inovação em empresas e setores industriais 

na América Latina, por exemplo. Prevalecia a perspectiva de dependência tecnológica e 

acreditava-se que as empresas estavam fadadas a terem essa trajetória de dependência.  

A partir do fim dos anos 1990, a ênfase do governo recai sobre as políticas de incentivo à 

inovação e no estabelecimento de mecanismos de fomento para aumentar os recursos em 

pesquisa e desenvol- vimento (P&D). (Lemos & Ferraz, 2017). Segundo o mesmo autor, 

embora boa parte da estrutura de ensino superior e pesquisa no Brasil tenha sido criada na 

década de 1960, foi somente no pós-anos 1990 que houve um maior direcionamento para as 

atividades de pesquisa e nos anos 2000 para a inovação. 

O Brasil é um país cujo sistema de inovação se encontra em fase de consolidação, ou seja, 

seus atores ainda passam por um processo de reconhecimento de papéis e definições de 

estratégias e ações (Lemos & Ferraz, 2017). No âmbito do turismo, este cenário não é 

diferente e verifica-se a necessidade de adoção de políticas e programas que aproximem os 

diferentes atores do sistema de inovação: as universidades, as empresas, o setor público e a 

sociedade civil. 

 

5.3.4 Hélice 4 – Sociedade Civil  

A sociedade civil é representada pela população local e pelas associações dos bairros dos 

municípios,  no entanto, verifica-se pouca articulação com o turismo, de forma geral. 
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5.3.5 Conclusão 

 

A estrutura de governança relacionada ao turismo é relativamente recente, dado que foi ao 

longo dos últimos 40 anos que vem sendo estruturada. Inicialmente, a nível federal, com a 

criação da Embratur na década de 60.  

Já o fortalecimento dos estudos acadêmicos e científicos relacionados ao turismo começaram 

a surgir no Brasil por volta da década de 70, mas efetivamente na cidade do Rio de Janeiro, 

foi ao longo dos últimos 20 anos que foram iniciadas as ofertas de cursos em universidades 

públicas, com direcionamento de recursos para ensino e pesquisa nesta área. E foi 

efetivamente ao longo dos últimos 10 anos que surgiram cursos de pós graduação na área, 

mas a cidade ainda carece de programas de doutorado em turismo. Ainda que seja um curso 

interdisciplinar, evidencia-se esta carência no município. 

No âmbito Federal, o Turismo ganhou força com a criação do Ministério de Turismo no início 

da década de 2000 e favoreceu para a política pública do turismo interno. Com isso, foram 

evidenciadas ações integradas para desenvolvimento do turismo doméstico, com priorização 

de programas de qualificação nas diferentes regiões geográficas do país. 

No âmbito empresarial, acidade conta com empresas dos diversos segmentos de turismo e 

uma forte presença de associações de classe. O Sistema S desempenha um importante papel 

para o turismo na cidade. 

No âmbito estadual e municipal evidencia-se uma carência de dados de turismo e também um 

distanciamento de ações que integrem a sociedade como um todo..  
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CAPÍTULO 6 - METODOLOGIA 

6.1 Introdução 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia que foi utilizada para 

desenvolvimento desta investigação. A primeira seção deste capítulo discorre sobre os 

conceitos dos dois paradigmas de pesquisa, tanto o positivista como o interpretativista, tendo 

em vista que o escopo do estudo engloba tanto a pesquisa quanti quanto a quali. Em seguida, 

são elencadas as etapas de pesquisa que foram realizadas para se atingir os objetivos da 

pesquisa científica.  

Em seguida, será apresentado o problema de pesquisa que norteou o desenvolvimento do 

estudo, assim como conceitos, variáveis e hipóteses da pesquisa quantitativa. Todo esse 

planejamento orientou a contrução do instrumento de pesquisa, que apenas após validação e 

teste, foi efetivamente aplicado ao público alvo do estudo. Ao longo deste capítulo também 

serão descritos o calculo amostral e o processamento e análise de dados.  

No que tange a pesquisa qualitativa, serão também apresentados os aspectos metodológicos e 

as etapas de trabalho que foram realizadas para se atingir o objetivo da pesquisa. Ao longo de 

uma seção inteira será feito um descritivo do evento que foi organizado assim como a oficina 

que foi realizada para se desenhar um mapa da empatia com as percepções dos participantes 

sobre o turismo na cidade do Rio de Janeiro.  

 

6.2 Epistemologia do conhecimento e paradigmas 

 

No âmbito das ciências sociais aplicadas, como o turismo, por exemplo, a aplicação de 

métodos científicos que se propõem analisar o desenvolvimento deste tipo de atividade faz-se 

necessário para sua progressão e sustentabilidade.   

Para se desenvolver um estudo científico, existem dois paradigmas que confrontam de formas 

diferentes as análisesenvolvidas: o positivista e a interpretativista. O paradigma positivista 

assume que existe um mundo, ou realidade objetiva, que os métodos científicos, com maior 

ou menor presteza, podem representar, a partir da descrição de propriedades mensuráveis que 

independem tanto do observador quanto de seus instrumentos (Lima, 2011). Já o 
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interpretativista, a pressuposição central é que o acesso a uma realidade (dada ou socialmente 

construída) ocorre por meio de construções sociais, como a linguagem, a consciência e os 

sentidos compartilhados. 

Por outras palavras, o paradigma positivista ressalta o estudo das relações entre variáveis ou 

fenômenos, cujos dados devem ser objetivamente compilados e processados, com o apoio de 

métodos estatísticos, para que então possam ser extraídas previsões e relações causais entre as 

variáveis-chave (Gephart, 1999; Myers, 1997). 

A abordagem positivista também pode ser denominada empírico-analítica e suas evidências 

serão encontradas, no emprego de proposições formais, de medidas quantificáveis de 

variáveis, de testes de hipóteses, e de inferências sobre um fenômeno, obtidas a partir de 

amostra de uma população geral (Myers, 1997). Sendo assim, o positivismo preconiza então o 

“estudo da realidade social utilizando o arcabouço conceitual, as técnicas de observação e 

mensuração, os instrumentos de análise matemática e os procedimentos de inferência das 

ciências naturais” (Corbetta, 2003, p. 13). 

Dentro desse paradigma, a realidade pode ser objeto de estudo científico da mesma forma que 

as ciências naturais, pois o mundo é guiado por regras científicas que explicam o 

comportamento dos fenômenos por meio de relações causais (Jennings, 2001; Veal, 1997). Os 

positivistas acreditam que todo conhecimento verdadeiro é científico, todas as coisas são 

mensuráveis, a ciência é universal e o método científico é único (Bullock & Trembley, 1999; 

Corbetta, 2003). 

Vale lembrar o que Thomas Kuhn relata em seu livro “A Estrutura das Revoluções 

Científicas”, onde afirma que os cientistas não são só absolutamente racionais, não podem ser 

apenas objetivos, pois nem a eles é possível afastar-se de todos os paradigmas e compará-los 

de forma objetiva, senão que sempre estão imersos em um paradigma e interpretam o mundo 

conforme o mesmo. Isto demonstra que na atividade científica influi tanto interesses 

científicos (ex: a aplicação prática de uma teoria) quanto subjetivos, como a existência de 

coletividades ou grupos sociais a favor ou contra uma teoria concreta, ou a existência de 

problemas éticos, de tal maneira que a atividade científica se vê influenciada pelo contexto 

histórico-sociológico em que se desenvolve (Kuhn, 1962) 

Para ser aceita como paradigma, uma teoria deve parecer melhor que suas competidoras, mas 

não precisa (e de fato isso nunca acontece) explicar todos os fatos com os quais pode ser 

confrontada. (Kuhn, 1962).Uma pesquisa pode ser entendida, em um sentido amplo, como 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria


132 

 

uma busca científica e sistemática que pode inicialmente ser qualitativa ou quantitativa, e 

quando se podem distinguir diferentes categorias como básica, aplicada ou avaliativa 

(Gabriel, 2014). Lakatos & Marconi (2001) consideram que existem, basicamente, três tipos 

de pesquisa cujos objetivos são diferentes: pesquisa exploratória, descritiva e experimental e 

isto e corroborado po Castro (1976).  

O presente estudo assume tanto o paradigma positivista, no âmbito da pesquisa quantitativa, 

como do paradigma interpretativista, no âmbito da pesquisa qualitativa. A utilização dos dois 

métodos foi feita com o objetivo de enriquecer a análise. Conforme explicitado por Denzin 

(1978), a triangulação em pesquisa pode ser com os dados, os pesquisadores, as teorias e os 

métodos. E neste caso, foi feita com os métodos quantititivo e qualitativo. 

Na pesquisa quantitativa, a linha de raciocínio definida para a elaboração da pesquisa foi a 

positivista, confrontando a realidade com teoria, com dados quantitativos e qualitativos. 

Entende-se aqui a realidade como algo dado que possui certos padrões, que podem ser 

conhecidos, listados e a partir disto, propor análises e soluções, por exemplo.  

Já no âmbito da pesquisa qualitativa, adotou-se o paradigma interpretativo, onde a ênfase é 

dirigida às percepções dos sujeitos e para o significado que os fenômenos têm para estas 

pessoas, ou seja, os sentidos que as pessoas lhes atribuem. O presente estudo se configura em 

uma pesquisa exploratória. Mas o que seria uma pesquisa exploratória? A seguir, estão 

descritas algumas definições a respeito deste conceito. 

Para Zikmund (2000), os estudos exploratórios, geralmente, são úteis para diagnosticar 

situações, explorar alternativas ou descobrir novas ideias. Esses trabalhos são conduzidos 

durante o estágio inicial de um processo de pesquisa mais amplo, em que se procura 

esclarecer e definir a natureza de um problema e gerar mais informações que possam ser 

adquiridas para a realização de futuras pesquisas conclusivas. Dessa forma, mesmo quando já 

existem conhecimentos do pesquisador sobre o assunto, a pesquisa exploratória também é 

útil, pois, normalmente, para um mesmo fato organizacional, pode haver inúmeras 

explicações alternativas, e sua utilização permitirá ao pesquisador tomar conhecimento, se 

não de todas, pelo menos de algumas delas.  

Segundo Selltiz et al. (1965), estudos exploratórios são todos aqueles que buscam descobrir 

ideias e intuições, na tentativa de adquirir maior familiaridade com o fenômeno pesquisado. 

Nem sempre há a necessidade de formulação de hipóteses nesses estudos, mas de toda forma, 

eles possibilitam aumentar o conhecimento do pesquisador sobre os fatos, permitindo a 
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formulação mais precisa de problemas. Nesta situação, o planejamento da pesquisa necessita 

ser flexível o bastante para permitir a análise dos vários aspectos relacionados com o 

fenômeno.  

 Gil (1999) considera que a pesquisa exploratória tem como objetivo principal desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Segundo o autor, estes tipos de 

pesquisas são os que apresentam menor rigidez no planejamento, pois são planejadas com o 

objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato.  

Segundo Malhotra (2001), a pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é necessário 

definir o problema com maior precisão e tem as seguintes características: informações 

definidas ao acaso e o processo de pesquisa flexível e não-estruturado.  

Babbie (2003) sugere que o exame de um determinado fenômeno social é mais bem-sucedido 

se puder ser abordado por vários métodos diferentes. Com o objetivo de enriquecer a 

investigação, ao longo do estudo foram utilizados ambos métodos: quanti e quali e o 

descritivo será feito mais adiante.  

Além da distinção inicial entre pesquisa qualitativa e quantitativa, McMillan e Schumacher 

(2005) destacam que dentre essas duas classes de pesquisa se encontram duas categorias 

principais: (a) experimental e (b) não experimental para as pesquisas quantitativas; (c) 

interativa e (d) não interativa para as pesquisas qualitativas. 

Sabendo da importância de se ter mais um método de pesquisa evolvido no estudo, foi feita 

uma pesquisa qualitativa por meio de um seminário, e estes dados serão apresentados mais 

adiante nesta tese. Neste estudo foi utilizada a pesquisa não experimental para a quantitativa e 

não interativa para a pesquisa qualitativa, associada a um estudo de caso, que tem a coleta e 

análise de dados delimitados sobre um exemplo individual para definir um fenômeno mais 

amplo, que segundo a literatura pode ser quanti e/ou quali (Hartmut, 2006).   

Segundo Malhotra (2001, p.155), “a pesquisa qualitativa proporciona uma melhor visão e 

compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar 

os dados e aplica alguma forma da análise estatística”. A pesquisa qualitativa pode ser usada, 

também, para explicar os resultados obtidos pela pesquisa quantitativa. 

Assim, para o pesquisador, “[...] não faz nenhum sentido desprezar o lado da quantidade, 

desde que bem feito”. Em vez disso, “[...] só tem a ganhar a avaliação qualitativa que souber 

se cercar inteligentemente de base empírica, mesmo porque qualidade não é a contradição 
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lógica da quantidade, mas a face contrária da mesma moeda” (Demo, 2002, p.35). É essencial 

que a escolha da abordagem esteja a serviço do objeto da pesquisa, e não o contrário, com o 

propósito de daí tirar, o melhor possível, os saberes desejados. Parece haver um consenso, 

pois, quanto à ideia de que as abordagens qualitativas e quantitativas devem ser encaradas 

como complementares, em vez de mutuamente concorrentes (Malhotra, 2001; Laville & 

Dionne, 1999). 

Além de ser uma pesquisa exploratória, o presente estudo configura-se em uma junção de 

pesquisa quantitativa e qualitativa. A utilização destas ténicas de pesquisas se justifica pela 

necessidade de se entender primeiro o que já havia sido pesquisado nesta área, tanto no Brasil 

como na academia internacional, para então validar com dados empriricos o que a literatura 

apontava. O entendimento da percepção dos diferentes atores por meio de uma amostra de 

pesquisa e complementado por uma pesquisa qualitativa foi uma forma de apresentar 

evidências de representantes dos diferentes atores envolvidos. 

6.3 Conceitos e etapas de pesquisa 

De acordo com Pizam (1994), a típica estrutura e o processo de planejamento de uma 

pesquisa científica assumem 7 estágios consecutivos. São eles: 

1. Formulação do problema de pesquisa 

2. Revisão da literatura/ estado da arte 

3. Definição dos conceitos, variáveis e hipóteses 

4. Seleção do design de pesquisa 

5. Definição da técnica de coleta de dados 

6. Seleção dos sujeitos de pesquisa 

7. Planejamento do processamento e análise de dados 

Seguindo sugestões do autor acima citado, foram realizadas cada uma dessas etapas de 

trabalho. A formulação do problema de pesquisa foi realizada com base nas lacunas 

identificadas na literatura e já apresentadas na introdução da tese. 

  

6.3.1 Formulação do problema de pesquisa 

 

Entendendo que a multidisciplinaridade está presente nos estudos da inovação e o essa visão 

multi a partir de uma problemática de pesquisa contribui de forma intensa para a compreensão 
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do objeto de pesquisa (Tunes, 2016), foi estabelecido um problema de pesquisa para ser 

respondido pelo estudo:  

Como pode o modelo da quádrupla hélice promover e perpetuar a inovação territorial no 

turismo num contexto pós-megaevento desportivo? 

 

6.3.2 Definição dos objetivos e hipóteses  

 

A presente investigação tem como principais objetivos: 

• Analisar os impactos positivos e negativos da realização do megaevento esportivo e 

sua relação com a inovação territorial do destino num contexto pós-olímpico; 

• Analisar a dinâmica da quadrupla hélice no desenvolvimento de projetos de inovação 

turística, num contexto de pós-megaevento desportivo;   

• Identificar os principais fatores limitantes da inovação no âmbito das quatro hélices; 

• Investigar o quanto os diferentes atores investem no ecossistema de inovação no 

turismo, estimulando o empreendedorismo por meio de empresas júniores, 

incubadoras e startups; 

• Analisar como os residentes (quarta hélice) podem constituir um mercado turístico 

prioritário para a cidade do Rio de Janeiro; 

• Analisar como os elementos das quatro hélices interpretam o desenvolvimento urbano 

e do turismo na cidade do Rio de Janeiro pós-olímpiadas. 

No que tange às hipóteses, de acordo com Corbetta (2003), as mesmas devem ser definidas a 

partir do seguinte critério: (a) deve estar relacionada a dois ou mais conceitos; (b) deve ter 

baixo nível de abstração e não devem ser generalizadas; (c) deve permitir que que a teoria seja 

transformada em algo a ser testado empiricamente, ou seja, é derivada da teoria, mas ainda 

pode ser validada empiricamente.  

Cabe destacar que as pesquisas com delineamento quantitativo pressupõem a definição do 

papel de cada variável e a relação entre elas, gerando hipóteses a serem testadas durante a 

análise dos dados coletados (Gabriel, 2014). As hipóteses foram definidas a partir da revisão 

de literatura e das lacunas de pesquisa. Dentre as hipóteses de estudo, destacam-se:  
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• H1: Os megaeventos esportivos promovem inovação no turismo e espaço urbano 

destino sedeno período pós evento 

• H2: Existe diferença entre a interação do setor de atuação do indivíduo (intra setor) e 

os demais setores.  

• H3: Existe diferença entre os setores em relação ao desenvolvimento de projetos em 

conjunto com três atores (tripla hélice) ou quatro atores (quadrupla hélice). 

• H4. Existe diferença na percepção do indivíduo de um determinado setor em relação 

às parcerias dos diferentes setores sobre inovação em turismo. 

• H5: Existem fatores limitantes para o desenvolvimento de projetos conjuntos reunindo 

os atores das quatro hélices 

• H6: Há diferença na forma de investimentos dos diferentes tipos de setores no 

ecossistema de inovação em turismo (Startup e Incubadora). 

• H7: Os residentes não são envolvidos nas ações de inovação em turismo.  

• H8: Os atores percebem inovações no turismo após a realização do megaevento 

 

A tabela 8 consolida os objetivos, as hipóteses e as questões do instrumento de pesquisa. 
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Tabela 8 - Objetivos, hipóteses e questões de pesquisa 

Numeração Objetivos Hipótese Questões de pesquisa

Objetivo 1 

Analisar os impactos positivos e 

negativos da realização do 

megaevento esportivo e sua relação 

com a inovação territorial do destino 

num contexto pós-olímpico

H1: Os megaeventos esportivos

deixam impactos positivos e negativos

no período Pós evento

Impactos positivos percebidos? Impactos

negativos? (No contexto dos Jogos

Olímpicos Rio 2016)// O quanto os Jogos

Olímpicos contribuiram para a inovação

no turismo na cidade do Rio de Janeiro?//

Qual inovação percebida?

H2: Existe diferença  entre a interação 

do setor de atuação do indivíduo (intra

setor) e os demais setores. 

Faz articulação com universidade para

desenvolvimento de projetos em conjunto

em turismo?// E com o setor privado? E

com o setor público? E com a sociedade

civil?

H3: Existe diferença entre os setores

em relação ao desenvolvimento de

projetos em conjunto com três atores

(tripla hélice) ou quatro atores

(quadruple hélice).

Possui convênio para desenvolvimento de

projetos em conjunto com a academia, o

setor privado e o setor público (tripla

hélice)? E com a quádrupla hélice?

H4. Existe diferença na percepção do

indivíduo de um determinado setor em

relação às parcerias dos diferentes

setores sobre inovação em turismo.

O quanto a organização onde atua

desenvolveu projetos em conjunto com os

3 atores (academia, setor privado e setor

público)?// E com os 4 atores?

Objetivo 3 

Identificar os principais fatores 

limitantes da inovação no âmbito das 

quatro hélices;

H5: Existem fatores limitantes para

desenvolvimentos de projetos reunindo

os 4 atores

Qual a maior dificuldade em desenvolver

projetos em conjunto com os diferentes

atores

Objetivo 4 

Investigar o quanto os diferentes 

atores investem no ecossistema de 

inovação no turismo, estimulando o 

empreendedorismo por meio de 

H6: Há diferença na forma de

investimentos dos diferentes tipos de

setores no ecossistema de inovação

em turismo (Startup e Incubadora).

Apoia projetos de startup em turismo?//

Apoia projeto com incubadora de

empresas em turismo?

Objetivo 5 

Analisar como os residentes podem 

constituir como um mercado turístico 

prioritário    para a cidade do Rio de 

Janeiro

H7: Os residentes não são envolvidos

nas ações de inovação em turismo. 

O quanto existe oferta de produtos e

serviços turísticos para os residentes na

própria cidade? // O quanto acredita

conhecer os atrativos turísticos da cidade

do Rio de Janeiro?// O quanto se

considera embaixador do próprio destino?

Inovação organizacional - A organização

realizou inovação em infraestrutura? //

Marketing?// Processos?// Produtos e

serviços?

Desenvolvimento urbano - Após a

realização dos Jogos Olímpicos percebe

alguma inovação na cidade? O quanto o

Rio de Janeiro está preparado como

destino turístico?

H8: Os atores percebem inovações no 

turismo após a realização do 

megaevento

Analisar a dinâmica da quadrupla 

hélice no desenvolvimento de projetos 

de inovação turística, num contexto 

de pós-megaevento

Objetivo 2 

Analisar como os elementos das 

quatro hélices interpretam  a 

inovação e o desenvolvimento urbano 

e do turismo na cidade do Rio de 

Janeiro pós-olímpiadas

Objetivo 6 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.4 Pesquisa quantitativa 

 

Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE (2005), 

inquérito é um método de pesquisa que visa investigar as características de uma determinada 



138 

 

população, por meio de coleta de dados de uma amostra, e estimar suas características através 

do uso sistemático da metodologia estatística, para coleta de dados quantitativos.  

Segundo Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por 

meio de técnicas estatísticas. Para Mattar (2001), a pesquisa quantitativa busca a validação 

das hipóteses mediante a utilização de dados estruturados, estatísticos, com análise de um 

grande número de casos representativos, recomendando um curso final da ação. Ela quantifica 

os dados e generaliza os resultados da amostra para os interessados.  

 

6.4.1 Definição da metodologia de pesquisa quantitativa 

Para responder o problema de pesquisa, além de levantamento a dados secundários, por meio 

da revisão de literatura já apresentada anteriormente, foi elaborada uma pesquisa quantitativa 

e qualitativa. A figura 29 descreve os aspectos metodológicos da pesquisa quantitativa. 

Na primeira etapa foi feita a definição da amostra incluindo a identificação do público-alvo, o 

cálculo estatístico da amostra, a elaboração da lista de contatosara sensibilização de 

respondentes e suas respectivas organizações. Em seguida, foi construído o instrumento de 

pesquisa, em função dos objectivos e das hipóteses de investigação. Nesta etapa, foram 

elaboradas as perguntas e as opções de resposta para então serem inseridas no sistema. Após 

validação do questionário foi aplicado o teste da pesquisa piloto, a fim de ser possível realizar 

os ajustes necessários e finalização da versão final para ser aplicada aos respondentes da 

pesquisa. 

Figura 29 - Pesquisa quantitativa - aspectos metodológicos 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A coleta de dados foi aplicada on-line por meio de um link que foi disponibilizado aos 

diferentes tipos de respondentes. Foram definidas datas para envio do questionário por e-mail 

e redes sociais e ao longo de todo o processo foi feito um monitoramento desta etapa. Ao 

final, os dados coletados foram exportados para o SPSS, sendo possível o cruzamento de 

dados para em seguida ser possível a construção de tabelas e gráficos e as análises dos dados. 

 

6.4.2 Elaboração do instrumento de pesquisa e medidas 

 

O desenvolvimento do instrumento de pesquisa é uma atividade de grande importância para a 

coleta de dados e para a obtenção de resultados de qualidade. Ao todo, foram considerados 10 

blocos de pesquisa. 

Incialmente foi definida uma pergunta filtro. Desta forma, para participar da pesquisa era 

necessário ser residente na cidade do Rio de Janeiro ou Regiao metropolitana (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Pergunta filtro do questionário, setor de atuação do respondente e o que entende por inovação 

 

Pergunta filtro, setor e entendimento por inovação 

Cidade de Residência Fechada Todos respondentes 
Cidade do Rio de Janeiro/ 

Região metropolitana 

Se atua no setor de turismo Fechada 

Todos respondentes 

Setor privado (Turismo) / 

Instituição de ensino superior 

– pública (Turismo)/Instituição 

de ensino superior 

privada(turismo)/ Setor 

público/ Nâo atua no setor de 

turismo - responde apenas 

como residente 
Primeira palavra que associa à 

inovação 
Aberta 

Fonte: Elaboração própria 

Os respondentes poderiam ter o seguinte perfil: atuar na area de turismo, seja na academia, 

setor privado ou setor público. Ou então, ser apenas residente na cidade e não atuar no 

turismo. A proposta de colocar como primeira pergunta aberta o questionamento sobre o que 

o respondente entende por inovação, foi justamente para avaliar qual a primeira relação que se 

faz com a palavra, sem ter nenhuma influencia das outras perguntas a partir do momento que 

está respondendo o questionário. 

A seguir, estão descritos os blocos de pesquisa. 
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A. A segunda seção do questionário englobou perguntas relacionadas ao ecossistema de 

inovação em turismo, com possibilidades de respostas escalares, de 0 a 10, sobre o 

quanto as organizações investem em empresa júnior, startup, incubadoras e faz 

articulação com os diferentes atores para desenvolvimento de projetos em conjunto 

(Tabela 10). 

 
Tabela 10 - Segundo bloco de perguntas do questionário: Ecossistema de inovação 

 

Investimento no ecossistema de inovação em turismo 

Apoia projetos de empresa júnior em 

turismo 
valores 

 Insitituições de 

Ensino/ Setor 

privado/ Setor 

público 

Escala de 0 à10 

Apoia projetos de startup em 

turismo 
valores Escala de 0 à10 

Apoia projeto com incubadora de 

empresas em turismo 
valores Escala de 0 à10 

Faz articulação com universidade 

para desenvolvimento de projetos 

em conjunto em turismo 

valores Escala de 0 à10 

Faz articulação com o setor privado 

para desenvolvimento de projetos 

em conjunto em turismo 

valores Escala de 0 à10 

Faz articulação com o setor público 

para desenvolvimento de projetos 

em conjunto em turismo 

valores Escala de 0 à10 

Faz articulação com a sociedade 

civil para desenvolvimento de 

projetos em conjunto em turismo 

valores Escala de 0 à10 

Possui convênio para 

desenvolvimento de projetos em 

conjunto com a academia, o setor 

privado e o setor público (tripla 

hélice) 

valores Escala de 0 à10 

Possui convênio para 

desenvolvimento de projetos em 

conjunto com a academia, o setor 

privado, o setor público e a 

sociedade civil (quádrupla hélice) 

valores Escala de 0 à10 

Fonte: Elaboração própria 

B. A terceira seção teve como objetivo mensurar o nivel de investimento em inovação 

percebida dentro da organização em que o respondente atua, contemplando melhorias 

em infraestrutura, processos, marketing, serviços ou produtos. E foi também avaliado o 

nivel de interação da organização de turismo com os outros atores de forma conjunta e 
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individualmente, assim como o envolvimento com projetos relacionados aos Jogos 

Olímpicos (Tabela 11).  

 

Tabela 11 - Terceiro bloco de perguntas do questionário 

 

Investimento em inovação  

A organização realizou inovação 

em infraestrutura 
Fechada 

 Insitituições de 

Ensino/ Setor 

privado/ Setor 

público 

Sim/ Não/ Não de aplica 

A organização realizou inovação 

em marketing 
    

A organização realizou inovação 

em processos 
    

A organização realizou inovação 

em produtos e serviços 
    

O quanto a organização onde atua 

esteve envolvida com projetos 

relacionados aos Jogos Olímpicos e 

Turismo? 

Escala 0 à 10 

Qual tipo de projeto desenvolvido Aberta   

O quanto a organização onde atua 

desenvolveu projetos em conjunto 

com os 3 atores (academia, setor 

privado e setor público) 

Escala 0 à 10 

Qual tipo de projeto desenvolvido 

os três atores 
Aberta   

O quanto a organização onde atua 

desenvolveu projetos em conjunto 

com os 4 atores (academia, setor 

privado, setor público e sociedade 

civil) 

Escala 0 à 10 

Qual tipo de projeto desenvolvido 

com os quatro atores 
Aberta   

Fonte: Elaboração própria 

C. A quarta seção foi direcionada a todos os respondentes com o objetivo de avaliar a 

percepção do quanto cada ator contribuiu para a inovação em turismo, de forma a avaliar 

o nível de interação entre eles. Também, com base os conceitos das hélices, foram 

aplicadas perguntas sobre desenvolvimento em conjunto entre atores da tripla e da 

quádrupla hélice (Tabela 12). 



142 

 

Tabela 12 - Quarto bloco de perguntas do questionário 

 

Percepção de interação e desenvolvimento de projetos 

O quanto o setor de turismo da organização onde 

atua realizou projeto, somente com o setor público 

no período pós olímpico (de 2016 à 2019) 

Escala 

Insitituições de Ensino/ 

Setor privado/ Setor 

público 

0 à 10 

Qual projeto desenvolvido com setor público? Aberta   

O quanto o setor de turismo da organização onde 

atua realizou projeto somente com o setor privado 

no período pós olímpico (de 2016 à 2019) 

Escala 0 à 10 

Qual projeto desenvolvido com setor privado? Aberta   

O quanto o setor de turismo da organização onde 

atua realizou projeto somente com a universidade 

no período pós olímpico (de 2016 à 2019) 

Escala 0 à 10 

Qual projeto desenvolvido com a Universidade? Aberta   

O quanto o setor de turismo da organização onde 

atua realizou projeto somente com a sociedade 

civil no período pós olímpico (de 2016 à 2019) 

Escala 0 à 10 

Qual projeto desenvolvido com a Sociedade civil? Aberta   

O quanto acredita que existe envolvimento entre os 

diferentes setores (academia, setor privado, setor 

público e sociedade civil) 

Escala 0 à 10 

Qual a maior dificuldade em desenvolver projetos 

em conjunto com os diferentes atores 
Aberta   

O quanto acredita que desenvolver projetos em 

conjunto com os diferentes atores pode gerar 

benefícios para o turismo 

Escala 0 à 10 

O quanto percebe interação entre os diferentes 

atores pode gerar benefícios para o turismo 
Escala   

Fonte: Elaboração própria 

 

D. A quinta seção foi direcionada a todos os respondentes com o objetivo de 

avaliar o quanto os Jogos Olímpicos contribuíram para a inovação no destino e 

quais foram as inovações percebidas, assim como os impactos positivos e 

negativos do megaevento. Em seguida, tentou-se investigar o quanto cada setor 

contribuiu para a inovação no turismo da cidade do Rio de Janeiro (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Quinto bloco de perguntas do questionário 

 

Percepção dos efeitos dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro de 2016 à 2019 

O quanto os Jogos Olímpicos 

contribuiram para a inovação no 

turismo na cidade do Rio de Janeiro 
Escala 

Todos respondentes 

0 à 10 

Após a realização dos Jogos 

Olímpicos percebe alguma inovação 

na cidade 

0 à 10 

Qual inovação percebida 

Aberta - 

Principal impacto positivo dos Jogos 

Olímpicos 

Principal impacto negativo dos 

Jogos Olímpicos 

Contribuições dos diferentes setores para a inovação em turismo na cidade do Rio de Janeiro de 

2016 à 2019 

O quanto o ensino superior 

contribuiu para a inovação em 

turismo na cidade do Rio de Janeiro 

no período pós olímpico 

Escala Todos respondentes 0 à 10 

O quanto o setor privado contribuiu 

para a inovação em turismo na 

cidade do Rio de Janeiro no período 

pós olímpico 

O quanto o setor público contribuiu 

para a inovação em turismo na 

cidade do Rio de Janeiro no período 

pós olímpico 

O quanto a sociedade civil 

contribuiu para a inovação em 

turismo na cidade do Rio de Janeiro 

no período pós olímpico 

Fonte: Elaboração própria 

 

E. O sexto bloco teve por objetivo compreender como os respondentes percebem o turismo 

na cidade do Rio de Janeiro em relação ao preço e o quanto eles se consideram 

embaixadores da própria cidade onde residem. Além disso, neste bloco procura-se 

entender e o nível de interesse dos residentes em consumir produtos e serviços turísticos 

locais (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Sexto bloco do questionário - O turismo na visão dos residentes 

 

Grau de concordância com as frases 

Na cidade do Rio de Janeiro o 

turismo é para gringo 

Fechada Todos respondentes 

Concorda totalmente/ 

Concorda parcialmente/ Não 

concorda nem discora/ 

Discorda parcialmente/ 

Discorda totalmente 

O turismo na cidade do Rio de 

Janeiro é cara para brasileiro 

A cidade do Rio de Janeiro 

incentiva residentes a consumirem 

produtos e serviços turísticos na 

própria cidade 

Quanto mais eu conheço a cidade, 

mais eu posso divulgar 

O Rio de Janeiro é uma cidade 

maravilhosa para fazer turismo 

Eu adoraria ser turista na minha 

própria cidade 

Eu adoraria me hospedar em um 

hotel na minha própria cidade 

A cidade deveria ter tarifas 

promocionais para residentes 

O residente compra produtos e 

serviços turísticos na própria 

cidade 

Fonte: Elaboração própria 

 

F. O sétimo bloco busca entender se esse respondente já se hospedou na cidade do Rio de 

Janeiro e se pretende se hospedar em algum bairro específico ou em alguma circunstância 

especial. Além disso, esta seção tenta identificar o perfil deste consumidor em termos de 

uso de tecnologia, conectividade, responsabilidade com o meio ambiente e 

compartilhamento de experiências em redes sociais (Tabela 15).  
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Tabela 15 - Sétimo bloco de perguntas do questionário 

 

Consumo de produtos e serviços turísticos 

Já se hospedou em hotel ou 

albergue na própria cidade 
Fechada 

Todos respondentes 

Sim/ Não 

Se sim, qual bairro 

Aberta - 

Se sim, qual situação 

Se não, teria interesse 

Se teria interesse, em qual bairro 

Qual motivo 

O quanto existe oferta de produtos e 

serviços turísticos para os residentes 

na própria cidade 

Escala   0 à 10 

Tipo de consumidor 

Tecnológico 

Escala Todos respondentes 0 à 10 

Conectado 

Consciente 

Responsável com o meio ambiente 

Informado 

Participativo 

Compartilha experiência em redes 

sociais 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em seguida, foi avaliado o consumo de produtos e serviços turísticos pelos respondentes, os 

tipos de consumidores e a percepção que possuem em relação à cidade 

G. O oitavo bloco objetivou investigar a percepção que os respondentes possuem em 

relação à cidade do Rio de Janeiro, no que tange a satisfação de residir no destino, 

questionando aspectos que precisam ser melhorados para o bem estar do residente. 

Também busca-se avaliar o quanto os residentes acreditam que a cidade está preparada 

para desenvolver a atividade turística no destino (Tabela 16). 
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Tabela 16 - Oitavo bloco do questionário 

 

Percepção do respondente em relação à cidade 

O quanto está satisfeito em em 

residir na cidade do Rio de Janeiro 

Escala 

Todos respondentes 

0 à 10 

O quanto acredita conhecer os 

atrativos turísticos da cidade do Rio 

de Janeiro 

O quanto indicaria a cidade do Rio 

de Janeiro como destino para 

turismo 

Por qual motivo? 

Aberta 

  

Qual o principal aspecto que precisa 

melhorar na cidade para o residente 
0 à 10 

O quanto o Rio de Janeiro está 

preparado como destino turístico 
Escala 0 à 10 

Qual o principal aspecto que precisa 

melhorar para desenvolver o turismo 

no Rio de Janeiro 

Aberta   

O quanto se considera embaixador 

do próprio destino 
Escala 0 à 10 

Fonte: Elaboração própria 

 

H. Por fim, foram avaliadas as crontibuições de algumas das organizações no ambito da 

inovação em turismo, em especial do sistema S, assim como das instituições que 

fomentam o desenvolvimento da pesquisa científica, como FAPERJ e CNPq (Tabela 17). 

  

Tabela 17 - Nono bloco de perguntas do questionário 

 

O quanto as organizações contribuem para a inovação em turismo na cidade do Rio de Janeiro 

no período pós olímpico 

SESC 

Escala Todos respondentes 0 à 10 

SEBRAE 

SENAC 

FAPERJ 

CNPq 

Riotur 

Turisrio 

Fonte: Elaboração própria 
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I. Para fechar, foram solicitados dados de perfil do respondente (Tabela 18). 

 

Tabela 18 - Décimo boco do questionário 

 

Perfil 

Gênero 

Fechada 

Todos respondentes 

Feminino/ Masculino 

Faixa etária 
18 à 29/ 30 à 39/ 40 à 49/ 50 à 

59/ Mais de 60 anos 

Bairro de residência Aberta 

  

Cidade de Residência Aberta 

Nome da organização onde trabalha Aberta 

Cargo que ocupa Aberta 

E-mail Aberta 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.4.3 Definição da população e amostra 

 

Para o desenvolvimento do estudo, foi realizada uma coleta de dados com 248 respondentes, 

entre os meses de Agosto e Novembro de 2019, exatamente 3 anos após a realização dos 

Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro. O público alvo pesquisado compõem os eixos do 

conceito da quádrupla hélice no sistema de inovação em turismo na cidade e engloba, 

portanto, os seguintes atores:  

• Primeira Hélice: academia - instituições de ensino superior e técnico em 

turismo sediadas no Rio de Janeiro (cidade e região metropolitana); 

• Segunda Hélice: empresas do setor de turismo, dos diferentes segmentos; 

• Terceira Hélice: representantes do setor público e associações de classe; 

• Quarta Hélice: residentes no Rio de Janeiro (cidade e região metropolitana) 

A Tabela 19 apresenta a frequencia absoluta de respondentes por setor, assim como o gênero 

e faixa etária. 
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Tabela 19 - Frequência absoluta de respondentes por setor 

  
 

Residente Instituições 

de Ensino 

 Turismo  

Setor Privado 

Turismo 

Setor 
Público 

Setor (TOTAL) 
 

126 52  58 12 

Gênero Masculino 43 19  22 5 
 

Feminino 83 33  36 7 

Faixa Etária 18 a 29 24 7  5 2 
 

30 a 39 40 8  13 6 
 

40 a 49 24 12  6 1 
 

50 a 59 21 17  25 2 
 

60 ou mais 17 8  9 1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A grande maioria dos respondentes reside na cidade do Rio de Janeiro, correspondendo 

73,9%, enquanto 26,1% residem na região metropolitana do Estado. Dentre estes, 64,9%, não 

trabalham no setor de turismo, 18,7% atuam em Turismo em Instituição de Ensino Pública, 

2,2% em Instituições de Ensino Privada ,11,2% atuam em Turismo no setor privado, 3% no 

setor público em Turismo. 

 

6.4.4 Processamento e análise de dados 

 

6.4.4.1 Tratamento dos dados 

O tratamento dos dados coletados e análises estatísticas foi utilizado o software Statistical 

Package for the Social Science (SPSS). As análises exploratórias (descritivas) dos dados 

foram realizadas com apuração de frequências simples e cruzadas, tanto em termos absolutos 

quanto em termos percentuais. Para análise bivariada foi feita a Análise da Variância 

(ANOVA), o Teste de Tuckey e a Correlação entre as variáveis n para avaliar a interação 

entre os diferentes atores. 

 

6.4.4.2 Escala adotada 

Nas perguntas relacionadas às percepções dos individuos, foi adotada a escala de Lickert, 

onde há variação de 0 a 10, sendo 0 (zero) considerado nenhuma percepção, 10 (dez) 

percepção total e o 5 (cinco) considerado uma medida moderada. 
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6.4.4.3 Inferência estatística 

Para os testes de hipóteses, adotou-se o nível de significância de 0,05 ( ). Sendo assim, as tomadas de 

decisões foram feitas com base no p-valor resultante dos testes. Rejeitamos a hipótese nula dos testes a 

0,05, em casos onde o p-valor é menor que 0,05. 

 

6.4.4.4 Análise de Variância 

A Análise de Variância (ANOVA) ou Teste F, é uma técnica estatística que permite avaliar 

informações sobre uma população. Sendo assim, a partir de uma amostra da população, 

usamos a esse teste para verificar se há diferença significativa entre as médias de três ou mais 

grupos. Para isso, fixamos um nível de significancia (probabilidade de rejeitar a hipótese nula 

do teste quando ela e verdadeira) que nos auxilia na tomada de decisão do teste.  

 

Teste:  

 

A análise da Variância (ANOVA) foi realizada para comparar médias entre diferentes grupos. 

A partir deste teste foi possível obter evidências sobre a existência ou não de diferença entre 

os grupos.  

 

6.4.4.5 Teste de comparações múltiplas (Teste de Tuckey) 

O Teste de Tuckey (1953), com base no teste de ANOVA, foi realizado com o objetivo de 

encontrar qual o grupo ou grupos se diferenciam do restante. Este teste visa a comparação de 

média a fim de complementar a ANOVA, sendo bastante utilizado na literatura e tem como 

vantagem ser bastante rigoroso e de fácil aplicação para comparar grupos dois a dois. 

 

Teste:  

 

Coeficiente de correlação de Pearson 

Por fim, a correlação foi aplicada para avaliar a associação entre duas variáveis quantitativas, 

a partir da análise do coeficiente de correlação amostral de Pearson.  
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6.4.5 Cálculo amostral 

Segundo Malhotra (2001), para populações infinitas, ou em contextos de constante mudança, 

o estudo estatístico pode ser realizado com a coleta de parte de uma população (amostragem), 

denominada amostra. Amostra é um subgrupo de uma população, constituído de n unidades 

de observação e que deve ter as mesmas características da população, selecionadas para 

participação no estudo. O tamanho da amostra a ser retirada da população é aquele que 

minimiza os custos de amostragem e pode ser com ou sem reposição.   

Amostragens não-probabilísticas são um tipo de amostragem em que existe uma dependência, 

pelo menos em parte, do julgamento do pesquisador ou do entrevistador de campo para a 

seleção de pelo menos 31 dos elementos da população para compor a amostra (Mattar, 2001). 

Para Aaker, Kumar & Day (2004), os resultados desse tipo de amostragem podem conter 

tendências escondidas e incertezas que os tornam mais prejudiciais do que a ausência de 

informações. Os mesmos autores alertam afirmando que esses problemas não podem ser 

reduzidos pelo aumento do tamanho da amostra. Por esses motivos, os estatísticos preferem 

evitar os métodos não-probabilísticos, contudo, eles são empregados freqüentemente e de 

maneira legítima e efetiva.  

De acordo com Malhotra (2001), a amostragem não-probabilística confia no julgamento 

pessoal do pesquisador e não na chance de selecionar os elementos amostrais. O pesquisador 

pode, arbitrária ou conscientemente, decidir quais serão os elementos a serem incluídos na 

amostra. As amostras não-probabilísticas podem oferecer boas estimativas das características 

da população, mas não permitem uma avaliação objetiva da precisão dos resultados amostrais. 

Como não há maneira de determinar a probabilidade de escolha de qualquer elemento em 

particular para inclusão na amostra, as estimativas obtidas não são estatisticamente projetáveis 

para a população.  

Na amostragem não-probabilística, os custos e o trabalho envolvidos no desenvolvimento de 

uma estrutura de amostragem são minimizados, mas também a precisão com que a 

informação resultante pode ser apresentada fica prejudicada (Aaker, Kumar e Day, 2004). As 

amostragens não-probabilísticas podem ser divididas em quatro tipos principais: intencionais 

(ou julgamento), "bola de neve" (snowball), por conveniência (ou acidental) e por quotas (ou 

proporcional) (Malhotra, 2001; Mattar, 2001; Aaker, Kumar & Day 2004).  

No caso da amostragem por conveniência ou acidentais, os elementos são selecionados de 

acordo com a conveniência do pesquisador. As intencionais ou por julgamento têm os 
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elementos selecionados seguindo um critério de julgamento pessoal do pesquisador.  Por 

quotas ou proporcionais se constituem um tipo especial de amostras intencionais. O 

pesquisador procura obter uma amostra ou um sub-grupo que seja similar, sob alguns 

aspectos, à população. Abrange 3 fases: Fase 1: classificação da população em termos de 

características que se sabe, ou presume, serem relevantes para o estudo. Fase 2: determinação 

da proporção da população para cada característica, com base na constituição conhecida, 

presumida ou estimada. Fase 3: fixação de cotas para cada entrevistador, que terá a 

responsabilidade de selecionar os entrevistados, de modo que a amostra total observada ou 

entrevistada contenha a proporção de cada característica de acordo com a 2ª fase.  

No presente estudo, a amostra foi probabilística, dado que a coleta foi feita por link on-line e 

por compartilhamento via rede social, contatos e mala diretas de instituições de turismo, sem 

se ter necessariamente conhecimento direto dos respondentes. 

O dimensionamento da amostra foi calculado de forma a se enquadrar nos critérios de 

significância estatística levando em conta estimadores que maximizariam a variância da 

população alvo. Todavia, além do tamanho da amostra, a técnica de coleta foi essencial para 

se garantir a representação da população a ser estudada. Considerando uma amostra aleatória 

simples, o tamanho da amostra pode ser obtido a partir da seguinte equação (Bolfarine & 

Bussab, 2005, pp. 69-70): 

 

 

 

Assim, para se determinar o tamanho de uma amostra é preciso fixar uma margem de erro 

aceitável , com certo nível de confiança  e algum conhecimento prévio quanto a 

variabilidade da população .  

 

Como a medida de variabilidade é desconhecida e considerando que a variável de interesse 

tem características dicotômicas a qual desejamos maximizar sua variabilidade temos 

. Sendo assim, considerando um erro máximo aceitável de 7%, um nível de 

confiança de 95% temos para o tamanho da amosta: 
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O tamanho amostral obtido foi de 196, no entanto, para a pesquisa foi possível obter 

informações de 248 indivíduos, sendo assim, o erro amostral foi reduzido para 6,3%. 

Este cálculo considerou amostra da população desconhecida e seria esperado se conseguir ao 

menos 396 dados válidos. Desta forma, evidencia-se uma limitação da pesquisa o fato de nao 

se ter atingido a amostra desejada. A falta de dados da cidade do Rio de Janeiro também foi 

uma limitação para se calcular uma amostra estratificada. Esta configura-se desta forma, uma 

segunda limitação da pesquisa. 

Observa-se que foi feito um trabalho de sensibilização com os diferentes atores em prol do 

preenchimento do instrumento de pesquisa. No entanto, verifica-se uma falta de cultura e uma 

dificuldade por parte dos diferentes atores na colaboração com pesquisas acadêmicas.  

 

6.5 Pesquisa qualitativa 

A pesquisa qualitativa foi realizada com objetivo de enriquecer o estudo e validar os achados 

da pesquisa quantitativa, de forma a entender se os dados da pesquisa realizada por meio de 

formulário on-line, corroborava com os resultados da oficina feita com a presença dos 

diferentes atores em um evento. 

A pesquisa qualitativa foi realizada por meio de um seminário, com o objetivo de entender os 

principais gargalos para desenvolvimento do turismo no período pós-olímpico, a partir da 

percepção de diferentes atores da sociedade (setor público, privado, universidade e sociedade 

civil) e pensar em novas estratégias de aproximação entre eles.  

Para que fosse possível a realização da pesquisa qualitativa, foram definidas cinco etapas 

principais de trabalho. A figura 30 apresenta o detalhamento dessas etapas de trabalho. 

Na primeira etapa foi feita a definição do público-alvo que participaria do evento, seguido da 

construção da base de dados de contactos para sensibilização de respondentes e organizações. 

Em seguida, foram definidas as etapas de trabalho. Nesta etapa, foram definidas as temáticas 

a serem abordadas no evento, a programação e os palestrantes convidados.  

Em seguida, iniciou-se a organização do evento, confirmação dos palestrantes, inscrição dos 

participantes, definição da dinâmica da oficina e validação do mapa da empatia, com 

treinamento dos mediadores. Foram 3 meses de preparo e muito trabalho junto à equipe do 

Núcleo de Pesquisa da Unigranrio no Rio de Janeiro, coordenado pela Professora Deborah 

Moraes Zouain.  
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Figura 30 - Pesquisa qualitativa - Aspectos metodológicos 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Durante o evento foi feita a aplicação do mapa de empatia, dividido em pequenos grupos 

pelas regiões estabelecidas na proposta. A parte mais desafiadora foi de fato engajar os 

participantes ao longo do desenvolvimento da oficina. Para isso, foi dedicada uma sala 

específica com estrutura para acontecer a dinâmica. As fotos do evento constam no anexo 

deste documento. 

Após a realização do evento, os dados foram consolidados e para organização dos dados 

foram criadas categorias de análise. Por fim, foi feita a análise dos dados por bairro e uma 

consolidada final.  

 

6.5.1 Dinâmica da oficina de design thinking  

A oficina de design thinking foi realizada com auxílio do mapa da empatia, que é um recurso 

utilizado para descrever e compreender o estado emocional do outro ao colocar-se no lugar 

dele. Por meio deste instrumento, é possível ver situações sob perspectivas diferentes e 

entender as razões pelas quais indivíduos agem de determinada forma, evitando embates 

desnecessários.  
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Segundo Pereira (2017) a XPlane desenvolveu o Mapa da Empatia como parte de um 

conjunto de ferramentas de design centrado no ser humano que eles chamam de 

Gamestorming. A ferramenta foi criada com o objetivo de ajudar equipes a desenvolver uma 

compreensão profunda, compartilhada e empática de clientes.  

Valdrich (2018) afirma que esta ferramenta segue abordagem aproximada do Design 

Thinking (pensando através do design). Segundo Quaiser (2017) é uma forma de pensar: ágil, 

lúdica e criativa para negócios já existentes e propostas de novos negócios. O Mapa da 

Empatia hoje faz parte do currículo de grandes Universidades como Stanford e Harvard, onde 

David Kelley, fundador da IDEO e seu parceiro de negócios, Tom Kelley, dão aula e a 

consideram como um dos três grandes desafios de criatividade dos líderes da IDEO (Pereira, 

2017) 

Valdrich (2018), baseada em Nilan (1986) destaca que esta abordagem a partir da percepção 

do usuário possibilita: 

• Observar o ser humano como sendo construtivo e ativo;  

• Considerar o indivíduo como sendo orientado situacionalmente;  

• Visualizar holisticamente as experiências do indivíduo;  

• Focalizar os aspectos cognitivos envolvidos;  

• Analisar sistematicamente a individualidade das pessoas;  

• Empregar maior orientação qualitativa. 

O objetivo de usar essa ferramenta foi entender como esses diferentes atores que participaram 

da oficina de design thinking percebem a cidade do Rio de Janeiro neste período pós 

olímpico. Os participantes foram agrupados por áreas, para que pudessem aplicar o mapa de 

empatia para cada uma das regiões da cidade, que sofreram impacto com intervenções 

urbanas por conta dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.  As áreas delimitadas foram: Zona 

Sul, Zona Oeste, Área portuária, Centro, Zona Norte. 

O Mapa da Empatia, apresentado na Figura 31, foi elaborado pela Consultoria de design 

XPLANE e possui 6 dimensões de análise. São elas: O que pensa e sente; o que escuta; o que 

fala e faz; o que vê; quais são suas dores; quais são suas necessidades.  

 

 



155 

 

 

Figura 31: Mapa de empatia 

 

Fonte: Consultoria de design XPLANE 

 

A seguir, estão descritos os quadrantes avaliados pelo mapa da empatia. 

1) O que vê? 

Esse primeiro quadrante fala dos estímulos visuais que os participantes percebem. Ou seja, o 

objetivo foi mapear o que os participantes viam em um determinado bairro na cidade do Rio 

de Janeiro. O que é mais comum no cotidiano. 

2) O que ouve? 

Aqui, trata-se não somente no sentido sonoro, de músicas ou conversas, mas também nas 

influências que recebe de fontes diversas, como meios de comunicação. O objetivo vou 

entender o que os participantes ouvem do bairro da cidade, em relação ao grupo que estava 

inserido. Buscava-se identificar o que é ofertado, quais as fraquezas, como se dá o turismo. 

3) O que pensa e sente? 

A proposta com este item foi identificar o que o participante pensa e sente em relação ao 

bairro e ao turismo. 

4) O que fala e faz? 
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Neste item, a proposta foi entender o que fala do bairro e o que faz o turismo, para poder 

entender a relação do individuo com a localidade. 

5) Quais suas dores? 

Neste item a proposta foi entender quais os problemas para desenvolvimento do turismo nesta 

localidade. 

6) Quais suas necessidades? 

Neste item, buscou-se entender o que precisa ser feito para melhorar o turismo no local. 

A seguir, estão detalhados os dados consolidados por área da cidade.  

 

6.5.2 Caracterização da dinâmica de design thinking 

O evento foi realizado no dia 29 de outubro de 2019, no Museu Histórico Nacional, intitulado 

“II Encontro de inovação em turismo: interação entre academia, mercado, setor público e 

sociedade civil”. O objetivo do evento foi pautado no estímulo à interação entre diferentes 

atores de turismo e contou com a presença de 200 participantes, que incluiu representantes de 

universidades, dos setores privado, público, bem como da sociedade civil, a fim de discutir e 

sugerir alternativas para a melhoria do turismo no Rio de Janeiro, em especial nas áreas do 

Centro, Zona Portuária, Zona Sul e Zona Oeste. Também teve como propósito, colocar em 

pauta temáticas que permeiam a inovação no turismo, englobando, em especial, os conceitos 

de co-criação e inovação territorial. 

Este foi o segundo evento, como desdobramento da temática da tese e dando continuidade ao 

evento que foi realizado no ano anterior, no dia 17 de dezembro de 2018, pelo núcleo de 

Pesquisa de Turismo da UNIGRANRIO sob o título “Turismo, inovação e oportunidades. O 

que o mercado quer saber?” 

Em ambos os eventos, estiveram presentes pesquisadores, empresários, gestores públicos da 

área de turismo e representantes da sociedade civil. Por meio do uso da metodologia de 

Design Thinking e mesas redondas temáticas foi possível identificar gargalos e propor 

soluções nas 5 principais áreas turísticas da cidade do Rio de Janeiro: Centro, Zona Portuária, 

Zona Sul, Barra da Tijuca e Zona Norte.  

A principal proposta do evento foi identificar o que pode ser feito para inovar no turismo na 

cidade do Rio de Janeiro, a fim de melhorar a experiência do turista, do residente e de todos 
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aqueles que interagem direta e indiretamente com esta atividade, tornando os processos mais 

fluidos e uma experiência mais interessante para todos os atores.   

As oficinas de design thinking tiveram como principal objetivo identificar negócios e propor 

soluções, para negócios em turismo na cidade do Rio de Janeiro. O Design Thinking traz uma 

visão holística para a inovação. São equipes multidisciplinares que seguem um processo, 

entendendo os consumidores, funcionários e fornecedores no contexto onde se encontram, 

cocriando com os especialistas as soluções e prototipando para entender melhor as suas 

necessidades, gerando ao final novas soluções, geralmente inusitadas e inovadoras (Vianna et 

al., 2012, p.7). 

Na atividade prática do evento, as ideias foram geradas entre os participantes de forma 

exploratória, e de modo a suscitar diversas associações entre elas, a até gerar novas ideias. 

Segunto Vianna (2012), a ideia é uma solução gerada para atender a um ou mais insights, ou 

seja, o achado proveniente da imersão, a identificação de uma oportunidade. 

Ao longo do evento o público teve a oportunidade de assistir diversos palestrantes de renome 

na área do turismo, marketing, design e engenharia ambiental.  

Os resultados do evento apontam que existe ainda hoje um baixo nível de interação entre os 

quatro atores - Universidade, Empresas, Governo e Sociedade Civil – para desenvolvimento 

de projetos em conjunto. Apesar de a maior parte dos respondentes acreditar que uma maior 

interação entre os diferentes atores possa ser benéfica para a inovação no turismo, evidencia-

se como principais entraves para esta interação: a falta de interesse no desenvolvimento de 

projetos em conjunto e a dificuldade de definição de objetivos comuns entre os envolvidos. 

Também percebe-se que os investimentos em Incubadoras, Startups e Empresa júniores no 

turismo são ainda muito baixos e isto pode também prejudicar a inovação no turismo. Neste 

período pós-olímpico, a segurança é uma temática que deve ser tratada com muita atenção, 

sendo esse o aspecto que precisa melhorar para a grande maioria dos respondentes. E, neste 

contexto, o residente deve ser visto como um importante ator para a inovação no turismo e 

também como potencial consumidor de produtos e serviços turísticos na cidade. 

Neste momento, os participantes formaram grupos com objetivo de identificar oportunidades 

e desafios da área do turismo no Rio de Janeiro, e, em seguida, propor possíveis soluções. O 

processo foi dinâmico e os resultados e insights permitiram a criação de uma agenda de 

prioridades para diferentes áreas da cidade.  
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6.5.3 Conclusão 

 

O presente capítulo teve por objetivo apresentar a metodologia de pesquisa utilizada para 

desenvolvimento desta investigação. Inicialmente foram conceituadas as definições de 

pesquisa quantitativa e qualitativa e em seguida, foram elencadas as etapas de trabalho que 

foram realizadas para o desenvolvimento do estudo. 

Também foi apresentado o problema de pesquisa e os objetivos gerais e específicos da 

investigação. No que tange a pesquisa quantitativa, foram descritas as hipóteses, a amostra e 

os métodos de análise de dados, assim como os testes estatísticos. Também foi descrito o 

instrumento de coleta de dados com cada uma das variáveis investigadas. 

No âmbito da pesquisa qualitativa, foram apresentados os dados relacionados ao evento 

realizado e à dinâmica de design thinking para consolidação do mapa da empatia do Rio de 

Janeiro. Esta etapa da pesquisa foi de suma importância para se perceber o olhar que este 

residente tem sobre a cidade neste período pós olímpico. 

A utilização da pesquisa quantitativa combinada com a qualitativa, permitiu uma triangulação 

de dados que favoreceu para uma percepção mais acurada para se trabalhar os achados da 

pesquisa, que serão apresentados nos capítulos seguintes. 
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CAPÍTULO 7 – ANÁLISE DE DADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA 

7.1 Descritivo da pesquisa quantitativa 

Ao longo deste capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa quantitativa. 

Inicialmente, é caracterizado o perfil dos respondentes. Em seguida, serão detalhadas as 

percepções que os mesmos possuem sobre a temática inovação, isto é, o que significa 

‘inovação’ na perspectiva dos diferentes atores, especificamente em relação a inovação na 

cidade e o que se traduz após a realização dos Jogos Olímpicos no destino. Veremos que 

muitos são os aspectos positivos, mas também os negativos. 

Também são destacados os principais desafios e limitações vivenciados pelas organizações na 

implementação de melhorias em prol da inovação, seja no âmbito do processo, marketing, 

serviço ou produto ou infra-estrutura. É discutido o nível de interação entre os diferentes 

atores em prol da inovacao do Rio de Janeiro no período pós-olímpico e suas percepções em 

relação ao ecossistema de inovação. 

Por fim, é analisado o perfil do residente e como ele percebe o destino do ponto de vista de 

consumidor de produtos e serviços turísticos. Nesta etapa do estudo, são apresentados dados 

sobre a quarta hélice do turismo no Rio de Janeiro, que está relacionada aos representantes da 

sociedade civil. 

 

7.2 Dados de perfil dos respondentes 

 

A pesquisa foi realizada com o total de 248 respondentes. Deste total,72,6% residentes na 

cidade do Rio Janeiro e 27,4% na região metropolitana (Tabela 20).  

 
Tabela 20 - Local de residência 

 

 
Frequência Percentual válido (%) 

Cidade do Rio de Janeiro 180 72,6 

Região metropolitana 68 27,4 

Total 248 100,0 

Fonte: Elaboração própria 
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Deste total, 52 são representantes da primeira hélice (Instituições acadêmicas), englobando 

principalmente professores, pesquisadores e coordenadores. Da segunda hélice, ou seja, setor 

privado, 59 respondentes incluem diretores, gerentes, analistas e micro empreendedores. A 

terceira hélice, setor público, registou 12 respondentes, que atuam em secretarias de turismo e 

associações de classe. Por fim, 125 respondentes classificam-se como elementos da quarta 

hélice (sociedade civil), que atuam em diversas áreas (Tabela 21).  

 

 
Tabela 21 - Setor de atuação dos respondentes 

 
Frequência Percentual válido (%) 

Residentes (não trabalham no turismo) 125 50,4 

Setor Privado (Turismo) 59 23,8 

Instituição de ensino (Turismo) 52 21,0 

Setor Público (Turismo) 12 4,8 

Total 248 100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A tabela está também apresentada em gráfico para uma melhor representação (Figura 32). É 

natural que se tenha um menor número de respondentes do setor público, dado que este tipo 

de organização existe em menor quantidade na cidade. Basicamente, se pode falar de três 

instâncias de governo do setor público no Rio de Janeiro, como apontado na parte sobre a 

caracterização do turismo na cidade. 
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Figura 32 - Distribuição por tipo de respondente 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Dentre os respondentes, 64,1% são do gênero feminino e 35,9% do masculino, sendo que  

42,7% têm até 39 anos e 57,3% têm de 40 a 60 anos (Tabela 22). 

 

 
Tabela 22 - Dados de perfil 

 

Gênero Percentual válido (%) 

Feminino 64,1 

Masculino 35,9 

Total 100,0 

Faixa etária  

De 30 a 39 anos 27,0 

De 50 a 59 anos 25,8 

De 40 a 49 anos 17,3 

De 18 a 29 anos 15,7 

Mais de 60 anos 14,1 

Total 100,0 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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7.3 Percepção da inovação 

 

Para os representantes das quatro hélices (academia, empresários, setor público e sociedade 

civil) a palavra “inovação” é na maior parte das vezes associada à tecnologia (19,83%). Um 

número significativo de respondentes também acredita que esteja relacionada a algo novo 

(18,53%) ou a alguma novidade (7,76%), mudança (6,47%), criatividade (5,17%), melhoria 

(4,74%) ou diferente (3,45%). Desta forma, a inovação está associada à nova forma de 

produzir algo ou a um novo processo e também ainda é percebida como algum grau de 

novidade em produtos ou serviços, englobando também o requesito da criatividade. Veja a 

Tabela 23.  

 

Tabela 23 - Associação da palavra inovação 

 

Palavra Percentual válido (%) 

Tecnologia 19,83% 

Novo 18,53% 

Novidade 7,76% 

Mudança 6,47% 

Criatividade 5,17% 

Melhoria 4,74% 

Diferente 3,45% 

Outros 34,05% 

Total  100,00% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como se pode observar, na percepção dos respondentes, a palavra está em muitos casos 

relacionada à mudança, modernização e avanços tecnológicos, favorecendo para o aumento 

da competitividade. Esses dados corroboram com Sambrook (2009), que ao pesquisarem 

sobre as definições de inovação, suas descobertas mostraram que novidade, mudança, 

produto, organização, serviço, processo e ideia são algumas das palavras mais frequentes que 

aparecem nessas definições. 

Além da relação com a tecnologia, a inovação é na maior parte dos casos entendida do ponto 

de vista incremental, relacionado a melhorias. No entanto, alguns respondentes associam 

também a inovação pelo aspecto disruptivo. Este resultado corrobora com a abordagem de 

Schumpeter. A nuvem de palavras apresentada na Figura 33 representa esses resultados. 
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Figura 33 - Conceito de inovação na perspectiva dos respondentes 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela 24 aponta que do total de respondentes, 63,8% afirmaram ter percebido inovações na 

cidade do Rio de Janeiro no período pós-olímpico. 

 

Tabela 24 - Percepção de inovação na cidade no período pós-olímpico 

 Percentual válido (%) 

Sim 63,8 

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com a tabela 25, pode-se perceber que independentemente da hélice (academia, 

organizações privadas ou públicas) a grande maioria dos respondentes percebe inovação no 

destino no período pós-olímpico. No grupo de respondentes de Instituições de Ensino, 76,6% 

percebem inovação, já no setor público este percentual é de 66,7% e no setor privado de 

59,6%. 

Tabela 25 - Percepção de inovação na cidade no período pós-olímpico, por hélice 

 
Instituição de ensino  Setor Privado  Setor Público  

Percentual (%) Percentual (%) Percentual (%) 

 Sim 76,6% 59,6% 66,7% 

Fonte: Elaboração própria 
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Em uma escala de 0 a 10, na percepção dos respondentes, a realização dos Jogos Olímpicos 

contribuiu em uma média de 6,7 para a inovação no turismo na cidade do Rio de Janeiro. Ao 

analisar por setor, verifica-se essa percepção também a um nível mediano, como apontam as 

médias, tanto para os respondentes das Instituições de Ensino (6,25), Setor privado (7,05) e 

setor público (7,00). Os dados constam na Tabela 26. 

 

Tabela 26 – Percepção da contribuição dos Jogos Olímpicos para a inovação 

 Média 

Média Global 6,70 

Instituição de Ensino 6,25 

 Setor Privado 7,05 

Setor público 7,00 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Com o objetivo de entender de que forma os respondentes percebem a contribuição dos Jogos 

Olímpicos para a Inovação do turismo na cidade do Rio de Janeiro, foi solicitado que eles 

elencassem as melhorias. Para efeito de análise, as respostas foram consolidadas em 

categorias que estão apresentadas na Tabela 27.  

 

Tabela 27 - Percepção de inovação do turismo na cidade do Rio de Janeiro no período pós olímpico 

 

Categoria de análise Quantidade absoluta Percentual válido (%) 

Mobilidade urbana 95 43,58% 

 Infraestrutura Urbana 27 12,39% 

Atrativos e equipamentos turísticos 10 4,59% 

 Atividades e equipamentos esportivos 28 12,84% 

Tecnologia e comunicação 6 2,75% 

Lazer e eventos 1 0,46% 

Hotelaria 13 5,96% 

Sustentabilidade 35 16,06% 

Segurança pública 2 0,92% 

Qualificação 1 0,46% 

Total 218 100,00% 
Fonte: Elaboração própria 
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Os resultados corroboram com Kim & Jim (2016), que em seu estudo apontam para os 

benefícios do megaevento na criação de uma nova infraestrutura urbana; melhoria de 

transporte, tecnologia e comunicação, gerando benefícios econômicos e sociais.  

Dentre as principais inovações percebidas, destacam-se: a melhoria da mobilidade urbana 

(43,58%), sendo as melhorias urbanas mais citadas, destacam-se a implementação do Veículo 

Leve sobre Trilho – VLT; do Transporte rápido por ônibus - BRT e a Transolímpica), seguido 

da expansão do metrô.  

Dentre o total de respondentes, 16,06% perceberam ações de melhoria no contexto da 

sustentabilidade, 12,84% apontaram inovações nas atividades e equipamentos esportivos e 

12,39% citaram a melhoria da infraestrutura urbana, tendo um destaque para a área portuária, 

incluindo a revitalização do Boulevard Olímpico, do Porto Maravilha, da Praça XV e do 

centro do Rio de Janeiro.  

Também tiveram destaque as melhorias na Barra da Tijuca e no Parque Deodoro, sendo as 

novas arenas e melhoria dos equipamentos esportivos da cidade rassaltados por 12,84% dos 

respondentes. De acordo com a análise, a melhoria da sinalização viária, as novas vias, os 

atrativos e os equipamentos construídos favoreceram a experiência e rotina de residentes e 

turistas. Essas áreas se tornaram um novo centro de lazer e entretenimento para todos esses 

que vivenciam a cidade, seja de forma definitiva ou temporária.  

Não apenas a melhoria da qualidade dos meios de transportes como também a maior 

integração entre eles, foram aspectos muito citados, seguido da ampliação e diversificação dos 

espaços de lazer, a revitalização de estádios e centros desportivos, arenas, quadras e parques. 

A qualidade da internet também foi vista como algo que melhorou após os Jogos Olímpicos. 

Essas melhorias contribuíram muito para o bem estar do carioca.  

Do ponto de vista do turismo, evidencia-se a maior conexão e integração entre pontos 

turísticos e observa-se significativa inovação tecnológica nos processos de compra on-line de 

entrada para os atrativos e passeios na cidade. Tudo isso contribuiu para a melhoria da 

experiência do visitante. A ampliação, os investimentos e diversificação da rede hoteleira, 

assim como a melhoria na qualidade e formação dos profissionais, tanto na área privada como 

na gestão pública, também foram aspectos muito citados.   

Dentre outros feitos, 4,59% dos respondentes ressaltam a melhoria dos atrativos turísticos e 

criação de novos atrativos e novos roteiros, com destaque para os novos trens do Corcovado, 

a renovação do bondinho do Pão de açúcar e de toda a experiência do visitante. O Boulevard 
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Olímpico (Orla Conde) e a retirada da Perimetral deram uma nova vida ao centro da cidade.  

Os novos equipamentos culturais (MAR, Museu do Amanhã)., a renovação da Praça Mauá e a 

construção das ciclovias, assim como a melhoria dos transportes públicos e dos terminais de 

transportes foram aspectos citados. A reativação do centro da cidade para lazer, a proliferação 

de walking tours colaborativos e o aumento da oferta de hospedagens domiciliares (bed & 

breakfast; AirBnb) 

O projeto de "cidade inteligente" que pouco se desenvolveu, mas que apresentou alguns 

avanços. O surgimento de startups e apoio a projetos de cidades sustentáveis, a maior 

preocupação para a sustentabilidade, a tecnologia na segurança pública, os aplicativos de 

serviços, as tentativas de implantar o conceito de smart cities.  

A diversificação do turista, vindos de outros países que de forma geral não são muito 

presentes no Brasil. A geração de emprego, melhoria da imagem da cidade do Rio de Janeiro 

e visibilidade internacional. 

A seguir, consta a Figura 34 com o descritivo da Percepção de Inovação na cidade por tipo de 

respondente. 

 

Figura 34 - Inovação na cidade percebida por tipo de respondente 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

A Tabela 28 possibilita uma melhor percepção, por parte dos residentes, das inovações 

introduzidas na cidade. As mais percebidas estão relacionadas com a mobilidade urbana 

(48%) e com os equipamentos esportivos da cidade (14%). 
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Do ponto de vista dos respondentes que atuam em Instituições de ensino de turismo, a 

mobilidade urbana (47%) é também a principal melhoria percebida, seguido de atividades e 

equipamentos turísticos (13%) e atrativos e equipamentos turísticos (9%).  

No que tange ao setor privado, existe uma percepção acentuada das melhorias relacionada a 

às atividades e equipamentos esportivos (33%), seguido das melhorias em mobilidade urbana 

(31%) e infraestrutura urbana (16%).  

Para o setor público, a mobilidade urbana (50%) foi a inovação mais percebida na cidade e 

em seguida, foram as melhorias nos atrativos e equipamentos turísticos (20%) e a 

infraestrutura urbana (20%). 

 

Tabela 28 - Inovação na cidade percebida por tipo de respondente 

 Residente Inst.Ensino 
Setor 
privado 

Setor 
público 

1 – Mobilidade urbana 48% 47% 31% 50% 

2 – Atividades e equipamentos esportivos 6% 2% 33% 10% 

3 – Lazer e eventos 5% 6% 3% 0% 

4 - Atrativos e equipamentos turísticos 14% 9% 12% 20% 

5 – Hotelaria 1% 9% 0% 0% 

6 – Segurança pública 0% 2% 0% 0% 

7 – Tecnologia e comunicação 6% 9% 3% 0% 

8 – Infraestrutura Urbana 18% 13% 16% 20% 

9 – Sustentabilidade 1% 0% 2% 0% 

10 – Qualificação 0% 2% 0% 0% 
 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

7.4 Aspectos positivos e negativos dos Jogos Olímpicos 

 

Ao solicitar aos respondentes da pesquisa que destacassem os principais aspectos positivos da 

realização dos Jogos Olímpicos, o enfoque se deu efetivamente na melhoria da mobilidade e 

infraestrutura urbana, na integração e melhoria do transporte público, na revitalização de 

diferentes áreas da cidade, em especial o centro do Rio de Janeiro e a Barra da Tijuca. 

Também houve destaque para a realização de eventos esportivos nacionais e internacionais, a 

diversificação das áreas de lazer e o resgate da autoestima da população do Rio de Janeiro.  

Os novos atrativos, os novos equipamentos, o fortalecimento da pratica do esporte, a 

ampliação da rede hoteleira e a visibilidade da cidade foram aspectos de muita relevância. No 
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entanto, segundo alguns respondentes, na época dos Jogos Olímpicos, o megaevento teve 

grande impacto e atraiu turista, mas agora está tudo abandonado. 

Estes dados corroboram com (Solberg & Preuss (2007), Horne (2007), Chappelet (2008),  

Karadakis, Kaplanidou e Karlis (2010), que ressaltam o desenvolvimento de infra-estrutura, 

como por exemplo, transporte, alojamento, hotéis, locais esportivos, instalações, parques e 

recreação, atrações turísticas e aeroportos , além de outros benefícios através da geração de 

fontes adicionais de renda e mais oportunidades de trabalho. 

A literatura também aponta que embora o termo “legado” tenha uma conotação positiva, 

torna-se importante alertar para alguns dos aspectos negativos de sediar os Jogos, que 

atravessam aspectos econômicos, sociais e ambientais (Chappelet, 2008; Kaplanidou & 

Karadakis, 2010; Mangan, 2008). 

O impacto social pode ser conceituado como qualquer força que potencialmente influencie a 

qualidade de vida dos residentes locais (Balduck, Maes, & Buelens, 2011; Haley, Snaith e 

Miller, 2005; Deccio & Baloglu, 2002; Gursoy & Kendall, 2006; Kaplanidou et al., 2013; 

Gursoy et al., 2016). Percebe-se não apenas melhorias, mas também dificuldades que 

precisam ser trabalhadas no destino no curto, médio e longo prazo. 

A Figura 35 aponta em termos percentuais o que cada tipo de respondente identificou como 

aspecto positivo da realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Figura 35 - Aspectos positivos consolidados 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria 



169 

 

Ao analisar por tipo de respondente, observa-se que para os residentes, os principais aspectos 

positivos são a melhoria na mobilidade urbana (36%), seguido das atividades e equipamentos 

turísticos (22%). 

 
Figura 36: Aspectos positivos por tipo de respondente: Residente 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

No âmbito dos respondentes que pertencem às instituições de ensino, um percentual ainda 

maior cita a mobilidade urbana (43%) e as atividades e equipamentos esportivos (26%) como 

principais melhorias (Figura 37). 

 

Figura 37: Aspectos positivos por tipo de respondente: Instituição de Ensino 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Para o setor privado, existe sim a percepção da melhoria da mobilidade urbana (22%), 

melhoria da infraestrutura urbana (24%). Um aspecto positivo foi a melhoria da imagem da 

cidade (17%). Veja a Figura 38. 

 

Figura 38 - Aspectos positivos por tipo de respondente: Setor privado 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

O setor público sinaliza dentre os principais aspectos positivos a melhoria da estrutura de lazer e 

eventos da cidade (37%), seguido da mobilidade urbana (27%). Ver Figura 39. 

Figura 39 - Aspectos positivos por tipo de respondente: Setor público 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Dentre os principais impactos negativos destacam-se, em primeiro lugar, a falta de segurança 

que impacta diretamente a qualidade de vida do residente. Em segundo lugar, a imagem 

negativa da cidade, sendo considerado um destino violento, também dificulta atrair a chegada 

de visitantes. O terceiro aspecto está relacionado à corrupção e ao mau uso do recurso e 

endividamento público.  

O quesito corrupção em alto grau, é, segundo (Santos & Almeida, 2020) um avariável que 

está associada a países com piores desempenhos em termos de inovação e por conseguinte, 

com menor capacidade de inovar. Segundo a autora, países e nações com menor capacidade 

de inovação, apresentam: menor eficiência institucional em termos de eficiência, legislação, 

justiça, corrupção e responsabilização, juntamente com maior distancia de poder e menor 

dotação de infraestrutura para inovação e menor nível de educação e de despesa das empresas 

em Pesquisa e desenvolvimento. 

Neste caso, os dados corroboram ainda com Kim & Jum (2016), que ressaltam em seu estudo 

que a imagem que ficará do país após a realização dos megaeventos pode ter uma conotação 

tanto positiva quanto negativa. Os dados da pesquisa apontam para uma visível imagem do 

Rio de Janeiro relacionada a violência urbana. 

Verificou-se também a crise econômica, os altos custos das obras, os equipamentos olímpicos 

pouco aproveitados e a descontinuidade de incentivos e despreparo administrativo em prol do 

turismo. O descaso com os equipamentos olímpicos e o esvaziamento dos cofres públicos. A 

crise hoteleira com fechamento de hotéis no período pós-olímpico e a gentrificação em 

bairros tradicionais, assim como a inflação imobiliária.  

No pós-olímpico foram evidenciadas também muitas obras inacabadas e a falta de 

manutenção dos espaços, equipamentos (diversos encontram-se sem uso e com altos custos de 

manutenção) e dos meios de transporte foram percebidas. E este abandono gerou inclusive 

agravamento dos problemas sociais. Evidenciou-se assim, a construção de Complexos 

esportivos enormes, mas sem uso social.  

A falta de manutenção e a falta de continuidade nos projetos, assim como o abandono dos 

locais onde os jogos foram realizados, a sujeira na cidade, a piora nos problemas de habitação. 

A falta de capacidade de articulação dos governos para aproveitamento de 

equipamentos/instalações para desenvolvimento de produtos e serviços turísticos. 

A cidade ficou mais cara. Do ponto de vista do turismo, foi negativo ao fechamento de hotéis. 

O endividamento do estado e obras inacabadas, mau uso das instalações, desempregos, o não 
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término da transolímpica, milhões investidos e tudo largado, a ausência de manutenção dos 

equipamentos, abandono da cidade pelo poder público, roubo e obras superfaturadas, falta de 

legado econômico e social. Ha muitas estruturas esportivas abandonadas ou subutilizadas. 

Evidencia-se fortemente o desemprego e a concentração de renda. Esse conflito entre impacto 

positivo e negativo é um paradoxo do megaevento, como proposto por Müller (2017).  

Dentre os aspectos negativos, a corrupção e a falta de segurança são os aspectos mais citados 

por todos os respondentes, independente da área de atuação, seguido do uso inadequado do 

recurso público, como ilustrado na Figura 40. 

 

 
Figura 40 - Aspectos negativos categorizados 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Ao analisar os dados por tipo de respondente, para os residentes a corrupção é citada como 

principal aspecto negativo do megaevento (44%), seguido de uso inadequado do recurso 

público (15%).  Veja a Figura 41. 
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Figura 41 - Aspectos negativos por tipo de respondente: residente 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Para os respondentes das Instituições de ensino, os aspectos negativos configuram-se em: 

corrupção (29%), uso inadequado do recurso público (18%) e infraestrutura inacabadas e 

subutilizadas (16%). Veja Figura 42. 

 

Figura 42 - Aspectos negativos por tipo de respondente: Instituição de Ensino 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

No que tange ao setor privado, os aspectos negativos são as infraestruturas inacabadas e 

subutilizadas (41%), seguido do uso inadequado dos recursos públicos. Ver Figura 43. 
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Figura 43 - Aspectos negativos por tipo de respondente: Setor privado 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Para o setor público, 34% citam as infraestruturas inacabadas e subutilizadas, seguido do uso 

inadequado do recurso público (22%) e falta de planejamento (22%), como apresentado na 

Figura 44. 

 

Figura 44 - Aspectos negativos por tipo de respondente: Setor público 

 
Fonte: Elaboração própria 
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7.5 Inovação das Organizações de Turismo 

 

Quando os respondentes das três hélices (Academia, empresas e setor público) foram 

questionados se a organização de turismo onde atuam realizaram inovações no período pós-

olímpico, apenas 37,2% dos respondentes afirmaram que foram feitas melhorias em 

infraestrutura, 43,3% em melhorias de processos, 57,4% realizaram inovações em marketing e 

58,2% em produtos e serviços. Ver Tabela 29. 

 

Tabela 29 - Inovação realizada pelo setor de turismo da organização (consolidada) 

Tipo de Inovação  Percentual válido (%) 

Infraestrututa 37,2 

Marketing 57,4 

Processos 43,3 

Serviço ou produto 58,2 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela 30 mostra que o setor privado faz um investimento maior em marketing e produtos 

e serviços turísticos do que a academia e o setor público. E o setor público investe menos em 

melhorias de infraestrutura e de processos. 

 

Tabela 30 - Inovação percebida por setor de atuação no turismo 

 

  

Instituição de 

ensino  
Setor Privado  Setor Público  

Percentual (%) 

Infraestrutura 40,00% 35,70% 33,30% 

Marketing 41,20% 70,60% 44,40% 

Processos 42,90% 46,80% 25,00% 

Produto ou serviço 51,40% 65,50% 37,50% 

 

Fonte: Elaboração própria 
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7.6 Nível de interação dos atores no desenvolvimento de projetos de turismo 

relacionados aos Jogos Olímpicos Rio 2016 e  

O desenvolvimento de projetos em conjunto e a interação entre os diferentes atores é uma 

premissa para a inovação territorial. Conforme apontam (Freeman, 1987; Lundval, 1992; 

Nelson, 1993, Edquista, 1997) o sistema de inovação é definido como um conjunto complexo 

de elementos e atores (empresas e instituições em geral) do território, em interação constante 

e de forma dinâmica e organizada em prol da inovação (interação, difusão, apropriação da 

inovação) pra promover a competitividade de um território (nação ou região). 

Os dados da pesquisa apontam que, de forma geral, houve um baixo nível de envolvimento 

(média de 5,4) dos diferentes atores para desenvolvimento de projetos relacionados aos Jogos 

Olímpicos e turismo. E também, evidenciou-se um baixo nível de interação (média de 5,4) 

entre os diferentes atores para desenvolvimento de projetos em parceria no período pós-

olímpico (de 2016 à 2019), tanto com a academia, como com o setor privado, o setor público 

e a sociedade civil. Em contraponto a esta percepção, eles acreditam em um alto grau (média 

9,3) que desenvolver projetos em conjunto com os diferentes atores, poderia trazer benefícios 

para o Turismo. 

 

Tabela 31 - Envolvimento das organizações em projetos relacionados ao megaevento e turismo (Média - 0 à 10) 

  
Instituição 

de ensino  

Setor 

Privado  

Setor 

Público  

Desenvolvimento de projeto no período pós- olímpico (de 2016 até 2019) Média 

Relacionado aos Jogos Olímpicos Rio 2016 e turismo? 
6,62 4,18 7,22 

Em parceria somente com o SETOR PÚBLICO  
5,26 2,29 6,63 

Em parceria somente com o SETOR PRIVADO  
3,44 3,65 5,00 

Em parceria somente com UNIVERSIDADE   
4,59 1,22 3,63 

Em parceria somente com representantes da SOCIEDADE CIVIL 

(residentes ou turistas na cidade) 

4,66 3,70 3,67 

Em parceria em conjunto com os 3 atores (SETOR PÚBLICO, PRIVADO, 

UNIVERSIDADE) 

3,91 1,69 3,57 

Em conjunto com os 4 atores 3,19 1,83 3,67 

Em conjunto com os diferentes atores pode trazer benefícios para o Turismo 
9,23 9,51 9,42 

Nível de interação entre os diferentes atores para desenvolvimento de 

projetos em conjunto? 

5,54 4,83 5,08 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Dentre os projetos que os respondentes estiveram envolvidos relacionados a megaeventos 

esportivos, destacam-se, em especial, a contribuição na realização de pesquisas, divulgação 

do destino e treinamento de mão de obra local para atuação no turismo.  

Do ponto de vista da academia, as contribuições estão relacionadas ao desenvolvimento de 

pesquisas de perfil do visitante, de demanda, impacto econômico e satisfação dos turistas. 

Este levantamento de dados favoreceu inclusive para elaboração de artigos científicos 

voltados para a temática de megaeventos esportivos, esporte e lazer. Também foram citados 

pelos respondentes, ações relacionadas à formação profissional, treinamento, apoio aos alunos 

na inserção no mercado de trabalho, capacitação de voluntários e profissionais que atuaram no 

evento, guias, processo seletivo de pessoal para exercerem diferentes funções no megaevento, 

além de estágios e trabalhos temporários. Alguns professores se tornaram também 

facilitadores entre aluno e mercado para conseguir vaga de estágio. De alguma forma 

contribuíram para a profissionalização e qualificação, inclusive atualizando projetos 

educacionais e respectivas disciplinas. Também foram realizados seminários e projetos de 

extensão. 

No âmbito do setor privado, foram citados trabalhos relacionados a estruturação de roteiros, 

divulgação de destinos do Estado do Rio de Janeiro, melhoria da experiência turística e do 

visitante, aprimoramento do turismo receptivo, capacitação de policiais, apoio à estruturação 

do Boulevard Olímpico, elaboração de roteiros, city tour, criação de roteiros e melhoria da 

experiência no turismo, apoio logístico, elaboração de circuitos turístico, guiamento. visitação 

em atrativos turísticos 

As respostas do setor público estão mais relacionadas a arrendamento de instalações do 

parque olímpico para as unidades operacionais, estabelecimento de convênios relacionados ao 

megaevento, além de colaborar na divulgação dos destinos no Estado do Rio de Janeiro, 

desenvolvimento de novos roteiros de visitação na cidade, incentivo para cultura carioca, 

promoção e campanha de marketing, estabelecimento de parceria pública privada, promoção 

do destino e monitoramento durante os Jogos Olímpicos em parceria com outras instituições 

Dentre algumas ações que tiveram envolvimento do setor público, foram citados o apoio 

institucional aos municípios e participação de programas do Ministério do Turismo, 

atividades relacionadas ao meio ambiente, sustentabilidade, esporte, educação e lazer, apoio 

nas ações de capacitação para atuar no segmento do turismo, hotelaria e gastronomia. 

Também foram apoiadas ações com blogs de viagem e o setor público, Secretaria de Turismo 
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(SETUR) E RIOTUR. Foi feito o inventario da oferta turística, Planejamento estratégico do 

Estado, Plano diretor de turismo em municípios. 

A Figura 45 sistematiza as informações relativas ao tipo de projetos desenvolvidos. Pode-se 

observar que a produção de eventos em conjunto (30%) e as ações educativas com produção 

científica (25%) são os mais citados. 

 

Figura 45 - Projectos desenvolvidos pelos respondentes (global)  

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No entanto, ao analisar o desenvolvimento de projetos por tipo de respondente, verifica-se a a 

pesquisa (46%) como a principal ação para academia, já as atividades ligadas ao turismo 

(54%) para o setor privado e as ações de promoção de imagem (25%) e de esporte e lazer 

(25%) para o setor público. Ver Figura 46. 
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Figura 46 - Projetos desenvolvidos por tipo de respondente 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

  

7.7 Obstáculos ao desenvolvimento de projetos em conjunto 

Ao analisar os dados de forma consolidada, os maiores obstáculos para o desenvolvimento de 

projetos em conjunto elencadas pelos respondentes são: falta de visão conjunta (30,83%), 

falta de interesse (17,50%), falta de comunicação (11,67%), questões políticas (10,83%). 

Dentre outras dificuldades, destacam-se: o excesso de burocracia (8,33%), a falta de recursos 

(8,33%), a capacidade técnica (5,83%), a descontinuidade de projetos (3,3%), a falta de 

disponibilidade (2,5%) e questões geográficas (0,83%). Ver Tabela 32. 

Ao analisar por tipo de respondente, algumas questões são vistas de forma diferente. No 

âmbito das instituições de ensino, por exemplo, a falta de visão conjunta e a falta de interesse 

são efetivamente os principais obstáculos citados pelos respondentes. Já no setor privado, a 

falta de visão conjunta e as questões politicas são as principais dificuldades, enquanto que no 

setor público, os principais obstáculos estão relacionados à falta de visão conjunto e à falta de 

comunicação. 

A a falta de comunicação entre os diferentes atores, o excesso de burocracia, a falta de visão 

conjunta, o excesso de conflito de interesses e a descontinuidade dos projetos, são também 

justificados pela constante troca de governantes. Existe uma questão cultural nas empresas de 
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turismo de que cada um olha para o seu setor e seu espaço, priorizando inclusive a 

individualidade ao coletivo. 

 

Tabela 32 - Obstáculos para desenvolvimento de projetos conjuntos 

 

  
Instituição de 

ensino 
Setor privado Setor publico 

Percentual 

consolidado 

Falta de visão conjunta 32,00% 29,31% 33,33% 30,83% 

Falta de interesse 24,00% 13,79% 8,33% 17,50% 

Falta de comunicação 10,00% 10,34% 25,00% 11,67% 

Questões políticas 6,00% 17,24% 0,00% 10,83% 

Exceço de burocracia 10,00% 6,90% 8,33% 8,33% 

Falta de recursos 10,00% 8,62% 0,00% 8,33% 

Capacidade técnica 4,00% 5,17% 16,67% 5,83% 

Descontinuidade de projetos 2,00% 3,45% 8,33% 3,33% 

Falta de disponibilidade 0,00% 5,17% 0,00% 2,50% 

Questões geográficas 2,00% 0,00% 0,00% 0,83% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Outras restrições citadas estão relacionadas à dificuldade de articulação entre o setor privado 

e o setor público e pouco envolvimento da academia neste processo. A instabilidade politica 

compromete a continuidade dos projetos e há também a falta de conhecimento do setor 

privado sobre o que as Universidades podem oferecer. No caso das Universidades públicas, 

evidencia-se uma enorme burocracia para financiamento de projetos e formalização de 

contratos. Também foi elencada a dificuldade de acesso aos diferentes setores devido à 

divergência de interesses. A falta de acesso às instancias de governo e a falta de união entre os 

agentes das diferentes esferas, também foram restrições ressaltadas pelos respondentes.  

A Figura 47 apresenta uma nuvem de palavras com os itens mais citados.  Os respondentes 

citaram dentre os principais fatores limitantes para desenvolvimento de projetos em conjunto, 

os interesses conflitantes e divergentes, a falta de definição de projeto de forma estruturada e 

a falta de comunicação. Eles reforçam que é preciso compatibilizar interesses, descentralizar 

os recursos, delegar competências e sensibilizar para que os diferentes atores tenham maior 

comprometimento. Evidencia-se também a necessidade de realizar incentivo público para 

micro empresas e de estabelecimento de relações institucionais 
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Figura 47 - Fatores limitantes 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Esses resultados corroboram com o que Tunes (2016) sinaliza em seu estudo. O montante de 

investimento necessário para o desenvolvimento da inovação é o que acaba por limitar, muitas 

vezes, as possibilidades de crescimento dessa atividade produtiva em países de renda baixa ou 

para empresas com menor capacidade de investimento (Tunes, 2016). Méndez (1998) ressalta 

que a inovação é resultado de processos interativos de aprendizagem coletiva.  

Neste contexto, torna-se evidente a necessidade de fomentar a interação e a inovação, assim 

como o investimento de recursos dos diferentes atores. Mesmo entendendo que cada tipo de 

organização tem uma necessidade e entrega mais específica para o território, o setor público, 

por exemplo, deveria convidar os demais atores para desenvolvimento de ações conjuntas. Por 

outro lado, a Universidade, que é vista como uma instituição muito voltada capacitação e 

produção cientifica, poderia atuar de forma mais presente no território a fim de solucionar 

problemas locais.  

Um outro aspecto é que o setor privado poderia demandar mais ações conjunta, apontando 

questões que podem ser melhoradas para melhor desenvolvimento da atividade turística, 

enquanto que os residentes, por sua vez, poderiam também estar mais envolvidos neste 

ecossistema e contribuir com idéias, mao de obra, se beneficinado mais fortemente do 

desenvolvimento da atividade turística em si. 
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Esses são apenas alguns exemplos para elucidar a necessidade de se desenhar caminhos, 

agendas, propostas conjuntas para o fortelecimento deste ecossistema de inovação em turismo 

na cidade do Rio de Janeiro. Em especial, neste momento em que as organizações se 

encontram abaladas pela crise financeira e a desordem na cidade, afetando negativamente a 

experiência de todos, inclusive a do residente como a do visitante.  

Alguns respondentes chegam a reforçar que é importante lembrar que cidade é boa para o 

turista quando é boa para o morador. E neste contexto, investir para combater a violência, 

melhorar a educação e a saúde são ações que devem ser vistas como prioritárias. 

A falta de investimento de recursos de fomento e apoio do setor público às incubadoras de 

projetos, assim como a falta de articulação política e de cultura colaborativa, também são 

restritivos para o desenvolvimento de projetos em conjunto. De acordo com os dados da 

pesquisa, um outro aspecto muito citado é justamente a falta de conhecimento, engajamento, 

entrosamento, divulgação, integração e diálogo entre os diferentes setores. Falta efetivamente 

incentivo, integração e definição de objetivos comuns. 

Evidencia-se ainda a necessidade de uma coordenação e fomento vindos do setor público. A 

falta uma cultura de integração entre os diferentes atores e também de entendimento de que a 

cidade deve atender às necessidades do residente para então “vender” a cidade maravilhosa do 

ponto de vista do turismo.  

Dentre outros aspectos citados, destacam-se a falta de interesse em buscar parcerias no curto, 

médio e longo prazo, escassez de investimento privado e de mobilização e de planejamento 

conjunto. Falta de política pública, de transparência e de recurso público que fomente o 

desenvolvimento de ações conjuntas.  

Evidencia-se também carência de gestores públicos com formação técnica na área de turismo 

e de treinamento e capacitação. A baixa qualificação dos profissionais que atuam no setor de 

turismo também é citada por alguns respondentes, sendo interessante a abertura de mais 

concursos para secretaria des turismo com vagas para turismólogos. Muitas dessas 

oportunidades quando são oferecidas, contam com baixa faixa salarial.  

Desta forma, verifica-se que estes aspectos citados se tornam grandes desafios para a 

inovação territorial do destino e evidencia-se uma fragilidade do sistema de inovação.  

 



183 

 

7.8 Nível de interação entre as hélices 

De acordo com a totalidade dos respondentes, foi percebido um baixo nível de integração dos 

diferentes atores para realização de projetos em conjunto, seja com a Universidade, o setor 

privado, o setor público ou a sociedade civil, de forma concomitante ou não. Conforme 

apontado na Tabela 33, todas as médias são abaixo de 4.  

 

Tabela 33 - Percepção dos respondentes sobre a interação dos atores para desenvolvimento de projetos 

conjuntos no período pós-olímpico 

 Média 

Realizou algum projeto em parceria somente com o SETOR PÚBLICO 3,8 

Realizou algum projeto em parceria somente com o SETOR PRIVADO 3,6 

O quanto o setor de turismo da Organização onde o(a) senhor(a) trabalha realizou algum 

projeto em parceria somente com UNIVERSIDADE 
2,8 

Realizou algum projeto em parceria somente com representantes da SOCIEDADE CIVIL 

(residentes ou turistas na cidade)  
4,0 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Ao perguntar ao respondente se o mesmo realizou algum projeto somente com o setor 

público, a média é 3,8, enquanto que com o setor privado é 3,6 e com a sociedade civil a 

média de 4,0. A média da Universidade ficou em 2,8, apontando um distanciamento da 

academia com o mercado e com o setor publico de turismo, assim como com a sociedade 

civil.  

As respostas, apresentadas na Tabela 34, demonstram uma média inferior a 4 em todos os 

itens, numa escala de 0 a 10, o que representa baixa percepção de interação entre a tripla e 

quádrupla hélice.  

 

Tabela 34 - Percepção dos respondentes sobre a tripla e quádrupla hélice no período pós-olímpico 

 

Desenvolveu algum projeto em parceria em conjunto com os 3 atores (SETOR PÚBLICO, 

PRIVADO, UNIVERSIDADE), no período pós olímpico? 
2,7 

Desenvolveu algum projeto em parceria em conjunto com os 4 atores no período pós 

olímpico? 
2,4 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Ao segmentar a análise por tipo de setor respondente, os dados da pesquisa continuam 

apontando baixo nível de integração e interação, assim como baixo nível de fomento ao 

ecossistema de inovação. Ver Tabela 35. 

 

Tabela 35 - Percepção de contribuição na inovação por setor 

O quanto o setor do 

turismo contribuiu 

para a inovação do 

turismo na cidade do 

Rio de Janeiro pós 

olimpíada 

Residente no Rio 

de Janeiro 

Instituição de 

ensino  
Setor Privado  Setor Público  

Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana 

SETOR PÚBLICO 5,5 5,0 5,6 6,0 5,0 5,0 5,7 6,0 

SETOR PRIVADO 6,3 7,0 6,5 7,0 6,8 7,0 6,5 7,0 

INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR 
5,9 6,0 6,7 7,0 5,8 6,0 5,4 5,5 

SOCIEDADE CIVIL 

(residentes) 
5,5 6,0 5,5 5,0 5,1 5,0 4,8 5,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pelos dados, pode-se verificar um baixo nível de articulação de convênio para 

desenvolvimento de projetos em conjunto com o setor público, privado, universidade e 

sociedade civil, concomitantemente ou individualmente. Este mesmo cenário se repete para a 

academia e para o setor privado. Apesar de ser percebido um baixo nível de interação entre 

esses diferentes atores para desenvolvimento de projetos em conjunto, os respondentes 

acreditam em uma média alta (9,3) que desenvolver projetos em conjunto com os diferentes 

atores, pode trazer benefícios para o Turismo.  

De acordo com os respondentes que atuam em Instituições acadêmicas, percebe-se uma 

interação mediana com as próprias Instituições de ensino (média 6,7) e também, em certa 

parte, com os diferentes setores e com a sociedade civil (ambas as médias igual ou maior que 

6). O investimento em empresa júnior é mediano e ainda mais baixo em startup e incubadora 

de empresas. Ver Tabela 36. 

 



185 

 

Tabela 36 - Instituições de ensino: desenvolvimento de projetos 

Em uma escala de 0 a 10, com qual frequência a Instituição de ensino: Média 

Investe em empresa júnior em turismo 5,6 

Estimula o desenvolvimento de start up em Turismo 3,8 

Investe em incubadora de empresas em Turismo 3,0 

Faz articulação com a sociedade civil para desenvolvimento de projetos em conjunto no 

âmbito do Turismo 
6,2 

Faz convênio para desenvolvimento de projetos em conjunto com o setor público, 

privado, universidade e sociedade civil concomitantemente, no âmbito do Turismo 
6,0 

Faz articulação com Instituição de ensino para desenvolvimento de projetos em 

conjunto em Turismo 
6,7 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O apoio do setor privado a start up, empresa júnior e ao ecossistema de inovação em turismo 

configura-se em um baixo nível (todos com média abaixo de 4). A articulação com o próprio 

setor privado também é mediana (Média 6,1). O que se pode perceber mais uma vez que os 

setores conversam melhor no contexto “intrasetores”. O envolvimento com a sociedade civil e 

o setor público é também um pouco maior do que é estabelecido com a Universidade. Ver 

Tabela 37. 

 

Tabela 37 - Setor privado: desenvolvimento de projetos 

Em uma escala de 0 a 10, com qual frequência o setor privado de Turismo: Média 

Apoia algum projeto para desenvolvimento de start up em Turismo 3,29 

Apoia algum projeto com incubadora de empresas em turismo 2,15 

Faz articulação com universidade para desenvolvimento de projetos em conjunto no 

âmbito do Turismo 
3,19 

Faz articulação com o setor público para desenvolvimento de projetos em conjunto no 

âmbito do Turismo 
4,19 

Faz articulação com o setor privado para desenvolvimento de projetos em conjunto em 

Turismo 
6,17 

Faz articulação com a sociedade civil para desenvolvimento de projetos em conjunto no 

âmbito do Turismo 
5,08 

Faz convênio para desenvolvimento de projetos em conjunto com o setor público, 

privado, universidade e sociedade civil, concomitantemente, no âmbito do turismo 
4,37 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Os dados da pesquisa também apontam para um baixo investimento do setor público em 

empresas júniores, incubadoras e Startup, embora esta última já conte com algumas 

iniciativas de apoio. De forma geral, o setor público parece fazer articulação em um mesmo 

nível, seja com o próprio setor público, ou com a academia ou o mercado, ainda que em um 

nível de médio para baixo, seja de forma individual com cada ator ou de forma integrada. Ver 

Tabela 38. 

 

 
Tabela 38 - Setor público: desenvolvimento de projetos 

Em uma escala de 0 a 10, frequência que o setor Público de Turismo: Média 

Apoia algum projeto em conjunto com empresa júnior em turismo 2,36 

Apoia algum projeto para desenvolvimento de startup em Turismo 4,16 

Apoia algum projeto com incubadora de empresas em turismo 3,83 

Faz articulação com o setor público para desenvolvimento de projetos em conjunto em 

Turismo 
5,58 

Faz articulação com o setor privado para desenvolvimento de projetos em conjunto em 

Turismo 
5,08 

Faz articulação com a sociedade civil para desenvolvimento de projetos em conjunto o 

âmbito do Turismo 
5,33 

Possui convênio para desenvolvimento de projetos em conjunto com o setor público, 

privado, universidade e sociedade civil concomitantemente, no âmbito do turismo 
4,58 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

É importante se ter o entendimento de que as incubadoras dentro das Universidades permitem 

que o corpo discente vivencie integralmente, junto com seus docentes, o que se vem 

denominando de “triângulo do conhecimento” – que articula educação, pesquisa e inovação 

(Ary & Carrer, n.d.). Este aspecto acaba é algo que se precisa ser tratado dado que a 

incubação é uma característica importante nos sistemas de inovação, a fim de se criar um 

ambiente de apoio que é benéfico para o desenvolvimento de novas empresas (Bergek e 

Norrman, 2008). O financiamento de processos de inovação também é um aspecto crucial em 

sistemas de inovação (Nanda e Rhodes-Kropf, 2017) (Linda & Linton, 2020). 

 



187 

 

7.9 Percepções relativas à interação entre as hélices 

Nesta fase do estudo, buscou-se validar a percepção dos respondentes em relação ao nível de 

envolvimento dos diferentes setores no desenvolvimento da atividade turística e o papel da 

quarta hélice. De acordo com Lindberg et al. (2014), a inclusão ativa da sociedade civil nos 

programas e projetos de sistemas de inovação geralmente costuma ocorrer através de várias 

formas de organizações intermediárias que desempenham papéis significativos na ligação 

entre o governo e a academia e organizações industriais entre si. Esse mesmo autor reforça 

ainda que as iniciativas da quádrupla hélice têm sido materializadas por meio de vários 

projetos-piloto nos quais as organizações da sociedade civil estão intencionalmente 

envolvidas na organização de sistemas de inovação. 

Segundo os entrevistados, o setor de turismo das Organizações onde os respondentes 

trabalham, esteve envolvido com projeto relacionado ao megaevento Rio 2016 e turismo em 

uma média de 5,4 nos últimos 3 anos, considerando uma escala de 0 a 10. Esse dado reforça 

mais uma vez a afirmativa de que houve baixo nível de interação entre a academia, o setor 

privado, o setor público e com sociedade civil, no período pós olímpico.   

Apesar desta realidade acima citada, a grande maioria dos respondentes acredita que 

desenvolver projetos em conjunto com diferentes atores pode trazer benefícios para o turismo 

(média 9,42). No entanto, a grande maioria percebe que essa interação é baixa para moderada 

(média 5,16). E a maior dificuldade de desenvolver projetos em parceria com os diferentes 

atores está relacionada à processos burocráticos, falta de articulação e falta de visão conjunta.  

Porém, no que se refere às parcerias realizadas somente com a sociedade civíl e com o setor 

público no período pós-olímpico, nota-se também que há um nível baixo para moderado de 

interação, tendo médias 5,36 e 5,42. E esses projetos estavam relacionados em sua maioria 

com parcerias voltadas para a pesquisa. Os respondentes acreditam que a média de 5,52 é o 

quanto existe de envolvimento entre os diferentes atores (setor publico, privado, universidade 

e residentes e turistas), sendo também um nível baixo para moderado.  

Alguns entrevistados chegaram a citar o conflito de interesses entre os diferentes setores e a 

falta de diversos aspectos, tais como mobilização, comunicação, diálogo e estabelecimento de 

relações. Foi citado ainda a falta ainda vontade política, de treinamento e de capacitação. 

Muitos respondentes afirmaram também que não existe planejamento e visão estratégica e 

falta definir pontos de convergência entre os diferentes atores.  
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Além da ausência de delegação de competências, falta a cultura de integração entre os 

diferentes setores. Foi também citado por alguns respondentes de que há a ausência de 

interesse de todas as partes. Os projetos começam e não prosseguem.  

Na Tabela 39 estão detalhadas as dificuldades e necessidades citadas pelos respondentes. Esta 

foi uma pergunta aberta aplicada no questionário. 

 

Tabela 39 - Dificuldades e necessidades citadas pelos respondentes 

Dificuldades citadas Necessidade citadas 

Falta de mobilização Maior comprometimento 

Falta de planejamento conjunto Melhorar a comunicaçao 

Falta de planejamento Alinhar interesses 

Falta de política pública Descentralizar os recursos e delagar competencias 

Falta de recurso e política pública que fomente o 

desenvolvimento de ações conjuntas 
Estabelecer relações institucionais 

Falta de recurso para mapear as necessidades e definicao 

de projeto de forma estruturada 

necessidade de incentivo do setor público para micro 

empresas 

Falta de transparencia Necessidade de maior investimento de todos os atores 

Falta de treinamento e capacitação 
O setor público deveria convidar os demais atores 

para desenvolvimento de ações conjuntas 

Falta de visão conjunta 
O setor público deveria olhar o cidadão antes de olhar 

o turismo.  

Falta de vontade política Necessidade de melhorar os processos burocraticos 

Instabilidade politica compromete a continuidade dos 

projetos 

Universidade muito voltada apenas para producao 

cientifica 

Interesses conflitantes e divergentes   

Falta de conhecimento do setor privado sobre o que as 

Universidades podem oferecer.    

No caso das Universidades públicas, evidencia-se uma 

enorme burocracia para financiamento de projetos e 

formalização de contratos. 
  

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste contexto, evidencia-se a necessidade de maior comprometimento dos diferentes atores, 

assim como a melhoria da comunicação e o alinhamento de interesses. Segundo os dados 

coletados, verifica-se também a necessidade de se descentralizar os recursos e delegar 

competências. Também sugere-se que sejam estabelecidas relações institucionais entre as 

diferentes organizações, envolvendo maior investimento de todos os atores com menor 

burocracia, inclusive.  
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Um outro aspecto pleiteado pelos respondentes se refere à uma maior atuação do poder 

público no desenvolvimento de ações conjuntas com os diversos atores e também, a 

necessidade de se olhar mais o cidadão local antes mesmo do turista. Um último aspecto 

citado, mas não menos importante, é que Universidade esta ainda hojoe muito voltada para a 

produção científica e com menos atuação no terrirório. A academia deve fazer uma 

articulação maior com os diferentes atores na localidade. 

Esses dados corroboram com Björk (2014), Hjalager (2010), e Nordin e Svensson (2007) que 

reforçam que no turismo, o grande número de atores envolvidos, processos sobrepostos e 

coordenação fraca, somados pela heterogeneidade de atores, interesses diversos, e 

dependências de recursos são aspectos que dificultam os processos de inovação.  

 

7.10 Percepção de nível de interação por setor 

 

Como forma de avaliar a atuação conjunta dos diferentes setores para o desenvolvimento de 

projetos no setor de turismo, buscou-se inferir se existe diferença na percepção do indivíduo 

de um determinado setor em relação as parcerias dos diferentes atores para a inovação do 

turismo. Ver Tabela 40. 

Os dados da pesquisa apontam que os respondentes percebem efetivamente baixo 

envolvimento entre os diferentes atores para a inovação no turismo (Média de 5,52) e para 

desenvolvimento de projetos em conjunto (Média de 5,16). 

A analisar as médias dos resultados da pesquisa de maneira global, observa-se que existe uma 

percepção de que o setor privado é o que mais contribui para a inovação no turismo (Média de 

6,48), seguido das instituições de ensino (Média de 6,04), do setor público (Média 5,42) e da 

sociedade civil (Média 5,36). 

Esta abordagem faz uma leitura alinhada a literatura schumpeteriana, que associa a inovação 

direta e unicamente às empresas e aos empreendedores (Schumpeter, 1961, 1985) e também 

ao modelo linear de inovação, que pressupunha que a inovação era feita por uma sequência de 

procedimentos, muitas vezes, resultante das atividades de P&D (Rothwell, 1994).  

No entanto, é importante ressaltar, o entendimento de a empresa em si não é um agente 

isolado. Fromhold-Eisebith (2004) argumenta que três conjuntos principais de elementos 
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marcam o meio inovador: relações efetivas de atores em uma estrutura regional, contatos 

sociais para aprimorar processos de aprendizagem e imagem e sentimento de pertencimento. 

Segundo o mesmo autor, é o ‘espaço de apoio’ e a sua dinâmica que determinam as relações 

entre inovação empresarial e desenvolvimento territorial. O meio engloba um sistema 

relacional do tipo “cooperação / competição” de atores locais, combinando, portanto, como 

um conjunto espacial: é uma área geográfica sem fronteiras definidas a priori, que não 

corresponde a uma determinada região, mas apresenta uma certa unidade e homogeneidade de 

comportamentos e cultura. Moulaert e Sekia (2003) evidenciam ainda a necessidade de 

estabelecer relações estratégicas entre a empresa, seus parceiros, fornecedores e clientes e 

com agentes do meio territorial. 

 

Tabela 40 - Média das percepções de interação entre as hélices (escala de 0 a 10) 

 Média 

Percepção do envolvimento entre os diferentes atores (setor público, privado, universidade 

e residentes e turistas) para inovação em turismo 

5,52 

Percepção do quanto acredita que desenvolver projetos em conjunto com os diferentes 

atores pode trazer benefícios para o Turismo 

9,42 

Percepção da interação entre os diferentes atores para desenvolvimento de projetos em 

conjunto 

5,16 

Percepção do quanto o SETOR PÚBLICO contribuiu para a inovação do turismo na cidade 

do Rio de Janeiro pós olimpíada 

5,42 

Percepção do quanto o SETOR PRIVADO contribuiu para a inovação do turismo na 

cidade do Rio de Janeiro pós olimpíada 

6,48 

Percepção do quanto a INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR contribuiu para a 

inovação do turismo na cidade do Rio de Janeiro pós olimpíada 

6,04 

Percepção do quanto a SOCIEDADE CIVIL (residentes) contribuiu para a inovação do 

turismo na cidade do Rio de Janeiro pós olimpíada? 

5,36 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após o entendimento de que existe baixa interação entre os atores, foi feito um teste estatístico para  

se avaliar se existe diferença nas interações entre os diferentes atores. Desta forma, foi testada a 

seguinte hipótese: 
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H0: Não há diferença na interação das parcerias dos setores privados e sociedade civil com os 

demais setores.  

H1: Há diferença na interação das parcerias dos setores privados e sociedade civil com os 

demais setores.  

Ao analisar os dados apresentados na Tabela 41, pode-se perceber que não existe diferença 

entre a interação das parcerias dos setores privados e sociedade civil com os demais setores 

(instituição de ensino, setor privado e público). Esses apresentam uma média de interação 

baixa, porém bastante similar entre os setores. Por outro lado, quando as parcerias são 

referentes aos setores público e Universidade, com base no resultado da ANOVA (p-valor  

0,05), pode-se afirmar que existe pelo menos um grupo que se difere em relação a essas 

parcerias.  

Como forma de investigar qual setor de atuação difere em relação a interação com o setor 

público, a Tabela 41 mostra que, para esse setor, a interação acontece de maneira diferente 

quando se compara indivíduos oriundos do setor privado e instituição de ensino e para 

indivíduos vindos do setor público e setor privado, porém quando se compara a interação no 

setor público com indivíduos das instituições de ensino, a atuação é igual.  

Os dados validam a hipótesde de que existe diferença no nível de interação entre os setores, 

pois verifica-se  p < 0,05. 

 
Tabela 41 - ANOVA para comparação de médias de tipo de parceria por setor de atuação do respondente 

PARCERIAS 

Setor de Atuação do respondente  

Instituição 

de ensino 

(Turismo) 

Setor 

Privado 

(Turismo) 

Setor 

Público 

(Turismo) 

Teste F 

Média_1 Média_2 Média_3 
Sig (p-

valor) 

Q_9 a 12 

parceria só com Setor 

Público 
5,3 2,3 6,6 < 0,0001* 

parceria só com Setor 

Privado 
3,4 3,6 5,0 0,677 

parceria só com 

Universidade 
4,6 1,2 3,6 < 0,0001* 

parceria só com Sociedade 

Civil 
4,7 3,7 3,7 0,597 

Fonte: Elaboração própria 
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Hjalager (2010) afirma que um indicador de inovação de um destino é o grau de colaboração 

entre o setor privado e Universidade com seus centros de pesquisa. E, segundo a autora, em 

empreendimentos turísticos se observa raramente a presença de departamentos de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) ou outros investimentos de recurso em inovação e raramente tem 

spin-offs de Universidades. 

Uma das hipóteses estabelecidas foi que existe uma baixa interação entre os representantes da 

tripla hélice para desenvolvimento de projetos em conjunto em prol da inovação territorial do 

turismo e a hipótese do estudo é validada. 

Os resultados da pesquisa apontam que a parceria para desenvolver projetos em conjunto é 

baixa e ocorre mais entre indivíduos do mesmo grupo, ou seja, dentro das hélices 

(Universidade, Setor privado, Setor público e Sociedade civil), do que entre os diferentes 

grupos. Conforme apontado na Tabela 42, a interação entre as hélices além de ser baixa para 

moderada (Média abaixo de 6) é também fraca entre os grupos. Pelo teste da ANOVA, existe 

diferença entre a parceria do setor público com os demais setores.  

Já com o Teste de Tuckey, observa-se que a parceria do setor público com o setor privado é 

diferente da parceria do setor público com a Instituição de Ensino (p < 0,05). Isso também 

acontece na parceria do Setor público com o setor público e do setor público com o setor 

privado (Tabela 40). Já na parceria do setor público com o setor público e do setor público 

com a Instituição de ensino, essa parceria ocorre de forma similar (p >0,05). Para este teste, 

foram definidas as seguintes hipóteses: 

H0: as médias dos grupos são iguais  

H1: as médias são diferentes.  

Com base no teste, a media que se difere das demais dentro do setor publico é a interação do setor 

público com setor privado p=0,009 e do setor privado com as instituições de ensino com p=0,002. 

Tabela 42 - Teste de Tuckey: parceria apenas com setor público 

Setores P-valor 

Privado – Instituição de ensino 0,0012 

Público – Instituição de ensino 0,6198 

Público – Privado 0,0094 

Fonte: Elaboração própria 
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No que tange a interação com a universidade vindas dos diferentes setores, pela tabela 43, 

percebe-se que a interação é diferente quando o setor de atuação dos indivíduos são os setores 

privados e a instituição de ensino (p  0,05), porém a interação é similar quando comparamos 

os setores de atuação sendo público e instituição de ensino e entre os setores públicos e 

privados.  

Para a elaboração da Tabela 3 foram consideradas as seguintes hipóteses: 

H0: as médias dos grupos são iguais  

H1: as médias são diferentes.  

Com base no teste, a média que se difere das demais dentro das interações com as instituições 

de ensino é a interação do setor privado  (p <0,05). 

 

Tabela 43 - Teste de Tuckey 

Setores P-valor 

Privado – Instituição de ensino <0,0001 

Público – Instituição de ensino 0,736 

Público – Privado 0,148 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ou seja, existe intrações entre o setor público e as instituições de ensino e também há 

interações entre o setor público e o setor privado.  No entanto, pode-se observar que há maior 

interação entre o setor público e as Instituições de ensino e não há tanta interação entre setor 

privado e Instituição de ensino. 

Isto me remete ao estágio do conceito de sistema de inovação originalmente construído sobre 

a dupla hélice Lavén (2008), mas de forma invertida. Porque neste conceito, percebe-se a 

interação entre academia e indústria, atribuindo ao estado um papel secundário no 

desenvolvimento de inovações. E aqui, observa-se o Estado fazendo essas duas pontes, de 

forma separada, entre empresa e academia, sendo esta articulação muito pautada na presença 

do setor público. 

De acordo com Brandão (2014), o fato de muitos empreendimentos turísticos não estarem 

envolvidos em redes, parcerias ou alianças, faz com que sejam baixos os níveis de 
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cooperação. Esta forma atomística de operar na indústria do turismo (e destino) dificulta a 

transferência de conhecimento e a aprendizagem coletiva, condições necessárias para que a 

inovação se desenvolva dentro de um sistema (Brandão, 2014). 

Quando as organizações de turismo estão engajadas em estruturas colaborativas como redes, a 

capacidade inovadora e o desempenho aumentam fortemente (Bergin-Seers, Breen, & Frew, 

2008; Hjalager et al., 2008; Macchiavelli, 2009; Novelli et al., 2006). Desta forma, percebe-se 

a necessidade de fortalecimento do conceito de tripla e quádrupla hélice e esse acaba por ser 

um dos fatores limitantes para a inovaçao no turismo. 

 

7.11 Percepção de nível de interação da tripla e quadrupla hélice 

 

Uma das hipóteses do estudo é que existe diferença entre os setores em relação ao 

desenvolvimento de projetos em conjunto com três ou quatro atores. Os resultados da 

pesquisa apontam que as médias de interação entre os atores em relação ao setor de atuação é 

baixa (< 4), ou seja, há pouca interação entre esses atores, seja no contexto da tripla ou da 

quádrupla hélice.  

No que se refere aos setores de atuação do indivíduo, buscou-se entender se existe diferença 

entre esses setores em relação ao desenvolvimento em conjunto com os três atores e os quatro 

atores. A Tabela 44 apresenta os resultados da ANOVA para esses dois conjuntos de atores, 

apontando diferença entre as médias por tipo de ator. 

Para a elaboração dos dados apresentados na Tabela 44, foram consideradas as seguintes 

hipóteses: 

Ho: Não há diferença na interação do setor de atuação do correspondente e o número de 

atores (Tripla ou Quádrupla Hélice).  

H1: Não há diferença na interação do setor de atuação do correspondente e o numero de 

atores (Tripla ou Quádrupla Hélice).   

Para 4 atores não foi rejeitada a hipótese H0, pois p = 0,192, ou seja, p>0,05, sendo assim, 

não há diferença da forma de atuação do respondente quanto a esse ator. Para 3 atores 

rejeitamos H0 p<0,05, ou seja, há pelo menos um setor de atuação que atua de forma diferente 

quanto a esse ator 
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Tabela 44 - Média de desenvolvimento de projetos por tipo de ator 

NÚMERO DE ATORES 

Setor de Atuação do respondente  

Instituição 

de ensino  

Setor 

Privado  

Setor 

Público  
Teste F 

Média Média Média Sig 

Q_13 e 

14 

3 atores 3,9 1,7 3,6 0,030* 

4 atores 3,2 1,8 3,7 0,192 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pelo teste de Tuckey, apresentado na Tabela 45, pode-se perceber que a média de interação 

dos três atores que se difere das demais é a entre o setor privado e a instituição de ensino, 

dado que p=0,027, ou seja, p < 0,05. 

 

Tabela 45 - Teste de Tuckey em relação aos 3 atores (Hélice Tripla) 

Setores P-valor 

Privado – Instituição de ensino 0,027 

Público – Instituição de ensino 0,935 

Público – Privado 0,436 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir da análise desta amostra pode-se novamente inferir que existe maior parceria do setor 

público e da Universidade para desenvolvimento de projetos em parceria e do setor público 

com o setor privado. E que existe um distanciamento do setor privado com a Universidade. 

 A Tabela 46 apresenta a ANOVA sobre a percepção dos diferentes atores, segundo o setor de 

atuação do respondente, para identificar se houve diferença na contribuição dos diferentes 

setores para a inovação em turismo. Com base no p>0,05, pode-se afirmar que não há 

diferença nesta percepção. Porém, é possível observar que apesar das médias serem baixas 

para moderadas, os respondentes percebem o setor privado o que mais contribui para a 

inovação. 

Para a elaboração da Tabela 46, foi considerada a seguinte hipótese: 



196 

 

Ho: Não há diferença na interação do setor de atuação do correspondente e as percepções.  

H1: Há diferença na interação do setor de atuação do correspondente e as percepções.  

Como o p de todos os testes > 0,05, então rejeita-se a hipótese H0. Desta forma, não há 

diferença entre a precepção dos diferentes atores em relação à contribuição para a inovação no 

turismo. Todos atores percebem da mesma forma e acreditam que o setor privado é 

efetivamente o setor que mais contribui para a inovação. 

Para o setor público, p=0,57, para o setor privado, p=0,62, já para as instituições de ensino, 

p=0,17 e para a sociedade civil, p=0,73. 

 

Tabela 46 - ANOVA sobre a percepção dos diferentes setores em relação a contribuição para a inovação em 

uma escala de 0 a 10, onde 0 é “Não contribui em nada” e 10 é “Contribui muito” 

Percepção da contribuição de cada 

um dos setores para a Inovação em 

turismo na cidade do Rio de Janeiro 

no período pós-olímpico 

  

Residente 
Instituição de 

ensino  

Setor 

Privado  

Setor 

Público  
Teste F 

Média Média Média Média Sig 

Setor Público 5,5 5,6 5,0 5,7 0,573 

Setor Privado 6,3 6,5 6,8 6,5 0,620 

Instituição de Ensino 5,9 6,7 5,8 5,4 0,174 

Sociedade Civil  5,5 5,5 5,1 4,8 0,734 

Fonte: Elaboração própria 

Ou seja, apesar do setor privado não ter tanta interação com os demais setores, esse ainda é 

percebido como o que mais contribui para a inovação. Esta afirmação corrobora com o que 

propõe o Manual de Oslo (OECD & Eurostat, 2007), que reforça que a iniciativa privada e o 

setor público devem combinar investimentos em inovação e desenvolvimento tecnológico no 

Brasil. Em economias mais avançadas, o setor empresarial é o principal gestor da inovação, 

direcionando seus esforços para o desenvolvimento de novos produtos e processos com base 

em novos conhecimentos”.  

Os dados apontam para um efetivo distanciamento entre o setor privado e a Universidade e 

um maior relacionamento, ainda que em um nível baixo de intração, estabelecido entre o setor 

público e o setor privado e também entre o setor público e as instituições de ensino. 

No entanto, mais uma vez, é importante ressaltar que em vez de envolver apenas a abordagem 

da dupla hélice, é importante que se envolvam atores centrais, regionais e governo local, com 
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uma abordagem mais ampla da Triple Hélice e em especial da Quádrupla hélice, envolvendo 

também a Sociedade Civil (Lindberg, Lindgren, & Packendorff, 2014). 

 

7.12 Percepção sobre o ecossistema de inovação na cidade do Rio de Janeiro 

 

A seguir, serão apresentados alguns dados relacionados a percepção do ecossistema de 

inovação na cidade do Rio de Janeiro. 

 

7.12.1 Investimento em Incubadora e Startup 

Os dados do estudo apontam que os investimentos feitos tando em Startup, quanto em 

incubadoras não diferem em relacão aos setores, e são ainda bem baixos nesses dois 

ecosistemas no Rio de Janeiro, apesar de serem muito importantes para a inovação e 

empreendedorismo no turismo.  

Na percepção dos entrevistados, os níveis de investimentos estão em uma média menor que 5 

e quando se trata do setor privado, a média é ainda mais baixo (menor ou igual a 3). Isto 

demonstra que pouquíssimo investimento do setor privado do turismo nas incubadoras, que 

estão em sua maioria dentro das Universidades, conforme apresentado na Tabela 47. 

Para construção da Tabela 47, foram consideradas as seguintes hipóteses: 

Ho: Não há diferença na interação do setor de atuação e o investimento em startups e 

incubadores.  

Ho: Há diferença na interação do setor de atuação e o investimento em startups e incubadores.  

Como para investimento em startup  p=0,62 e para incubadora p=0,18, ambos valores de 

p>0,05. Não rejeita-se a hipótese H0. Ou seja, há diferença na interação do setor de atuação e 

investimentos nesses ecossistemas. 
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Tabela 47 - Percepção de investimento em Startup e Incubadora por setor 

 

Setores 

Teste F 
Instituição de 

ensino (Turismo) 

Setor Privado 

(Turismo) 

Setor Público 

(Turismo) 

Média Média Média (p-valor) 

Investimento em Startup 3,88 3,3 4,17 0,628 

Investimento em Incubadora 3,04 2,15 3,83 0,187 

Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo McNeill (2017), o ecossistema das Start-ups colocaram uma nova dinâmica na 

competição interurbana, dentro da lógica do capitalismo urbano proposto por Harvey e 

algumas mais conhecidas, como Uber e Airbnb, fizeram incursões diretas no redesenho dos 

mercados do consumo coletivo de serviços urbanos. E o entendimento dos efeitos das Start 

ups - modelos de negócios globais e altamente tecnológicas - nesta cadeia, por meio de um 

estudo mais aprofundado, se faz necessário.  

Além dos respondentes não verificarem investimentos em inovação dentro das organizações, 

precebe-se também baixo investimento em Incubadora e Startups. A Incubadora objetiva 

difundir a cultura empreendedora e geralmente está vinculada à alguma Universidade.  Já a 

Startup é uma empresa em fase inicial que busca um modelo de negócio que tem a tecnologia 

por trás, sendo repetível, escalável e priorizando a inovação. 

Ao analisar o coeficiente de correlação de Pearson entre as Startups e Incubadoras separadas 

pelos diferentes setores, é possível observar que o investimento vindo do setor público é 

baixo, porém similar para ambos ecossistemas. Já no setor privado, os investimentos para 

ambas iniciativas também é baixo, mas são maiores os investimentos em Startups, conforme 

consta na Tabela 48. 

Do ponto de vista analítico, quanto maior for o valor absoluto do coeficiente, mais forte é a 

relação entre as variáveis. Para a correlação de Pearson, um valor absoluto de 1 indica uma 

relação linear perfeita. A correlação perto de 0 indica que não há relação linear entre as 

variáveis. O sinal de cada coeficiente indica a direção da relação. 

Desta forma o coeficiente de correlação entre Startups e incubadoras mais forte foi 

efetivamente no setor público (0,95) e nas instituições de ensino (0,88), apontando que por 
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mais que sejam baixos os investimentos desses setores nestes ecossistemas, ainda assim, 

investem mais do que o setor privado. 

 

Tabela 48 - Coeficiente de correlação de Pearson entre Startups e incubadoras por setor 

Setores Correlação 

Ensino 0,88 

Privado 0,72 

Público 0,95 

Fonte: Elaboração própria 

 

7.12.2 Atuação do Sistema S 

 

Na percepção dos respondentes, as organizações do sistema S, (SESC, SEBRAE, SENAC), 

FAPERJ, CNPq, Riotur e Turisrio contribuem em um nível mediano (média de 6,0) para a 

inovação em turismo na cidade do Rio de Janeiro, no entanto, as que mais se destacam são 

efetivamente as organizações do sistema S, conforme apresentado na Tabela 49.  

 

 
Tabela 49 - Importância do Sistema S para inovação em turismo 

 

Percepção do contributo das diferentes organizações para a 

inovação no turismo no Rio de Janeiro 

N Média 

SESC 219 6,0 

SEBRAE 231 6,2 

SENAC 222 6,1 

FAPERJ 215 5,4 

CNPq 217 5,3 

Riotur 228 5,8 

Turisrio 214 5,5 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Ao analisar os dados por setor, observa-se uma percepção mais otimista do setor privado em 

relação ao sistema S, e no âmbito da academia, um destaque da FAPERJ e do CNPq para a 

inovação no turismo, conforme consta na Tabela 50. 

A FAPERJ e o CNPq são organizações que fomentam a pesquisa e consequentemente a 

inovação, mas no entanto, verifica-se que as ações ainda são pontuais para inovação e muito 

voltadas para a pesquisa acadêmica, Há de se criar editais de pesquisa e projetos que 

fomentem a inovação e também a interação entre esses diferentes atores no turismo. 

 
Tabela 50 - Contribuição do sistema S para a inovação no turismo no Rio de Janeiro no período pós olímpico. 

 
Residente 

Instituição de 

ensino  
Setor Privado  Setor Público  

Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana 

SESC 5,4 5,0 6,5 7,0 6,8 8,0 6,4 7,0 

SEBRAE 5,7 6,0 7,0 8,0 6,9 8,0 6,2 7,0 

SENAC 5,5 6,0 6,8 7,0 6,8 7,5 7,0 7,5 

FAPERJ 5,1 5,0 6,7 7,0 5,1 5,0 5,3 6,0 

CNPq 5,2 5,0 6,2 6,5 4,9 5,0 5,3 7,0 

Riotur 5,8 6,5 6,0 6,0 6,1 6,5 5,4 6,5 

Turisrio 5,6 6,0 5,4 5,5 5,6 6,0 5,0 6,0 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

7.12.3 A percepção da quarta hélice (residentes) sobre cidade  

 

Björk (2014) reforça que é importante reconhecer que os sistemas de inovação são processos 

complexos, mas ainda assim é necessário abrir espaços onde a sociedade civil seja centro de 

recursos como sugerido no modelo de quádrupla hélice.  Para Carayannis & Campbell (2014), 

o entendimento do sistema quádrupla-hélice-inovação (interação entre a academia, mercado, 

setorpúblico e sociedade civil) enfatiza que o desenvolvimento sustentável da economia 

(economia do conhecimento) e requer que haja uma co-evolução da economia do 

conhecimento com a democracia do conhecimento.  
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Lindberg, Lindgren, & Packendorff (2014) propõem uma conceituação de quádrupla hélice 

que reconheça a importância de atores e áreas sem fins lucrativos, enfatizando o papel das 

ONGs como plataformas colaborativas, além de públicos, privados e acadêmicos. E além 

disso, ressalta a importância de se orientar futuros programas de políticas sobre crescimento e 

inovação regional, a fim de criar formas mais inclusivas de “empreender o 

empreendedorismo”. 

Há um equívoco em desconsiderar o residente, pois “quanto maior o envolvimento local e 

mais desenvolvidas as estratégias de participação social em planejamento e implementação de 

projetos, mais evidentes tendem a ser os níveis de protagonismo social e a sustentabilidade 

das iniciativas em curso” (Irving, 2009, p.114).  Rabinovici e Irving (2015) consideram que 

são raras as experiências inovadoras e interessantes de participação social no turismo, há uma 

face excludente nas iniciativas do setor que dificulta a difusão do turismo como um meio de 

inclusão social.  

Como forma de avaliar como os residentes da cidade percebem a atividade turística no Rio de 

Janeiro do Rio de Janeiro, buscou-se investigar o quanto conhecem o destino onde residem e 

o quanto se consideram consumidores de produtos e serviços turísticos da própria cidade. 

Também procurou-se investigar se os mesmos possuem desejo de se pernoitarem em meios de 

hospedagem na própria cidade. 

No mindset dos diferentes respondentes das quatro hélices, é visível a percepção de que o 

turismo na cidade é caro para brasileiro (81,5% de concordância). A grande maioria dos 

respondentes, 91,3%, afirmam que quanto mais conhecem a sua própria cidade, mais podem 

divulgar. Do total, 88,4% dos respondentes concordam que o Rio de Janeiro é uma cidade 

maravilhosa para fazer turismo,  85,3% afirmam que adorariam ser turista na própria cidade e 

82,8% concordam que adorariam se hospedar em um hotel na sua própria cidade. Inclusive, 

94,5% dos respondentes acreditam que a cidade deveria ter tarifas promocionais para 

residentes, até porque apenas 56,4% dos respondentes acredita que os residentes compram 

produtos e serviços turísticos na própria cidade.  

Segundo os dados da pesquisa, apresentados na Tabela 51, a cidade do Rio de Janeiro é 

maravilhosa para fazer turismo e a grande maioria dos respondentes adoraria ser turista na 

própria cidade e, também, se hospedar em hotel. Eles sugerem que haja tarifa promocional 

diferenciada para residentes, até porque muitos acreditam que o residente não compra 

produtos e serviços turísticos na cidade onde residem. 
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Tabela 51 - Nível de concordância sobre aspectos do turismo na cidade 

 

O Rio de 

Janeiro é 

uma cidade 

Maravilhosa 

para fazer 

turismo 

Eu adoraria 

ser turista na 

minha 

própria 

cidade 

Eu adoraria 

me hospedar 

em um hotel 

na minha 

própria 

cidade 

A cidade 

deveria ter 

tarifas 

promocionais 

para 

residentes 

O residente 

compra 

produtos e 

serviços 

turísticos na 

própria cidade. 

Discordo 

totalmente 
3,7 2,1 4,2 1,7 12,3 

Discordo 

parcialmente 
5,4 4,6 4,6 1,3 20,3 

Não concordo 

nem discordo 
2,5 8,4 8,4 2,1 11,0 

Concordo 

parcialmente 
26,0 15,1 10,9 6,8 24,2 

Concordo 

totalmente 
62,4 69,7 72,0 88,1 32,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Figura 48 ilustra o mind set do respondente, de forma consolidada. 

Figura 48 - Mindset 

 
Fonte: Elaboração própria 
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De forma geral, os respondentes acreditam conhecer os atrativos da cidade (Média 7,5) e se 

consideram embaixadores do próprio destino (Média 7,2). Para eles, a satisfação de residir no 

Rio de Janeiro é mediana (Média 6,3) e acreditam que a cidade não está tão preparada para 

desenvolver o turismo (Média 6,1). Ainda assim, indicariam o Rio como destino para turismo 

(Média 7,8) e reforçam, em especial, por se tratar da Cidade Maravilhosa. Ver Tabela 52. 

 
Tabela 52 - Avaliação e percepção da cidade 

Em uma escala de 0 a 10, o quanto o(a) senhor(a): N Média 

Acredita conhecer os atrativos turísticos da cidade do 

Rio de Janeiro? 

248 7,52 

Está satisfeito em residir na cidade do Rio de Janeiro? 248 6,33 

Indicaria o Rio de Janeiro como destino para turismo? 248 7,81 

Acredita que o Rio de Janeiro está preparado como 

destino turístico? 

248 6,14 

Se considera embaixador do próprio destino? (divulga, 

conhece, recomenda o destino). 

248 7,24 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Ao analisar os dados por tipo de respondente, percebe-se que aqueles que atuam no setor 

privado de turismo afirmam conhecer mais o destino, se percebem como embaixadores do 

próprio destino e indicariam o Rio de Janeiro como destino turístico, em maior nível, se 

comparado aos outros grupos de respondentes. Ainda assim, os respondentes do setor privado 

não estão tão satisfeitos em residir na cidde (Média 6,7) e também consideram que a o Rio de 

Janeiro não esteja tão preparado para desenvolver a atividade turística no destino (Média 6,8). 

Ver Tabela 53. 
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Tabela 53 - Percepção do turismo na cidade por hélice  

Em uma escala 

de 0 a 10, o 

quanto o 

respondente: 

Residente 
Instituição de 

ensino  
Setor Privado  Setor Público  

Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana 

Conhece 

atrativos 

turísticos da 

cidade do Rio de 

Janeiro 

7,2 8,0 7,1 8,0 8,6 9,0 7,6 8,0 

está satisfeito em 

residir na cidade 

do Rio de 

Janeiro 

6,2 7,0 6,4 6,0 6,7 7,0 5,8 7,0 

indicaria o Rio 

de Janeiro como 

destino para 

turismo 

7,3 8,0 7,8 8,0 8,9 10,0 7,7 8,0 

acredita que o 

Rio de Janeiro 

está preparado 

como destino 

turístico 

6,0 6,0 5,9 6,0 6,8 7,0 5,9 7,0 

se considera 

embaixador do 

próprio destino 

(divulga, 

conhece, 

recomenda o 

destino). 

6,7 7,0 7,0 8,0 8,7 9,0 7,3 8,0 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Ao analisar as respostas por tipo de setor respondente, percebe-se que todos possuem um 

mesmo tipo de percepção em relação a existência de oferta de produtos e serviços turísticos 

para os residentes na própria cidade (Todas s médias abaixo de 7). Em especial o residente 

demonstra desconhecimento de produtos e serviços turísticos direcionados para eles (Média 

4,8), conforme aponta a Tabela 54. 

A grande maioria dos respondentes (91%) acredita que quanto mais conhece a cidade onde 

residem, mais podem divulgar. Esses dados corroboram com Uchinaka et al (2019) que 

ressaltam que os residentes se tornam pivôs para a competitividade das destinações turísticas. 

Eles têm um papel fundamental como embaixadores do próprio destino onde residem, em 

especial em um mundo onde é cada vez mais digital, com tanta presença da mídia social no 

marketing de destinos.  
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Tabela 54 - Oferta de produtos e serviços turísticos para residentes por setor 

Escala de 0 a 10 

 

Residente no Rio 

de Janeiro 

Instituição de 

ensino (Turismo) 

Setor Privado 

(Turismo) 

Setor Público 

(Turismo) 

Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana 

O quanto existe 

oferta de produtos e 

serviços turísticos 

para os residentes 

na própria cidade? 

4,8 5,0 6,0 6,0 6,5 7,0 6,0 6,5 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

No entanto, mais de 80% dos respondentes afirmam que o turismo na cidade do Rio de 

Janeiro é caro para brasileiros. Existe, portanto, para muitos, pouco incentivo para residentes 

a consumirem produtos e serviços turísticos na própria cidade.  A Tabela 55 apresenta o nível 

de concordancia dos respondentes sobre algumas afirmativas que foram aplicadas aos 

respondentes no intrumento de pesquisa. 

 

Tabela 55 - Nível de concordância sobre turismo na cidade 

 

Na cidade do Rio 

de Janeiro o 

turismo é para 

gringo 

O turismo na 

cidade do Rio de 

Janeiro é caro 

para brasileiro 

Incentivo 

residentes a 

consumirem 

produtos e 

serviços 

turísticos na 

própria cidade 

Quanto mais eu 

conheço a 

cidade, mais eu 

posso divulgar 

Discordo totalmente 16,9 6,0 29,4 2,5 

Discordo 

parcialmente 
20,2 9,3 24,5 2,9 

Não concordo nem 

discordo 
5,2 3,6 10,2 3,7 

Concordo 

parcialmente 
38,3 34,3 29,8 11,2 

Concordo 

totalmente 
19,4 46,8 6,1 79,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

De forma geral, a oferta de produtos e serviços turísticos para residentes da própria cidade  é 

observada em um nível médio para baixo (Média de 5,5), conforme consta na Tabela 56. 
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Tabela 56 - Oferta de produtos e serviços turísticos para residentes 

 N Média 

Percepção da existência de oferta de produtos e 

serviços turísticos para os residentes na própria 

cidade 

237 5,5 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Ao todo, 66,5% dos respondentes afirmam que não se hospedaram em hotéis ou albergues na 

própria cidade, no período pós-olímpico. E 85,1% afirmam que teriam interesse em se 

hospedar. Os bairros mais cotados são Copacabana, Centro e Barra da Tijuca, conforme 

apresentado na Tabela 57. 

 

 

Tabela 57 - Hospedagem de residentes na cidade 

Hospedagem em hotel ou albergue na própria cidade onde reside pós olimpíada (Rio de Janeiro e Grande Rio) 

 Percentual válido (%) 

Sim 33,5 

Interesse em se hospedar 

 Percentual válido (%) 

Sim 85,1 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Os dados da pesquisa apontam que os respondentes, independentemente do setor, se 

consideram mais conscientes, conectados, informados e responsáveis com o meio ambiente. 

Também são relativamente tecnológicos e compartilham experiências em redes sociais, 

conforme demonstra a tabela 58. 

Ao analisar por tipo de respondente, observa-se que a grande maioria se considera 

efetivamente consciente e responsável com o meio ambiente (todas as médias, independente 

do setor, são acima de 8,0). Respondentes do setor privado se destacam pelo 

compartilhamento de fotos e dicas em redes sociais (Média 7,9), assim como pelo 

compartilhamento de experiências (Média 7,7). Por outro lado, os gestores públicos são os 
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quemenos se destacam em ambos quesitos (Média 6,3 e 5,3, respectivamente). Os dados estão 

apresentados na Tabela 58. 

 

 
Tabela 58 - Descritivo dos respondentes: hábitos como consumidores 

Em uma escala de 0 a 

10, o quanto o 

respondente se 

considera um 

consumidor 

Tipo de respondente 

Residente 
Instituição de 

ensino  
Setor Privado  Setor Público  

Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana 

Tecnológico 6,5 7,0 7,1 8,0 7,5 8,0 6,8 7,0 

Conectado 7,5 8,0 7,7 8,0 8,3 8,0 6,8 7,0 

Consciente 8,1 8,0 8,1 8,0 8,9 10,0 8,5 9,0 

Responsável com o 

meio ambiente 
8,0 8,0 8,0 8,0 8,7 9,5 8,9 9,0 

Informado 8,0 8,0 7,9 8,0 8,5 8,5 8,3 8,0 

Participativo 7,3 8,0 7,4 8,0 8,3 8,0 6,8 7,5 

Compartilha 

experiência em redes 

sociais 

6,4 7,0 6,3 7,0 7,7 9,0 5,3 5,5 

Quando viaja, 

compartilha fotos e/ou 

dicas em redes sociais 

6,5 7,0 6,5 8,0 7,9 9,0 6,3 6,5 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Os dados da pesquisa corroboram com Prahalad & Ramaswamy(2004), que afirmam que o 

consumidor está mais conectado, informado e ativo, permitindo maior interação não apenas 

entre a demanda e a oferta, mas também entre a demanda e a demanda e a oferta e a própria 

oferta. 

7.13  Dados complementares no contexto da Pandemia 

 

Os dados apresentados a seguir fazem parte de um recorte de pesquisa de um estudo que a 

autora desta tese está desenvolvendo, em parceria como Núcleo de Pesquisa e Turismo da 

Unigranrio, no Rio de Janeiro, englobando respondentes do Estado do Rio de Janeiro, de 

outros Estados no Brasil e também de Portugal. A autora achou pertinente inserir alguns 

resultados, como forma de contribuir com dados atualizados do contexto de Pandemia, que 
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teve início em Março de 2020, no Rio de Janeiro, Brasil, concindindo com o ano de 

finalização da tese.    

Este estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa quantitativa, do tipo e-survey, de 

caráter exploratório, com a coleta de dados primários em formulário online, fazendo uso do 

formato eletrônico no sistema Survey Monkey. A pesquisa teve como objetivo principal 

analisar os efeitos da Pandemia e seus impactos no turismo da cidade do Rio de Janeiro, a fim 

de entender oportunidades e desafios para o desenvolvimento desta atividade, de forma 

responsável. No entanto, algumas questoes foram elaboradas visando justamente entender o 

ecossistema de inovação em turismo neste período de Pandemia, como desdobramento da 

presente investigação. 

Até o momento foram coletatos 1507 dados englobando a amostra total e a pesquisa segue 

aberta para participação de novos respondentes.  Para esta a análise de dados aqui 

apresentada, foi feito um recorte de pesquisa que compreendeu o período de 05 de junho a 25 

de agosto de 2020, contemplando um total de 338 dados analisados, apenas da cidade do Rio 

de Janeiro.  

A pesquisa foi realizada com quatro diferentes atores, mantendo o mesmo método da 

investigaçao quantitativa da tese, englobando instituições de ensino, setor privado, setor 

público e sociedade civil. O intuito de dividir o público respondente em áreas de atuação foi 

possibilitar o entendimento de como a Pandemia afetou cada área de atuação e se haveria 

diferenças de opiniões de acordo com a atividade profissional do respondente. Não serão 

feitos recortes analíticos por tipo de grupo porque a amostra não é suficiente, mas essa análise 

comparativa será feita posteriormente no estudo completo. 

 

Tabela 59 - Principal atividade profissional desenvolvida por tipo de organização 

Tipo de atuação Frequência 

Percentual 

Válido (%) 

Instituição Acadêmica Pública ou Privada nas áreas de turismo e 

hotelaria ou saúde 

68 20,1 

Empresa do Setor Privado nas áreas de turismo e hotelaria ou saúde 85 25,1 

Organização de Gestão Pública e/ ou Associações nas áreas de 

turismo e hotelaria ou saúde 

16 4,7 

Não atua profissionalmente nas áreas de turismo e hotelaria ou 

saúde.  

169 50,0 

Total 338 100,0 

Fonte: (Zouain, 2020) 
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Este bloco analitico aqui apresentado teve como principal objetivo analisar as mudanças 

organizacionais e as inovações percebidas pelos respondentes que atuam na área de turismo 

na cidade do Rio de Janeiro, seja no setor privado, público ou na academia da área de turismo, 

hotelaria e saúde e daqueles que não atuam nessas áreas, sendo apenas residentes da cidade. 

A Figura 49 mostra que a grande maioria informou que teve alteração por completo para 

home office (46,1%) e 11,3% teve alteração parcial. Do total dos respondentes, 18,5% foi 

suspendido temporariamente e 5,1% teve o trabalho interrompido ou foi dispensado. Para 

apenas 8,9% a rotina manteve-se a mesma. 

 
Figura 49 - Rotina de trabalho no período da pandemia 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

 

Com isso, verifica-se a necesssidade das organizações que atuam na área de turismo 

investirem em inovação e tecnologia. É fato que muitas empresas fecharam e alguns 

segmentos do turismo, tais como transporte aéreo, eventos e receptivo foram os mais 

impactados. Mas de certa forma, todos os outros segmentos sofreram efeitos diretos e 

indiretos, consequentemente. 

Um outro dado interessante está relacionado à carga de trabalho, dado que 35,9% perceberam 

aumento nas horas tranalhadas e apenas 27,40% acreditam que a carga horária se manteve a 

mesma. Apenas 23,9% do total de respondentes teve uma percepção de diminuição na carga 

de trabalho. Nesse sentido, o que se observa é que as organizações sofreram diversas 
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mudanças e efeitos ao longo do período de pandemia e ainda estão precisando se adaptar. Não 

apenas as organizações em termo de estrutura, mas os trabalhadores também. Ver Tabela 50. 

 
Figura 50 - Carga horária de trabalho no período da pandemia 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

 

Com a mudança nas rotinas não só de trabalho, mas também de vidas pessoais e domésticas, é 

importante que se entenda como este aumento de carga de trabalho, especialmente em uma 

nova configuração, afetará nos hábitos dos consumidores. Para o turismo, especialmente, em 

uma ótica de segmentação, o fato dos indivíduos poderem exercer suas atividades laborais em 

qualquer parte, desde que haja conexão com internet, representa uma oportunidade de 

atendimento a uma demanda específica.  

Do ponto de vista de produtos e serviços, verifica-se uma necessidade e oportunidade de se 

inovar, seja de forma disruptiva ou incremental. Um exemplo que pode ser citado é o 

surgimento de experiências de viagens on-line que não vinham sendo trabalhadas de forma 

tão intensiva. Ou também, um outro exemplo, o aumento por hospedagens do tipo de 

residência temporária. Mas por que não pensar em estratégias para se trabalhar mais 

fortemente serviços para nômades digitais ou opções de casas de temporada com serviços de 

hotelaria mais completo. 

Em termos psicológicos, o aumento da carga de trabalho, pode também representar um 

aumento na necessidade dos indivíduos em buscar momentos de lazer e prazer, como forma 
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de desconexão com a rotina atribulada. E o turismo pode ser em si uma atividade em 

crescimento em um estágio pós pandemia, ainda que em novas configurações. 

Em estudos de 2017, a Worth Global Style Network (WGSN, 2020), empresa de negócios 

globais, detectava a ansiedade como tendência, como um traço cultural e geracional, assim 

como o medo. Os eventos atuais estão acelerando essas mudanças. O medo do consumidor – e 

o modo como ele responde a esse sentimento – pode levá-lo a tomar determinadas atitudes 

durante e após a pandemia do coronavírus. E estas questões podem ter impacto não apenas do 

dia a dia do residente, mas no consumo de viagens (WGSN, 2020). 

Pelo que se pode observar na Figura 51, uma das áreas que recebeu maior investimento dentro 

das organizações ao longo desse período foi o digital. Do total de respondentes, 64,9% 

afirmara que houve aumento no investimento do ambiente digital e da interação on-line 

durante este período.  

 
Figura 51 - Nível de investimento de desenvolvimento do ambiente digital e interação online durante a 

pandemia 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

 

De acordo com o relatório Euromonitor (Angus, 2018), a tecnologia e acessibilidade à 

internet terão um papel fundamental nas tendências globais de consumo e no turismo e no 

marketing de experiência esse cenário não é diferente. 

Este fator pode estar diretamente relacionado à necessidade de todas as esferas, seja órgão 

público, privado, ou academia, investirem em aparatos tecnológicos para atenderem à nova 

https://www.wgsn.com/content/board_viewer/#/85207/page/1
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realidade de trabalho e/ou contato remoto, cuja única possibilidade de interação entre os 

atores é o meio digital.  

Com o objetivo de analisar o nível de inovação das empresas de turismo, os entrevistados 

foram questionados sobre o investimento que é feito nesta área. Segundo a Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OECD (2006), o termo “Inovação” é 

entendido como a implementação de um produto, (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas”. 

De acordo com o resultado da pesquisa, a maior parte das melhorias realizadas pelas 

organizações durante a pandemia esteve relacionada a produtos ou serviços (51,2%) e 

processos (44%), seguido de marketing (43,3%) e por fim, infraestrutura (30,6%). Esta última 

sofrerá também uma série de transformações em curto, médio e longo espaço de tempo, tendo 

em vista o novo contexto de mundo e configurações de trabalho e interação social. Tabela 52. 

 

Figura 52 - Melhorias realizadas pelas organizações durante a pandemia 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

Para todos os tipos de respondentes, independentemente do tipo de instituição de atuação, 

percebeu-se também um aumento do desenvolvimento e investimento no ambiente digital e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B3mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B3mico
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interação on-line. Um destaque especial para o setor privado. E neste âmbito, observa-se 

oportunidade para investimento em prol de melhoria do ambiente de inovação. 

Segundo Tunes (2016), a inovação consiste ainda em um processo essencialmente social, 

baseado nas interações entre os diversos agentes. E esse processo costuma ter um percurso 

nada linear, pois é repleto de contradições e de obstáculos que muitas vezes dificultam a sua 

execução e inviabilizam a concretização da ideia. Lundvall (2005). Reforça ainda que a 

inovação é por si só um processo de learning by doing, learning by using and learning by 

interacting, o que reforça a concepção das interações que ocorrem ao longo do processo 

produtivo. E no caso desta pesquisa, observa-se que ainda há muito a ser feito e investido, 

dado os resultados percentuais apontados pelos respondentes.  

Observa-se que durante a Pandemia, a grande maioria dos respondentes não desenvolveu 

pesquisa com apoio de Universidade ou Centro de Pesquisa (53,2%) e também não realizou 

pesquisa com os próprios clientes (43,5%). Este é certamente um dos desafios dos diferentes 

atores para o desenvolvimento da atividade turística.  

Do total dos respondentes, 47,9% afirmam terem desenvolvido projetos em conjunto com 

parceiros durante esse período, o que demonstra uma oportunidade parasse aumentar o 

trabalho conjunto. Björk (2014) reforça que no turismo, o grande número de atores 

envolvidos, processos sobrepostos e coordenação fraca, somados pela heterogeneidade de 

atores, interesses diversos, e dependências de recursos são aspectos que dificultam os 

processos de inovação. Ver Tabela 53. 

 

Figura 53 - Nível de interação entre os diferentes atores em prol da inovação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 
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Os dados da tabela, a seguir, mostram mais uma vez um nível baixo de envolvimento entre os 

diferentes atores para desenvolvimento de projetos em conjunto (Média de 6,3 antes e 5,3 

durante a Pandemia), ainda que acreditem que esta iniciativa possa trazer benefícios para o 

Turismo (Média de 4,6 antes e 3,7 após a Ppandemia). Ver Tabelas 54 e 55. 

 

 

Figura 54 - Percepção do ecossistema de inovação em Turismo na cidade do Rio de Janeiro no período de 

Pandemia 

FASE: 
ANTES RANKING ANTES DA PANDEMIA Média 

1º 

Ao longo do último ano, o quanto acredita que desenvolver 
projetos em conjunto com os diferentes atores (Academia, 
setor privado, setor público e sociedade civil), pode trazer 
benefícios para o Turismo 

          
6,30  

2º 

O quanto percebe interação entre os diferentes 
atores (Academia, setor privado, setor público e sociedade 
civil) para desenvolvimento de projetos em conjunto no 
turismo 

          
4,66  

3º 
Fez articulação com o setor privado para desenvolvimento de 
projetos em conjunto 

          
4,39  

4º 
Fez articulação com o setor público para desenvolvimento de 
projetos em conjunto 

          
3,96  

5º 
Fez articulação com a sociedade civil para desenvolvimento 
de projetos em conjunto 

          
3,51  

6º 
Ao longo do último ano, fez articulação com universidade para 
desenvolvimento de projetos em conjunto 

          
3,18  

7º 

Ao longo do último ano, desenvolveu algum projeto em 
parceria em conjunto com os 3 atores (SETOR PÚBLICO, 
PRIVADO, UNIVERSIDADE) 

          
2,78  

8º 

Desenvolveu algum projeto em parceria em conjunto com os 
4 atores (SETOR PÚBLICO, PRIVADO, UNIVERSIDADE E 
SOCIEDADE CIVIL) 

          
2,51  

9º 
Apoiou projeto em conjunto com Empresa júnior           

2,09  

10º 
Apoiou projeto para desenvolvimento de Startup           

2,01  

11º 
Apoiou projeto com Incubadora de empresas           

1,51  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

As Figuras 54 e 55, considerando uma escala de 0 a 10 para referência analítica, mostram 

mais uma vez baixos níveis de interação entre os atores no modelo de tripla ou quádrupla 

hélice, com médias abaixo de 3 E também baixo nível de investimento e apoio à Empresa 

Júnior, Start Ups e Incubadoras de empresa, antes e durante a Pandemia, sendo todas sa 

médias abaixo ou igual à 2.  
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Esses dados corroboram com os resultados que foram apresentados ao longo desta 

investigação. E em um momento em que, mais do que nunca, é necessário que sejam feitas 

ações de fomento à esse ecossistema de inovação e à essa intereação entre os diferentes 

atores, percebe-se que isto continua à não ocorrer. 

Durante a Pandemia, a média de interação entre os diferentes atores são ainda mais baixas e 

tanto antes como durante se configuram em médias abaixo de 5. Evidencia-se a necessidade 

da construção de uma agenda de trabalho conjunta entre os diferentes setores além de 

investimento de recursos e ações de fomento para a inovação em turismo no destino. 

 

 

Figura 55 - Percepção do ecossistema de inovação em Turismo na cidade do Rio de Janeiro no período de 

Pandemia 

  

FASE: 
DURANTE RANKING DURANTE A PANDEMIA Média 

1º 

Durante a Pandemia, o quanto acredita que desenvolver 
projetos em conjunto com os diferentes atores (Academia, 
setor privado, setor público e sociedade civil), pode trazer 
benefícios para o turismo 

             
5,32  

2º 

Durante a Pandemia, o quanto percebe interação entre os 
diferentes atores (Academia, setor privado, setor público e 
sociedade civil) para desenvolvimento de projetos em 
conjunto 

             
3,73  

3º 
Durante a Pandemia, faz articulação com o setor privado 
para desenvolvimento de projetos em conjunto 

             
3,57  

4º 
Faz articulação com o setor público para desenvolvimento de 
projetos em conjunto 

             
3,25  

5º 
Durante a Pandemia, faz articulação com a sociedade civil 
para desenvolvimento de projetos em conjunto 

             
3,04  

6º 
Faz articulação com universidade para desenvolvimento de 
projetos em conjunto 

             
2,56  

7º 

Desenvolve projeto em parceria em conjunto com os 3 atores 
(SETOR PÚBLICO, PRIVADO, UNIVERSIDADE)              

2,33  

8º 

Durante a Pandemia, desenvolve projeto em parceria em 
conjunto com os 4 atores (SETOR PÚBLICO, PRIVADO, 
UNIVERSIDADE E SOCIEDADE CIVIL) 

             
2,20  

9º 
Apoia projeto para desenvolvimento de Startup              

1,69  

10º 
Durante a Pandemia, apoia projeto com Incubadora de 
empresas 

             
1,33  

11º 
Durante a Pandemia, apoia projeto em conjunto com 
Empresa júnior 

             
1,25  

 

  

Fonte: Elaboração própria. 
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7.13.1 Validação das Hipóteses 

 

A seguir, estão validadas as hipóteses que permeiam a presente investigação. 

 

7.13.1.1 Impactos dos megaeventos esportivos na inovação do turismo e espaço 

urbano 

 

Uma primeira hipótese definida no estudo é a de que os megaeventos esportivos promovem 

inovação no turismo e espaço urbano no destino sede no período pós-olímpico. Não apenas a 

pesquisa quantitativa, mas também a qualitativa contribuiram para a validação de que os 

megaeventos esportivos geram sim impactos positivos e negativos para o destino sede e 

também inovação no turismo.  

O estudo quantitativo aponta que 63,8% percebem inovação no destino sede, após a 

realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro no período pós olímpico. E esta 

percepção de que o megaevento contribuiu para a inovação no destino sede é unânime para os 

respondentes, independete de serem da academia, setor privado, setor público ou sociedade 

civl.Dentre as principais inovações citadas, destacam-se: a melhoria na mobilidade (43,58%), 

seguido de das ações de inovações no contexto da sustentabilidade (16,06%). Do total de 

respondentes, 12,84% apontaram inovações nas atividades e equipamentos esportivos e 

12,39% citaram a melhoria da infraestrutura urbana. 

Dentre os impactos positivos, destacam-se a melhoria da mobilidade urbana (36%), seguido 

das atividades e equipamentos turísticos (22%). Enquanto que os principais impactos 

negativos estão relacionados a corrupção, para 44% dos respondentes, seguido do mau uso do 

recurso público (15%), além das obras inacabadas, falta de manutenção e mau uso dos 

equipamentos esportivos construídos para as competições do evento. 

No caso do Rio de Janeiro, os resultados da pesquisa apontam que de fato a alocação de 

fundos para a construção da infraestrutura dos Jogos Olímpicos foi percebida para muitos 

como um desperdício bastante importante, corroborando com o que diversos autores apontam 

sobre a temática (Jones, 2001; Whitson & Horne, 2006). Além disso, foi observado alto 

custos de oportunidade (Kaplanidou & Karadakis, 2010) provocando uma reação negativa dos 

residentes (Owen, 2005; Toohey, 2008). 
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7.13.1.2 Interação entre os diferentes atores em prol da inovação e 

desenvolvimento de projetos conjuntos 

 

 

A segunda hipótese levantada neste estudo é que existe diferença entre a interação do setor de 

atuação do indivíduo (intra setor) e os demais setores. E a terceira hipótese é que existe 

diferença entre os setores em relação ao desenvolvimento de projetos em conjunto com três 

atores (tripla hélice) e quatro atores (quádrupla hélice). A quarta hipótese é que existe 

diferença na percepção do indivíduo em relação às parcerias entre os diferentes setores sobre 

inovação em turismo. Neste ambito, tanto a revisão de literatura como a investigaçao empírica 

apontam para um distanciamento entre os atores, validando essas três hipóteses. 

Desta forma, a pesquisa quantitativa do estudo empírico realizada no âmbito desta 

investigação valida a hipótese da existência de diferença entre a interação que ocorre entre os 

atores de uma mesma hélice com os atores das diferentes hélices, pois o teste apresenta p-

valor <0,05. Por exemplo, a academia se relaciona mais fortemente com a academia, o setor 

privado com o setor privado, seja diretamente  ou de forma indireta, por meio das associações 

e o setor público com o setor público.  

No entanto, existe baixa interação na composição da tripla e quádrupla hélice no turismo, 

porém, apesar de baixa, a interação dos setores com os 4 atores são iguais, p-valor > 0,05, no 

entando, para os 3 atores, existe diferença na interação desse ator com as demais instituições, 

apresentando um p < 0,05, as instituições que se diferenciam é o setor privado e a instituição 

de ensino, apresentando um p < 0,05 no teste de comparações multiplas corroborando com 

(Sinell et al., 2018), de que quanto ao baixo nível de interação entre os diferentes atores em 

prol da inovação. Segundo o autor, percebe-se uma articulação mais forte intra-setores 

(privado versus privado, público versus público, academia, versus academia).  

Há de se desenvolver e estimular políticas públicas para desenvolvimento de projetos em 

conjunto, delegando a cada um dos participantes, as suas competências. Estes resultados 

corroboram com os próprios atores da academia que reconhecem que precisam desempenhar 

mais ativamente o papel multifacetado na transferência de conhecimento acadêmico e insights 

teóricos para as empresas e para a sociedade civil (Sinell et al., 2018). 

Vale ressaltar também que a partir do momento que as organizações passam a inovar para 

garantir a sua sobrevivência e alcançar melhores resultados e as universidades passam a 

ampliar sua atuação na sociedade, contribuem também para o desenvolvimento do país 
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(Lemos & Ferraz, 2017; Dutrénit & Arza, 2015; Fernandes et al., 2010; Rapini et al., 2009; 

Suzigan & Albuquerque, 2011). 

Veiga (2002) reforça o pressuposto de que o desenvolvimento territorial consiste na 

apropriação de aspectos tangíveis e intangíveis e na interação de atores locais, que atuam de 

forma articulada com as políticas públicas implantadas pelo Estado, e a sua relação com as 

organizações privadas em prol do desenvolvimento econômico e social. 

 

7.13.1.3 Fatores limitantes para desenvolvimento de projetos em conjunto 

 

A quinta hipótese está relacionada a existencia de fatores limitantes para o desenvolvimento 

de projetos conjuntos reunindo os atores das quatro hélices e esta hipótese também é validada. 

A pesquisa quantitativa no estudo de caso aplicado a cidade do Rio de Janeiro aponta ainda 

que além da diversidade de interesses entre os diferentes atores e da falta de objetivo comum, 

há também uma burocracia a ser vencida, por parte dos diferentes tipos de organização.  

Um outro ponto interessante a ser ressaltado, é a falta de inserção e de envolvimento da 

população local no desenvolvimento de projetos relacionados ao turismo. Muitas vezes o 

residente não é visto como um potencial consumidor de produtos e serviços turísticos e nem 

mesmo é consultado a respeito dos beneficios e prejuizos da atividade turística.  

A oficina de design thinking com os representantes das diferentes hélices apresentou diversas 

riquezas relacionadas a patrimônio histórico, cultura, natureza, no Rio de Janeiro, mas uma 

série de questoes a serem tratadas no que tange a segurança, limpeza, manutenção, entre 

outros mais. Não apenas os turistas, mas em especial quem vivência e experiência diariamente 

o destino, seja como residente, gestor público, privado ou acadêmico na área de turismo, pode 

continuamente co-criar as inovações e melhorias necessárias no destino. 

O estudo aponta a importância de definir claramente os papéis de cada participante desde o 

início da iniciativa, sendo necessário maior estímulo e apoio para o planejamento e 

divulgação das informações entre os stakeholders, aproveitando melhor os canais de 

comunicação disponíveis, pois em muitos casos é justamente a comunicação um problema pra 

desenvolvimento de ações conjuntas (Bittencourt & Figueiró, 2019). 
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7.13.1.4 Nível de fomento ao ecossistema de inovação no turismo, englobando 

investimentos em empresas juniores, incubadoras e startups 

 

A sétima hipótese está relacionada a existência de diferença na forma de investimento dos 

diferentes setores no ecossistema de inovação em turismo, incluindo incubadoras, start ups e 

empresa juniores. Esta hipótese também é validada pelo estudo. 

Os dados da pesquisa apontam as percepções dos respondentes sobre o quanto ao 

investimento dos diferentes setores em incubadoras e startups são baixos, porém iguais, 

apresentando um p>0,05. Sendo assim, faltam ações de fomento e uma agenda estratégica 

para investimento em empresas juniores, incubadoras e startups no ambito das iniciativas das 

diferentes hélices Os dados da pesquisa apontam para um baixo nível de fomento ao 

ecossistema de inovação no turismo, seja do ponto de vista da academia, do setor privado ou 

do setor público. Faltam ações de fomento e uma agenda estratégica para investimento em 

empresas juniores, incubadoras e startups, assim como existe uma carência de 

desenvolvimento do empreendedorismo, desde a base Universitária.  

A Tripla hélice interpreta a mudança de um domínio de indústria-governo na Sociedade 

Industrial para um relacionamento crescente entre universidade-indústria-governo em a 

Sociedade do Conhecimento (Etzkowitz, 2003) e a quádrupla hélice inclui a sociedade civil. 

Acredita-se que a inovação ocorra por meio de redes de interação apoiadas por leis, regras, 

padrões etc. Em vez de envolver apenas a indústria e a academia, como a abordagem da 

Dupla hélice, eles envolveram atores centrais, regionais e governo local, com uma abordagem 

mais ampla da Triple Hélice e a Sociedade Civil na Quádrupla hélice (Lindberg, Lindgren, & 

Packendorff, 2014). 

Um outro dado interessante é a forte atuação do Sistema S, com destaque para o SEBRAE e 

SENAC para a inovação e também no desenvolvimento de atividades de capacitação. No 

entanto, as ações voltadas para Startups são muito pontuais e não suficientes, até porque há de 

se pensar no desenvolvimento de empresas que solucionem problemas não necessariamente 

escaláveis, mas que olhem o território e que permitam uma entrega híbrida, dado que o 

turismo é ainda sobre deslocamento de pessoas e a entrega será feita, em muitos casos, 

também por intermédio do mundo virtual e do mundo físico.  

Aqui, mais uma vez, é importante ressaltar a necessidade de fomento das diferentes esferas, 

seja da academia, do setor público e do setor privado e efetivamente a busca de recursos 
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contínuos e nao apenas pontuais. E com a premissa de uma maior articulação das diferentes 

esferas e com interlocução com a sociedade civil, com o objetivo de identificar as 

necessidades de melhorias locais. Vale lembrar que muitas vezes, as políticas, públicas e 

privadas de inovação fazem parte de uma esfera estadual, nacional ou até mesmo Global. 

Casos de sucesso podem servir de referência para desenvolvimento de ações conjuntos para 

fomento a esse ecossistema. 

 

7.13.1.5 Percepção dos diferentes atores sobre a importância do envolvimento dos 

residentes no turismo 

 

A hipótese de que os residentes não são envolvidos em ações de inovação em turismo no 

destino também é validada. O estudo aponta um distanciamento muito grande entre o 

residente e a atividade turistica do seu próprio destino. O estudo de caso aponta que no 

mindset do residente, a cidade do Rio de Janeiro, que foi renovada após a realização de 

megaeventos esportivos na cidade, é cara para o residente, tem um turismo voltado para quem 

vem de fora e a grande maioria não se idenfica ainda como consumidor desse turismo, apesar 

de haver sim um desejo explicito de se consumir produtos e serviços turísticos na cidade.  

A literatura aponta que tradicionalmente o turismo sempre esteve relacionado ao 

entendimento do turista, daquele que vem de fora, dos serviços que para ele sao ofertados no 

destino. Mas cada vez mais, essa mudança vem sendo percebida, no que tange a valorização 

do residente em todo este processo, até porque nao apens do ponto de vista de gestao, mas até 

mesmo do marketing, da psicologia, o destino turistico é estabelecido por essa relação entre 

turista e residente e é crescente o olhar para o turista cidadão, ou seja, nao apenas quem vem 

de fora pode e deve consumir produtos e serviços turísticos na cidade, mas também e em 

especial, o residente. 

 

7.13.1.6 Oferta de produtos e serviços turísticos da cidade para a comunidade 

local. 

 

Para os 80%  dos respondentes, acredita-se que o turismo na cidade do Rio de Janeiro está 

voltado para turistas e o residente não é visto como potencial consumidor de produtos e 

serviços turísticos. A hipótese que se tinha de que o turismo na cidade do Rio de Janeiro está 
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voltado para turistas e o residente não é visto como potencial consumidor de produtos e 

serviços turísticos foi validada. O residente não é visto como um potencial consumidor de 

produtos e serviços turísticos no destino, mas se fosse visto como tal, poderia ser um 

elemento chave para desenvolvimento da atividade. O fato dele estar in loco, permite que ele 

faça mais recompra de forma mais frequente até mesmo do que o visitante, seja este turista ou 

excursionista.  

Como proposto por Björk (2014), ao reconhecer que os sistemas de inovação são processos 

complexos, mais janelas precisam ser abertas onde a sociedade civil é oferecida como um 

centro de recursos no modelo da Hélice Quádrupla.  

Além disso, a possibilidade que ele tem de conhecer mais o destino e divulgar, pelo simples 

fato de ser um consumidor cada vez mais conectado e compartilhando experiências em redes 

sociais, faz dele um ator chave inclusive para o próprio marketing estratégico do destino. 

Esses resultados corroboram com Prahalad & Ramaswamy (2004), que apontam que cada vez 

mais o consumidor tem acesso a informação, com uma visão global de empresas, preços, 

produtos, tecnologias, performance e à reações dos consumidores ao redor do mundo, 

possibilitando uma interação cada vez maior entre os diferentes atores e favorecendo 

consequentemente para a co-criação no marketing.  

Entender as janelas de oportunidades, em especial no contexto que o mundo vive de 

Pandemia, pode ser nos dias atuais um diferencial para os destinos. Esta expressão, conforme 

sintetiza Vale (2009), se refere a “fatores acidentais, associados a determinados contextos 

espacio-temporais específicos”. 

7.13.2 Conclusão 

 

O presente capítulo discorreu os resultados da pesquisa quantitativa, realizada com os 

representantes das quatro hélices no turismo na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente foram 

apresentados os dados de perfil dos respondentes seguido da percepção que os mesmos têm 

sobre o conceito de inovação.  

Os resultados apontam para um associação da inovação majoritariamente à tecnologia e à algo 

novo, mostrando pouca relação da inovação à melhoria ou ao incremental.Em seguida, são 

apresentadas as inovações percebidas pelos recidentes na cidade do Rio de Janeiro no período 

pós olímpico, sendo a mobilidade urbana e a infraestrutura urbana os quesitos mais citados. 
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Ao analisar as percepções por tipo de respondente, verifica-se a existência de diferenças nas 

percepções, em especial no ambito das atividades e equipamentos esportivos. 

Também são analisados os aspectos positivos e negativos de um destino sediar um 

megaevento esportivo, tomando como referência os Jogos Olímpicos Rio 2016. O aspectos 

positivo mais citado foi a mobilidade urbana e o negativo, as infraestruturas inacabadas e mal 

utilizadas. E para fechar esse primeiro bloco, foram analisadas as inovações realizadas nas 

organizações de turismo. A grande maioria inovou em produtos e serviços e marketing no 

período pós olímpico. 

Com o objetivo de analisar o nível de interação entre os atores que compõem o ecossistema de 

inovação em turismo na cidae do Rio de Janeiro, foram apresentados dados relacionados ao 

desenvolvimento de projetos em conjunto e os principais obstáculos para isto ocorrer. De fato, 

ainda há muito o que se fazer para estimular este tipo de interação, em especial no ambito de 

se trabalhar uma visao conjunta, definir objetivos comuns, melhorar a comunicação, 

desburocratizar e investir recursos. 

O residente, representante da quarta hélice, se encontra distante deste ecossistema, com um 

olhar de que o turismo é para quem de fora e é caro para brasileiro. Muitos não conhecem tão 

bem a cidade e adorariam ser turista onde residem. No entanto, poucas são as ações de 

aproximação deste residente com a atividade turística no destino, nao sendo visto como 

potencial consumidor de produtos e serviços turísticos locais. 

Pelo que os dados empríricos apontam, o nivel de interação entre os atores no contexto da 

tripla e da quádrupla hélice em turismo na cidade do Rio de Janeiro ainda é baixo, assim 

como o investimento de fomento ao empreendedorismo no ambito das incubadoras, startups e 

empresa júnior. Evidencia-se a necessidade de se aproximar os diferentes atores em prol da 

inovação no turismo. 
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CAPÍTULO 8 - ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS 

 

8.1 Introdução 

 

O mapa da empatia é um instrumento utilizado em oficinas de design think com o objetivo de 

avaliar as percepções dos participantes sobre o objeto de estudo. Neste caso, foi aplicado aos 

participantes de um evento, com objetivo de analisar como os representantes das quatro 

hélices percebem a inovação em turismo na cidade do Rio de Janeiro no período pós 

olímpico.  

Ao longo deste capítulo, serão apresentados os resultados do mapa da empatia dos 

participantes com dados qualitativos, por cada área de análise. Ao todo foram cinco 

principais: centro da cidade, região portuária, zona sul, zona oeste, zona norte. 

O propósito de se ter elaborado o estudo qualitativo foi justamente entender por meio de uma 

dinâmica o que esses atores, representantes das quatro hélices, pensam e sentem, escutam e 

vêem, falam e fazem na cidade do Rio de Janeiro. E também identificar dificuldades e 

necessidades para a inovação do turismo na cidade. 

Esta foi também uma forma de se ter dados complementares a uma amostra quantitativa que 

foi coletada por meio eletronico. Desta forma, presencialmente, foi possível validar 

percepções da pesquisa quantitativa. 

8.2 Análise do Centro da cidade 

 

O que vê?  

Os dados consolidados da dinâmica design thinking apontam variadas respostas quando é 

perguntado “O que vê” no Centro do Rio. É possível perceber que esta área da cidade 

desperta os mais distintos pensamentos e sentimentos, englobando extensos elogios à história 

do local, mas críticas massivas à segurança atual. Houve quem afirmasse que o Centro é ao 

mesmo tempo um lugar nervoso, inquieto e produtivo.  

Como pontos positivos, foi observado a presença de diversos patrimônios histórico-culturais 

disponíveis para visitação. Foram inúmeros os relatos de que o Centro guarda uma grande 

parte da história do Rio e até do Brasil, relembrando inclusive o período em que o Rio foi a 
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capital do país. Os patrimônios culturais ali presentes foram muito elogiados e além das 

edificações, foram também citados alguns patrimônios imateriais, como o jongo e o samba, 

além de integração dos patrimônios naturais com os culturais que rodeiam o local, como o 

Campo de Santana, o Parque do Flamengo e o Boulevard Olímpico. 

O Centro é visto como um território que apesar de se respirar história, é também moderno e 

plural, abrigando museus e escritórios de grandes empresas que movimentam a economia da 

cidade e geram desenvolvimento para o município. Por ser palco dessa miscigenação de 

sentimentos e percepções, muitos creem que é preciso divulgar mais as atrações desta região, 

inclusive nas escolas. A acessibilidade foi considerada um ponto positivo, portanto está apta a 

receber cariocas e turistas. 

Por outro lado, os resultados da dinâmica apontam que a região é marcada pelo abandono do 

setor público. É um lugar com problemas sérios de segurança e falta de ordenamento urbano, 

como assaltos em ônibus, vias sujas e mal conservadas, além de grande quantidade de 

moradores em situação de rua. E essa situação se agrava durante a noite e aos finais de 

semana, quando a região está mais deserta.  

 

O que pensa e sente? 

No que tanque ao questionamento sobre o que pensam e sentem, os respondentes apontam 

diferentes questões. A falta de circulação de pessoas, por exemplo, é uma crítica à falta de 

uma rota turística oficial organizada e consolidada que passe pela região, bem como a falta de 

divulgação dos programas que podem ser feitos ali, uma vez que grande parte da divulgação 

do local é dedicada exclusivamente ao bairro de Santa Teresa e em sua maioria apenas aos 

turistas, excluindo assim os residentes, que acabam não conhecendo a história da região. 

Outro fator negativo apontado é a falta de serviços para os moradores da região.  

Foi observado que o Centro da cidade carioca representa muita história pelo fato do Rio de 

Janeiro já ter sido capital do Brasil. É uma narrativa a céu aberto da história do Brasil.  Por 

isso, o Centro do Rio de Janeiro precisa ser mais divulgado, já que é uma das cidades mais 

conhecidas do país e umas das com mais visibilidade internacional. A importância do centro 

histórico e do patrimônio cultural e natural integrado foi também discutido, sendo eles: 

Campo de Santana, Parque do Flamengo, Boulevard Olímpico, já que a zona portuária sofreu 

elevada modernização.  
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Foi destacado também o bairro de Santa Teresa, que tal localidade é mais conhecida por 

turistas do que pela população residente da cidade. Além disso, a população local frequenta o 

Centro da cidade apenas durante a semana, uma vez que é o local de trabalho de grade parte 

da população. Todavia, é preciso melhorar a estrutura na acessibilidade.  

Como recomendação, sugere-se uma educação patrimonial, voltada inclusive para 

conscientização dos museus. Além do mais, as escolas deveriam falar e ressaltar a 

importância do turismo e levar mais as crianças aos atrativos turísticos. 

 

O que ouve desta área da cidade? 

Quando questionados sobre o que ouvem da cidade, dentre os aspectos negativos do que é 

escutado sobre o Centro da cidade, destacam-se: a falta de segurança pública ganhou maior 

destaque no decorrer da dinâmica. A falta de limpeza e o aumento de muitos moradores de 

rua, pichações nos monumentos históricos, ruídos de trânsito, barulho de bares, quantidade de 

imóveis fechados e elevado índice de ambulantes, ocupam o espaço urbano impedindo a 

circulação de pedestres nas calçadas foram bastantes discutidos. 

A área central é considerada zona de perigo na cidade e o aumento da violência é notório em 

todos os noticiários. A falta de infraestrutura e mal conservação do patrimônio público 

também foi amplamente discutido. Os elevados preços e a sujeira das ruas é também muito 

falado pelo público. Por fim, a falta de informação sobre funcionamento dos atrativos foi tida 

como algo a ser melhorado, assim como o trânsito e o número de veículos nas ruas.  

Mais uma vez a questão histórica da cidade se apresenta como relevante para discussão. A 

arquitetura das edificações é uma questão que chama atenção de qualquer visitante da cidade. 

O samba como elemento cultural da cidade ganhou destaque nos debates. Mais espaços para 

ambulantes foi também discutido. Ademais, a derrubada da perimetral foi uma grande 

transformação urbana sofrida pela cidade e de destaque a nível de intervenção urbana. 

 

O que fala e faz? 
 

Quanto ao que os respondentes falam e fazem, dentre os aspectos positivos elencados, foi 

destacada a acessibilidade do turismo, a promoção da cultura e dos eventos, a melhoria na 

mobilidade urbana e as belezas naturais como fatores que são importantes para a promoção da 

região central. A integração dos diversos setores, comoa mobilização para a conservação, 

além das manifestações populares com intuito de promover o patrimônio histórico cultural e a 



226 

 

paisagem urbana, são ações praticadas pelos atores que estão em constante atividade na região 

central.  

Como pontos a serem observados, foi discutida a necessidade do fechamento de vias públicas 

ao final de semana para promoção do lazer familiar, o centro ainda é visto como uma região 

somente para trabalho e estudo, muitos não o visitam devido ao abandono dos equipamentos 

culturais e falta de policiamento ostensivo. 

Em contrapartida, muitos moradores agora visitam a região do Centro com a expansão do 

Boulevard Olímpico e o setor de comercio do Saara.  Por isso, é importante oferta de 

hospedagem para esse público que pode frequentar o Centro do Rio criando, assim, um fluxo 

maior de turismo nos finais de semana, 

As maiores necessidades elencadas foram o aumento do policiamento e da limpeza da região 

Central. A educação da população que circula pela região também foi questionada, devendo a 

mesma ser uma prioridade para que todos os projetos até hoje realizados possam ser 

mantidos. 

Como uma solução ao aumento da segurança, precisa haver a manutenção constante da 

iluminação pública, extensão do horário comercial, promoção de eventos na área central e a 

melhora da mobilidade urbana. 

A melhora da saúde pública está atrelada a limpeza urbana, a melhora na qualidade da 

educação, promoções de ações que visam a higienização sanitária, como o recolhimento 

regular do lixo, fornecimento de banheiros públicos e recolhimento dos fios pendurados.   

A valorização do bairro pode ser promovida com a criação de uma rota turística oficial 

promovida pelo poder público, com a divulgação de eventos, espetáculos e atrativos culturais, 

os casarões antigos e toda a riqueza histórica da região Central, com atividades que tenham 

um custo benefício atraente também para o morador local, com roteiros que podem ser 

realizados por diversos meios de transportes, incluindo bicicletas e patinetes, o que promove 

um maior envolvimento da comunidade e sentimento de pertencimento ao local. 

Ademais, é preciso haver diálogo entre as instituições públicas e privadas, uma vez que seja 

possível fomentar a rede de contatos de parcerias entre elas e haja a promoção e marketing de 

fomento para captação de projetos, que vise a manutenção do legado olímpico e maior 

participação local. 
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Desafios e necessidades 

Foram identificadas algumas soluções gerais, sendo elas: aumento do efetivo de policiamento, 

ampliações de operações como Centro Presente, parcerias públicas e privadas com efetiva 

participação da sociedade. Poderia ter mais ações efetivas e duradouras para coibir o aumento 

dos moradores de rua. Também sugeriram o aumento da divulgação de eventos culturais para 

a população local, dentre a solução proposta, está a criação de um aplicativo em tempo real 

com interação entre os diferentes atores, onde sejam divulgados eventos e informações sobre 

os acontecimentos da cidade. 

Outra solução sugerida foi que a Prefeitura (governo) deveria ser um elo para criar 

relacionamento entre as Universidades, Empresas e a Sociedade Civil. No Centro do RJ, há 

uma poluição visual muito grande, muitos ambulantes nas ruas, barracas que ocupam toda 

calçada, sinalização precária, muito lixo pelo chão. A ideia seria que a prefeitura tivesse uma 

parceria com universidades da região e oferecesse projetos para conscientização da população 

local, prestação de consultorias, reeducação do hábito de jogar lixo no chão e seus impactos, 

padronização de barracas para trabalhadores informais. A academia pode contribuir também 

socializando a informação de dados de pesquisa, trabalhando a inserção social nos processos, 

qualificando e trazendo a mão de obra local para a atividade turística. 

Logo, todas essas mudanças alavancariam o turismo na região e consequentemente traria 

renda, novos empreendimentos, geração de emprego, entre diversos outros benefícios. A 

extensão do Centro Presente em outras áreas da região central, como por exemplo, no bairro 

de Santa Teresa e Bairro de Fátima deveria ocorrer. Além disso, a criação e promoção de 

agenda cultural para moradores da cidade e oferta de projetos para acadêmicos, assim como 

financiamento privado de empresas e controle pela Prefeitura, que gerassem algum tipo de 

retorno para a cidade. Em suma, seria necessário o envolvimento de todos os agentes para que 

o turismo fortaleça o desenvolvimento de toda região. 

8.2.1 Mapa da Empatia do Centro da cidade 

A Figura 56 apresenta uma imagem do mapa da empatia do centro da cidade. 
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Figura 56 - Mapa de empatia: Centro 

 

Fonte: Elaboração própria 

8.3 Análise da Zona Portuária 

 

O que vê?  

A falta de conservação, os prédios abandonados, o aumento acelerado da desordem urbana 

com crescimento da informalidade no mercado de trabalho, a pouca utilização do espaço, a 

estagnação dos investimentos e a gentrificação são perceptiveis na área portuária. 

Essa é uma região rica em história, que é um dos pilares do turismo no Rio de Janeiro, os 

investimentos feitos ao longo do ciclo olímpico, as políticas públicas e privadas fomentando o 

turismo e os novos atrativos turísticos (Aquário, museu amanhã, roda gigante), assim como os 

eventos abertos nos espaços públicos estimulando a movimentação de pessoas em áreas 

específicas da região. Percebe-se no entnto, o desconhecimento da história da região pela 

maioria dos cariocas e moradores.  
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O que pensa e sente? 

O projeto do Porto maravilha está incompleto, provavelmente devido à crise da cidade e do 

estado. Há uma concentração de projetos na Praça Mauá e a falta de segurança, 

principalmente fora da Praça Mauá, provoca medo e falta de conhecimento do carioca da 

região. Os espaços são sujos e mal cuidados, falta conservação e serviços (restaurantes, 

farmácias e supermercados), o que deixa a área deserta. O que é ofertado é caro e exclusivo, 

falta estímulo para consumo dos moradores. 

Foi identificada a falta de manutenção dá área do Porto Maravilha por ingerência / falta de 

articulação dos atores. As autoridades competentes não deveriam negligenciar a conservação 

da região. 

Por outro lado, a Zona Portuária é vista como um dos principais legados do ciclo olímpico e o 

futuro do turismo é visto com otimismo no local.Muitas oportunidades a serem exploradas no 

Turismo aproveitando o VLT / Caminhada / Bicicleta nessa área. O fácil acesso possibilita 

visita de todos cariocas. As novas áreas de lazer facilitam a visita de famílias. A revitalização 

é vista com sucesso, a zona portuária foi por muito tempo marginalizada.. E agora pós 

olimpíada foi transformada. Muitos cariocas "descobriram" o lugar. Houve a requalificação 

urbana do entorno do porto maravilha que reduziu ruído dos motores e a iluminação natural 

conta com a retirada da perimetral. 

Apesar das novas dinâmicas urbanas trazerem oportunidades de negócios, elas trazem 

também ameaças de gentrificação. É uma área que se observa muito investimento, mas que 

apresenta muitas casas antigas que fazem parte da história do Rio e estão completamente 

abandonadas. Apesar do cais do Valongo ter projetado a região ainda há uma série de 

equipamentos ainda desconhecidos como o IPN (Instituto dos Pretos Novos). Há necessidade 

de valorização das áreas residências / comerciais da região, em especial, aos fins de semana. 

 

O que ouve? 

É observado uma diferenciação nos valores praticados para venda, preço para "turistas" em 

locais turísticos, o preço tem que ser um só. É um local perigoso, não seguro, tendo uma 

população de rua em excesso, com muita violência e prostituição. Os galpões da Zona 

Portuária não têm uma serventia definitiva. 
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Por outro lado, tem-se novos atrativos turísticos e com a chegada de novas empresas na 

região, lugar de novas experiências: passeios, exposições, novos museus, que se tornou um 

ambiente de integração e lazer para todos, um point. O Rio ficou moderno, mudou muitas 

coisas após as olímpiadas, muitos turistas elogiam e há o aumento do interesse em frequentar 

a Zona Portuária. 

Investimentos na reformulação do trânsito para aumentar a acessibilidade intra e extra 

regional, muita cultura local a ser explorada, apesar do pouco comércio e da sensação de 

deserto, concentração de atrativos, como a Pedra do Sal e seu entorno. 

 

O que fala e faz? 

Não houve muitas ocorrências de falas negativas sobre a área, a única queixa é com relação 

ao maior movimento de pessoas na região. Dentre as falas foi indicado a necessidade de 

maiores investimentos em mobiliários da região para a população de média e baixa a renda. 

Grande parte dos participantes divulgam e falam positivamente sobre o local, por ser uma 

região agradável, rica em história, renovada e de fácil acesso.  

Dentre as ações feitas pelos participantes, tivemos voluntario do IPN – Instituto Pretos Novos, 

guias de turismo que levam seus clientes a região e apresentam o Circuito da Herança 

Africana e passado da região e participam de eventos que movimentam a região. 

Houve participante que difundiu a Mobilização Social: presença da associação de moradores, 

projetos sociais para descoberta de novos talentos organização de eventos e negócios locais, 

promover a valorização da região (concurso de fachada das casas/ roda de samba), 

capacitação de moradores com curso ligados a empreendedorismo e turismo. 

Quais desafios e necessidades? 

A falta de cuidado com o meio ambiente, que está diretamente relacionada a educação da 

população é apontada como uma dor do local, bem como a existência de pouca sombra. A 

falta de políticas públicas em relação a segurança local, que recebe muitos eventos e 

visitantes. Há um processo de gentrificação ocorrendo rapidamente e a história não é 

valorizada (ex. Cais do Valongo). Ao mesmo tempo, há uma alta concentração de museus no 

local e mesmo assim o entorno encontra-se abandonado. 

Há ausência de ações integradas das 4 hélices para favorecer a análise de dados (a produzir/ 

produzidos) e propor soluções com engajamento comunitário. Necessidade de envolvimento 
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da população local na região, bem como aumento do número de eventos para locais além do 

boulevard olímpico. Para tal, se poderia fomentar um calendário estruturado de ações de 

engajamento dos residentes do Rio/área para valorização da região. 

A infraestrutura de iluminação, segurança, recuperação e restauração precisa ser trabalhada, 

através da presença maior de empresas, universidades e moradores para a região. Os projetos 

indutores de turismo na região precisam ser continuados. Os roteiros histórico-culturais feitos 

a pé/bicicleta podem favorecer o reconhecimento dos moradores sobre a importância dessa 

região para desenvolver cidade e ainda dar mais opções de lazer, valorizando a história. 

Foi indicada também as necessidades de banheiro públicos, sinalização dos atrativos, criação 

de aplicativos para melhor acessibilidade dos visitantes e maior divulgação dos atrativos e 

ações. Possibilidade de se pensar a ocupação dos galpões vazios com escolas, equipamentos 

culturais e de interesse da sociedade, além de articulação entre todos os atores da sociedade 

para melhorias. 

8.3.1 Mapa da Empatia da Zona Portuária 

A imagem da Figura 57, apresenta o mapa da empatia da Zona Portuária. 

Figura 57 - Mapa de empatia: Zona Portuária 

 

Fonte: Elaboração própria 
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8.4 Análise da Zona Sul da cidade 

 

O que vê? 

A Zona Sul é vista como um dos cartões postais mais visitados da cidade. Alguns a observam 

como inclusiva, que engloba várias tribos. Além disso, é tida como mais segura em relação as 

demais regiões da cidade. É hospitaleira e contém os principais produtos turísticos do Rio de 

Janeiro. É a melhor região para se ficar hospedado e o público que frequenta a Zona Sul 

agrega valor ao local.   

É possível identificar uma mistura de cada segmento social do Rio de Janeiro, no entanto, 

prevalece o nível socioeconômico mais alto. Existem ótimas lojas e restaurantes, mas com 

muitos mendigos nas ruas. Por isso, pode-se dizer que houve uma revitalização parcial dos 

bairros da Zona Sul.  

Sobre os aspectos positivos da Zona Sul, é possível destacar a importância do fenômeno 

turístico na região. Também ganha destaque a infraestrutura de transporte e urbana que tal 

localidade apresenta. Apresenta eventos gratuitos e belos pontos turísticos na região, tanto 

paisagens naturais, por apresentar praias e montanhas, quanto culturais, por apresentar 

museus, prédios históricos e arte. Então, nota-se diversos espaços de encontro e cultura 

pulsante. 

Além disso, os principais meios de hospedagem do Rio de Janeiro estão localizados na Zona 

Sul. Oferece gastronomia diversificada e possui bastante segurança por ser um lugar com 

muitos atrativos e equipamentos turísticos. 

Sobre os aspectos negativos da Zona Sul, os elevados preços dos produtos e serviços ganham 

destaque. É vista como uma região apenas para turistas e não é voltada para os residentes. 

Quem mora na Zona Sul é privilegiado, porque tem mais acesso à cultura e ao turismo, em 

detrimento de quem não mora nessa nobre região. É uma região nobre da cidade do Rio de 

Janeiro. O ambiente é convidativo para classes sociais mais abastadas por ser uma área 

turistificada.  

Os eventos que acontecem na localidade causam transtornos e desordem para a cidade, além 

de causar problemas no entorno das atrações da região. A Zona Sul é vista como uma região 

intolerante, nervosa, e observa-se pouca amabilidade entre motoristas, ciclistas e pedestres. É 

insegura e nela ocorrem diversos assaltos. Em Ipanema e Copacabana ocorre prostituição e o 
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Brasil ainda é visto como destino para turismo sexual. Porém, dentre as demais regiões, ainda 

é vista como mais segura que as outras áreas. 

 

O que pensa e sente? 

Sem dúvida, a Zona Sul é a região que define o carioca para o mundo e há um forte apelo à 

visitação da praia de Copacabana. Por isso, muitos turistas são vistos andando pela orla. 

Copacabana é tida como uma identidade cultural da cidade e apresenta também uma vasta 

vida noturna. Portanto, é preciso promover à educação para e pelo turismo nas escolas da 

Zona Sul e levar a academia a promover parcerias com mercado e, assim, formalizar parcerias 

concretas. 

Sem dúvida, é uma área nobre do Rio de Janeiro toda a região da Zona Sul. Os moradores têm 

sentimento de orgulho, mas não há tanto cuidado com os bairros. Outros atrativos naturais 

também precisam ser mais bem explorados, além do Jardim Botânico e Parque Laje.  

Nota-se ainda muitas desigualdades sociais e econômicas. Há uma estranheza no encontro 

entre diferentes classes sociais por existir um tratamento diferenciado de quem mora na 

região. É vista como uma "bolha social”, pois é extremamente afastada das demais regiões e 

as realidades sociais são muito diferentes. 

Nota-se um aumento da população de rua e pobreza e falta educação e renda. Ainda existem 

obras públicas inacabadas, além de ciclovias desconectadas e sem sinalização correta. Falta 

fazer manutenção dos espaços públicos, para que maior se tenha um conjunto de 

infraestrutura ordenado. Ademais, não é vista acessibilidade nos transportes públicos. Há a 

má conservação da Vista Chinesa e dos diversos pontos turísticos fluminenses. 

É necessário políticas públicas de segurança e limpeza para melhor desenvolvimento urbano 

da cidade, pois é possível observar a cidade com muito lixo e cheirando mal. As águas das 

praias contêm muito saco plástico e outros resíduos. Logo, a qualidade das praiais fica 

prejudicada, pois as areias das praias também são poluídas.  

 

O que ouve? 

A região da Zona Sul é bonita, mas o seu entorno está excluído. Não há nenhum tipo de 

ligação e conexão com as demais regiões da cidade.  
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Tal região tem como característica ser vista como agitada e movimentada e por mais que 

apresente maiores opções de lazer, comparada as demais, ainda poderia ser possível a Zona 

Sul apresentar mais lugares de recreação e lazer aos moradores.  

Como aspectos negativos, observa-se a ruim prestação se de serviços, como o ruim 

atendimento. A falta de segurança, trânsito, ruídos, os preços abusivos, a falta de cuidado com 

o patrimônio público e a dificuldade para se chegar aos bairros nobres da região também são 

fatores negativos identificados.  

 

O que fala e faz? 

Os cidadãos que frequentam a região da Zona Sul costumam usufruir das praias e dos locais 

para lazer e prática de esportes. É fácil pedalar para ir de um local a outro. Especialmente em 

época de férias e alta temporada, nota-se uma um aumento da demanda na Zona Sul, uma vez 

que é possível fazer programas gratuitos, como ir a praias e visitar parques. 

Por mais que a mídia tente passar que a Zona Sul é uma área violenta, muitas pessoas 

contestam essas informações e continuam visitando e realizando suas programações 

ocasionais. Alguns moradores visitam áreas que ainda não são exploradas pelo turismo. Além 

disso, a região ainda é local de trabalho e lazer para muitos residentes da cidade. Há diversos 

bares, cafés e livrarias. Dessa forma, é preciso haver trabalho de sensibilização com o setor 

público, academia e sociedade civil. A segurança é primordial para embelezar espaço urbano 

e a garantia de transporte para chegada e saída da Zona Sul é primordial. 

O predomínio de altos impostos para os moradores é visto como fator negativo para o 

morador. Os custos dos ingressos para visitar os principais atrativos turísticos da cidade 

também é outro elemento negativo. Falta cooperação e espírito público-coletivo, além de 

acessibilidade e programas de inclusão. 

 

Quais os desafios e necessidades? 

Como necessidades apontadas, é preciso melhorar a reciclagem de lixo em edifícios 

residenciais; ter áreas públicas mais modernas; haver maior divulgação da cidade; melhoria de 

infraestrutura, segurança, mobilidade; qualidade na prestação de serviços; preços mais 

diferenciados para os residentes e respeito aos pedestres, com maior fiscalização para coibir 

paradas em hotéis, aeroportos de carros não autorizados. 
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Os atrativos culturais precisam de mais valorização e cuidados, além de melhor assistência 

aos turistas nos principais pontos turísticos da região. A acessibilidade aos moradores de 

outras zonas da cidade precisa ser levada em consideração e maior uso dos espaços públicos 

também. Por isso, é preciso ter segurança pública em todo estado do Rio de Janeiro.  

A conscientização e educação também precisam ser difundidas por todos os setores da 

sociedade, para que haja valorização das áreas culturais pelos residentes e melhor prestação 

de serviço e apoio ao turista. Por fim, sugere-se promoção de projetos voltados aos moradores 

para conhecimento e valorização dos atrativos históricos da Zona Sul. 

8.4.1 Mapa da Empatia da Zona Sul da cidade 

A seguir, na Figura 58, consta o mapa da empatia da Zona Sul da cidade. 

 

Figura 58 – Mapa de empatia: Zona Sul 

 

Fonte: Elaboração própria 
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8.5 Análise da Zona Oeste da cidade 

 

O que pensa e sente? 

Os embaixadores do destino deveriam amar o local e sentir o pertencimento no mesmo. A 

região tem bastante potencial e atrativos naturais. 

O potencial turístico não é valorizado por conta do descaso do poder público com a região, 

além de falta de mecanismos de divulgação para se ter acesso aos pontos turísticos. Há um 

contraste social e grande densidade demográfica, que causa desvalorização do meio ambiente 

e muita poluição. Há uma indiferença das empresas turísticas com a área, que dizem não ter 

pontos turísticos. As iniciativas para o setor de turismo são muito concentradas na Barra da 

Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, não incluído as outras áreas da Zona Oeste. Falta 

informação e é evidente a desvalorização do patrimônio histórico, cultural e natural da região. 

Há o pensamento de que o foco na área da Zona Oeste é o turismo de negócios e o 

ecoturismo, que é pouco explorado. O Poder Público não demonstra interesse em explorar a 

região como atração turística, por exemplo, um museu a céu aberto.  

 

O que ouve? 

É uma área distante, com dificuldades para locomoção e informações imprecisas, com pouca 

segurança, sem muitos atrativos. Tem somente shoppings como meios de diversão, com o 

meio ambiente degradado, sem associação a cultura do carioca. 

Todos adoram ser turistas, sair do bairro e explorar o Parque da Pedra Branda. Além do mais, 

as áreas do entorno têm um potencial para o ecoturismo. 

 

O que vê? 

É uma região com muito potencial turístico, que tem uma história que pode ser explorada 

como atrativo turístico. Apresenta belas paisagens, muitas áreas históricas como Quilombo do 

Camorim, Serra do Mendanha, Sítio Burle Max e Igreja do Loreto. O bairro de Jacarepaguá é 

visto como um dos mais antigos do Rio de Janeiro e a região é tida como maior potencial 

turístico da cidade. 
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Há muitas diferenças sociais e violência. É uma região que apresenta insegurança. A Lagoa de 

Jacarepaguá deve receber mais atenção, como cuidados para a manutenção do ecossistema e 

os meios de transporte da região da Zona Oeste precisam ser mais bem organizados. 

O que fala e faz? 

São feitas divulgações da diversidade cultural dos bairros da Zona Oeste. Algumas ações são 

realizadas como: promoção de atrações, eventos, promoção da gastronomia local e exploração 

do bairro de Campo Grande e sua gastronomia, além das áreas de eventos, como a Cidade das 

Artes e a divulgação das áreas dos esportes náuticos; criação de roteiros para conhecimento da 

região. 

Deve ser fomentado a facilitação de serviços e meios de transporte, por meio da melhoria da 

infraestrutura, a fim de encurtar as distâncias, visto que é um dos fatores que mais distancia o 

turista da área da Zona Oeste, assim como a violência, a insegurança para explorar as áreas de 

trilhas da região. 

Há muita poluição causada por turistas e moradores, além do aumento do poder paralelo 

dominando a região da Zona Oeste (as milícias). O BRT é voltado mais para moradores do 

que para turistas. Em resumo, precisa-se de planos e projetos que divulguem o turismo na 

Zona Oeste por um todo, elucidando pontos além do mar. 

É necessário que seja reconhecida as diferenças entre as localidades da Zona Oeste, como por 

exemplo: Barra da Tijuca/Jacarepaguá e Zona Oeste/Santa Cruz, pois existem diferenças 

culturais. Além disso, o turismo em Jacarepaguá vai além do sol e mar.  

Quais os desafios e necessidades? 

Algumas das dores sentidas são a grande sensação de insegurança, a baixa mobilidade dos 

transportes, a distância até o Centro da cidade, muita degradação ambiental e o pensamento de 

que a Zona Oeste é somente a Barra da Tijuca. 

A insegurança é maior devido às grandes distâncias que se tem mesmo dentro de uma 

pequena área, assim como a mobilidade de transportes ser insuficiente para fazer com que 

haja a possibilidade de ligação entre um ponto ao outro em poucos minutos. Há falta de 

informações e, muitas vezes, as informações são incompletas, que geram insegurança por 

aqueles que utilizam os transportes públicos.  

Existe pouca divulgação dos atrativos turísticos da região e nota-se descaso do poder público 

quanto à manutenção do mobiliário urbano e da manutenção do transporte público. As praias 
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como Joatinga, Reserva, Prainha e Grumari não possuem uma boa infraestrutura de 

transportes e, principalmente, não são sentidas pelos residentes como pertencentes ao roteiro 

turístico da cidade. Há baixa divulgação de trilhas e cachoeiras e elevada especulação 

mobiliária. 

As necessidades da Zona Oeste são a ampliação do sistema de transporte, para que haja uma 

melhor ligação entre as diversas áreas que a compõe interligando-a com o Centro da cidade. 

Ademais, tem como necessidade a melhoria da infraestrutura dos bairros da Zona Oeste e 

aumento da segurança pública, com número maior de policiamento nas ruas. 

Há necessidade de melhora da divulgação dos atrativos turísticos da região da Zona Oeste, 

incentivo a cultura e investimentos para atração e captação dos turistas na região. Como 

soluções propostas para a região da Zona Oeste tem-se o aumento da segurança; melhoria na 

instrução dos moradores para promoção do turismo no local; criação de roteiros turísticos da 

região e, por fim, melhoria na malha dos transportes e da mobilidade urbana. 

8.5.1 Mapa da empatia da Zona Oeste da cidade 

A seguir, na Figura 59, consta o mapa da empatia da Zona Oeste da cidade. 

Figura 59 - Mapa de empatia: Zona Oeste 

 

Fonte: Elaboração própria 
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8.6 Análise da Zona Norte da cidade 

 

O que pensa e sente? 

A Região da Zona Norte é tida como uma região excluída da cidade. A Zona Sul é vista como 

como uma região privilegiada e recebe melhorias. Em detrimento disso, a Zona Norte é 

estigmatizada como um local inferior, uma vez que pouco de ouve e fala da Zona Norte. Há a 

necessidade de maior apelo cultural na Zona Norte, com eventos que fomentem a cultura 

local. 

 

O que ouve? 

Alguns pontos positivos foram levantados, em específico os bairros da Tijuca e Méier com a 

sua história, cultura e o esportes, que tem um grande apelo devido ao Estádio Nilton Santos.  

Os pontos negativos levantados foram a valorização do Estádio do Maracanã, o 

desconhecimento da localidade aonde mora e a não-visitação da Floresta da Tijuca, que é 

reconhecida como a maior floresta urbana do mundo.  

 

O que vê? 

A visibilidade das áreas verdes é um ponto positivo na região da Zona Norte, devido a grande 

concentração de mata nativa ainda presente nessa região. Como ponto negativo, a grande 

concentração de favelas, das quais se destacam o Morro do Turano e Morro da Formiga, 

devido à proximidade com o asfalto e o estigma de favelado e o exotismo do suburbano. 

Ainda há a falta de divulgação do Museu Histórico Ferroviário, assim como dos demais 

museus da região.  

 

O que fala e faz? 

Foi levantado o problema do uso do transporte público na região da Zona Norte, uma vez que 

se passa muito tempo dentro do transporte, além desses se encontrarem também em condições 

precárias e percorrerem longas distâncias por toda a cidade. A divulgação dos eventos 

culturais e educativos que ocorrem na região da Zona Norte merece uma atenção maior, pois 

quase nada é feito pela região.  
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Quais dores e necessidades? 

Ainda há muita insegurança, na área da Zona Norte. Não existe áreas verdes na região do 

Méier e verifica-se pouca oferta de leitos para hospedagem na região. 

As necessidades apontadas são o aumento da segurança, ampliação da oferta de leitos de 

hospedagem, valorização da cultura da região, reconhecimento dos residentes, igualdade no 

acesso aos bens e direitos, direto à cidade, maior divulgação e valorização da região da Zona 

Norte. 

A produção de novos trabalhos sobre a Zona Norte, em diferentes áreas e enfoques, que 

contribuam para um melhor entendimento de suas características e particularidades. O bairro 

de Madureira, por sediar várias escolas de samba, poderia ter uma importância turística 

perante a cidade. 

8.6.1 Mapa da empatia da Zona Norte 

A Figura 60, apresenta o mapa da empatia da zona norte da cidade. 

 

Figura 60 - Mapa de empatia: Zona Norte 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
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8.6.2 Diagrama de percepções da cidade do Rio de Janeiro 

 

As percepções obtidas através dos 200 residentes da cidade do Rio de Janeiro, que 

participaram da oficina de design thinking, foram pré-classificadas segundo o conteúdo geral 

das respostas. Dessa maneira, para cada pergunta foi obtido as três percepções mais 

recorrentes. As análises discritivas foram feitas no Microsoft Excel e os resultados estão 

tabulados em categorias, de forma consolidada, na Figura 61.    

 

Figura 61 - Diagrama percepções 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

     



242 

 

Na Figura 61, apresentada acima, pode-se, portanto, observar que para a pergunta “O que 

pensa?”, as percepções: falta de segurança, abandono da cidade e desigualdade social 

estiveram mais presentes nas respostas dos moradores. No que se refere “O que ouve?” da 

cidade do Rio de Janeiro, as três principais percepções foram a insegurança, alto custo da 

cidade e o turismo.  Sobre os aspectos visuais da cidade do Rio de Janeiro, as respostas mais 

recorrentes foram a presença de moradores de rua, o abandono da cidade e a desigualdade 

social existente. Em relação ao que os moradores fazem pela cidade, destaca-se: divulgação 

da cidade, frequentação e o turismo. 

 

 

Figura 62 - Diagrama das dores e necessidades percebidas 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

     

A Figura 62 apresenta os resultados das três percepções mais frequentes para os moradores 

tanto para as dores, como também  para as necessidades sentidas por eles em relação ao Rio 

de Janeiro. Sendo assim, em relação as dores sentidas pelos residentes, destaca-se: a presença 

de moradores de rua, abandono da cidade e a desigualdade social. Por fim, de formal, o 

investimento em segurança, a diminuição do custo de vida e o estimulo ao turismo são fatores 

considerados necessários para a melhoria da cidade.   
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8.6.3 Conclusões 

 

O presente capítulo apresentou as percepções dos diferentes atores sobre o Rio de Janeiro no 

período pós-olímpico. A pesquisa qualitativa validou mais uma vez a percepção dos 

residentes sobre as melhorias que ocorreram na cidade no período pós-olímpico, apontando 

um destaque especial para a mobilidade e infraestrutura urbana. 

A cidade, apesar de apresentar uma série de atrativos culturais e belezas naturais, têm também 

diversos aspectos a serem trabalhados e melhorados, em especial no que tange à segurança 

pública e manutenção e melhoria contínua dos espaços urbanos. 

A Zona Sul é certamente a região que concentra mais atrativos e equipamentos turísticos da 

cidade, havendo uma oportunidade para se desenvolver mais as outras regiões. Com os Jogos 

Olímpicos, foi evidente a melhoria dos espaços urbanos e da mobilidade na região portuária e 

na zona Oeste do Rio de Janeiro. 

Para se desenvolver a atividade turística no destino, evidencia-se a necessidade de 

investimento e manutenção desses espaços urbanos e também no desenvolvimento e 

consolidação de novos produtos e serviços, englobando inclusive as outras áreas da cidade. 

Além disso, há de se pensar no residente como potencial consumidor de produtos e serviços 

turísticos do próprio destino. 
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CAPÍTULO 9 – CONCLUSÕES 

9.1 Introdução 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar as principais conclusões, assim como as 

considerações finais da tese. A primeira seção descreve o modelo desenhado a partir do 

estudo. Em seguida, serão apresentados os objetivos da pesquisa que foram atingidos, com as 

implicações teóricas e práticas, assim como as limitações e sugestões para futuras 

investigações. 

 

9.2 Desenvolvimento de modelo para fomentar a inovação territorial do destino 

turístico 

 

Esta seção descreve o modelo que foi desenhado a partir da discussão da revisão de literatura 

e dos achados da pesquisa. Desta forma, busca-se sintetizar a relevência teórica e prática do 

modelo, apresentado na Figura 56, destacando a importância de cada um dos elementos para a 

inovação territorial dos destinos turísticos. 

Conforme discutido ao lingo do estudo, a diversidade de interesses entre os diferentes atores é 

um dos desafios para que se exista maior interação entre a academia, o setor privado, o setor 

público e a sociedade civil. Apesar de esta ser uma realidade, é importante que cada um 

entenda a sua responsabilidade e competência para a dinâmica de inovação em um destino, de 

forma a buscar parcerias, interação e formas de co-criar para um objetivo comum.  

Hjalager (2010) afirma que um indicador de inovação é o grau de colaboração entre o setor 

privado e Universidade com seus centros de pesquisa. Aydalot (1986) afirmou que os 

comportamentos que promovem a inovação dependem de fatores definidos a nível local e 

regional. A história de uma região específica, sua organização, o comportamento coletivo e a 

estrutura interna comum são as principais características da inovação. 

De certa forma, estes resultados se alinham à perspectiva da desintegração vertical, proposto 

por Georges Benko (1995), na qual se percebe o aprofundamento da divisão social do 

trabalho, típica do momento da reestruturação produtiva, que pressupõe que as diferentes 

etapas da produção não se efetivam na mesma organização. 
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A desintegração vertical, assim, depende do estabelecimento de relações de cooperação entre 

as  diferentes organizações que estão presentes na região, dando forma as redes de 

cooperação. Aqui a proximidade geográfica e/ou organizacional possui relevância na 

diminuição dos custos de transação entre as empresas. 

Dessa forma, além de formação humana, capacitação, elaboração de pesquisa científica, fica 

como responsabilidade da Academia produzir estudos que se enquadrem nas necessidades do 

território, a partir de uma demanda não apenas interna ou intra acadêmica, mas, também, por 

necessidade e alinhamento junto a gestores públicos, privados e representantes da sociedade 

civil. Ademais, é necessário fomentar o ecossistema de inovação e empreendedorismo, 

articulando investimentos públicos e privados, assim como iniciativas de capacitação e 

fomento às ações de inovar e empreender, juntamente com os ecossistemas de empresa júnior, 

incubadoras e startups, exercitando o conceito de co-criação. 

Figura 63 – Modelo conceitual 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Logo, tem-se a relevância da sensibilização e o entendimento da importância da interação, do 

recurso de fomento a inovação, pesquisa e, mais do que isso, da necessidade de se demandar e 

contratar serviços no próprio território, sabendo que a articulação e o desenvolvimento de 

projetos em conjunto devem ser feitos de forma constante e contínua.  

Por outro lado, cabe ao setor privado a geração de postos de trabalho, além do investimento 

nesses diferentes ecossistemas. Outrossim, a articulação com todo o mercado e também uma 

maior interação com as diferentes hélices de forma a fomentar a interação e a co-criação. 

Nesse sentido, o entendimento do papel de cada um dos componentes das hélices se faz 

necessário para que seja dado a devida dinâmica de inovação do destino, proposta pela 

quádrupla hélice.  

Ao reconhecer que os sistemas de inovação são processos complexos, mais janelas precisam 

ser abertas onde a sociedade civil é oferecida como um centro de recursos no modelo da 

Hélice Quádrupla (Björk, 2014). Entender o residente não apenas como um coadjuvante, mas 

como um importante ator intrínseco a esse processo, que pode e deve ser visto como um 

potencial consumidor de produtos e serviços turísticos, aumentando inclusive a auto 

promoção do destino pelo residente, maior identificação com a atividade turística, de modo a 

sentir-se parte integrante desta dinâmica. 

Ao setor público cabe, além de legislar, fazer um trabalho de articulação entre esses diferentes 

atores da sociedade, criando uma agenda de trabalho integrada, diminuindo a burocracia e 

dinamizando o processo de inovação territorial. A criação de linhas de fomento à inovação do 

turismo, pautadas em necessidades concretas previamente mapeadas com os diferentes atores 

envolvidos e também com áreas impactadas de forma direta, indireta ou induzida. Sempre 

com o olhar interdisciplinar. 

E aos residentes e turistas, cabe também a responsabilidade de compartilhar a experiência e 

sinalizar oportunidades e desafios para que essa dinâmica seja favorável para todos os 

envolvidos. Alinhado tudo o que foi dito até então aos pensamentos do sociólogo Jost 

Krippendorf, o qual comenta sobre a importância de se encontrar caminhos para o 

desenvolvimento de um turismo responsável, consciente, onde o proveito e a boa convivência 

entre visitantes e visitados não depende da pasteurização dos lugares, mas da valorização e do 

respeito a todos, à cultura local, à natureza.  

Essa sinergia e essa necessidade de se realizar ações locais, com o entendimento do contexto 

do territorio e do global é de suma importância para a inovação. Esse movimento híbrido de 



247 

 

ações, experiências e vivências virtuais, reais e hibridas se torna essencial para a inovação das 

empresas e destinos. 

 

9.3 Principais conclusões 

 

Esta seção descreve os achados da pesquisa assim como os objetivos atingidos.  

A presente tese teve como objetivo investigar até que ponto os atores da quádrupla hélice são 

acionados como instrumento de inovação no turismo em um destino turístico após a 

realização de um megaevento esportivo. O estudo de caso foi realizado na cidade do Rio de 

Janeiro, três anos após sediar os Jogos Olímpicos. Como objetivo secundário, buscou-se 

analisar até que ponto o residente (representante da quarta hélice) é entendido como um 

importante ator para desenvolvimento do turismo em um destino. A seguir estão descritos os 

resultados. 

Inicialmente, é importante ressaltar que os diferentes estágios do ecossistema influenciam a 

inovação de maneiras diferentes (Bittencourt & Figueiró, 2019) e, nesse contexto, percebe-se 

que o ecossistema de inovação em turismo da cidade do Rio de Janeiro encontra-se num 

estágio inicial e ainda possui diversos desafios para se atingir a maturidade. Apesar de se 

obvervar o entendimento da importância dessa temática para o turismo, faltam diversas ações 

por parte dos diferentes atores, em especial no que tange ao fomento à intereação de forma 

conjunta, com envolvimento da academia, do setor privado, do setor público e da sociedade 

civil, e investimento de recurso das mais variadas fontes para a inovação. 

Alguns entraves são próprios da natureza das organizaçoes envolvidas no desenvolvimento de 

atividade turística, incluindo a diversidade de atores envolvidos, objetivos divergentes entre 

os mesmos, falta de recurso, tamanho das empresas e a falta de política pública de inovação 

em turismo. Tais questões corroboram com entraves sinalizados por Brandão (2014). 

No entanto, evidencia-se de toda forma, a necessidade de uma maior integração entre atores, 

além da elaboração de uma agenda de fomento à inovação em turismo, juntamente com uma 

agenda de pesquisa que auxilie a tomada de decisão dos diferentes atores. Também é 

necessário estimular a maior interação da academia com o setor privado e vice-versa e 

também envolvimento dos residentes nas ações de turismo.  

Vale ressaltar que o modelo de invoação territorial teve a sua base de surgimento por meio da 

interação entre a academia e o setor privado. A primeira geração, mais conhecida como 
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Modelo linear ou neoclássico prevaleceu durante os anos cinquenta até meados dos anos 

sessenta, dentro de um contexto socioeconômico de expansão industrial e de surgimento de 

novas indústrias de base tecnológica.  

Este modelo, sugerido por Rothwell (1994) sugere que a inovação ocorre através de uma 

progressão linear a partir da ciência (ou pesquisa), que leva ao desenvolvimento tecnológico, 

o desenvolvimento leva à produção e a produção ao marketing e vendas. A Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) foi considerada a fonte privilegiada de inovação. 

E o que os resultados deste estudo apontam é que até o momento, não foi percebida uma forte 

interação entre a academia e o setor privado. Pelo contrário, evidencia-se um distanciamento 

entre ambos os atores e este pode ser um desafio a ser enfrentado que pode favorecer em 

muito para a inovação em turismo.  

Ademais, torna-se evidente e urgente o investimento em saúde, educação e segurança, em prol 

da melhoria da qualidade de vida do residente e da experiência do turista/visitante. Até 

porque, um destino que deseja desenvolver o turismo, precisa antes de tudo oferecer uma boa 

experiência para o residente. 

Vale lembrar que a Organização Mundial do Turismo (OMT) em prol do atingimento dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 ressaltam a importância 

em se pensar na atividade turística com mais responsabilidade tanto com o meio ambiente 

como com as comunidades receptoras. Nesse sentido, a OMT define o turismo sustentável 

como aquele que “leva em conta seu impacto presente e futuro na economia, sociedade e meio 

ambiente, atendendo às necessidades dos visitantes, da indústria, do meio ambiente e das 

comunidades receptoras” (World Tourism Organization - UNWTO, s.d.).  

Esses resultados corroboram com o pressuposto da quádrupla hélice de que o 

desenvolvimento e a sustentação de um ecossistema de inovação se dá por meio da criação de 

valor compartilhado, ou seja, torna-se necessário que os diferentes atores da rede percebam 

valor em sua participação para garantir o crescimento e a sustentabilidade do ecossistema. 

(Carayannis & Campbell, 2009). A sustentabilidade em si é uma temática de investigação 

quando se trabalha o conceito da quíntupla hélice, podendo ser um desdobramento future do 

presente estudo. 

Kaplanidou, Al Emadi, Sagas, Diop e  Fritz (2016) enfatizam que é cada vez mais necessário 

criar um ambiente colaborativo, que aprimore o conhecimento das entidades envolvidas e 

contribua para resultados dos legados intangíveis de longo prazo. Segundo esses mesmos 
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autores, evidencia-se a necessidade de aproximação e cooperação entre a maior parte das 

organizações, tanto nacionais como internacionais, dado que o desenvolvimento de redes de 

negócios pode ter múltiplas influências na criação de uma mentalidade de inovação para o 

desenvolvimento de longo prazo a partir da criação de novas infraestruturas e geração de 

conhecimento acumulado.  

A construção de uma base de dados sobre entradas e saídas da inovação e dados sobre o 

desempenho inovador de diferentes países pode também ajudar os gestores a compreender 

melhor o ambiente dinâmico da mudança tecnológica e da concorrência no contexto em que 

as empresas devem desenvolver e promover suas atividades inovadoras. O presente estudo 

não se debruçou sobre o universo de marcas e patentes, mas este pode também ser algo a se 

fomentar e se analisar em futuras pesquisas. Ainda que este não seja necessariamente um bom 

índice para evolução da inovação em um destino. 

Segundo Esteves (2015), o Estado pode ter um papel importante na inovação com suporte 

financeiro aos programas de desenvolvimento econômico regionais, além do estabelecimento 

de parcerias público-privadas, seja a nível de desenvolvimento e/ou infraestruturas. Além 

disso, o Estado pode também dar suporte às inovações de marketing de destino, favorecer o 

ambiente político e regulatório, além de encorajar novas inovações e proteger inovações 

existentes. 

Hall & Williams (2008), ressaltam que as forças de inovação em turismo compreendem 

competitividade, desempenho econômico, procura, tecnologia, estratégia organizacional, 

empreendedorismo individual e o papel do Estado. E esses são fatores estratégicos para a 

inovação territorial. 

 

9.4 Considerações finais do estudo 

 

A construção da trajetória do turismo brasileiro deve estar pautada na criação de uma base de 

conhecimento para atingir uma capacidade competitiva e, diretamente, uma capacidade de 

inovação. Segundo Figueiredo (2009), a base de conhecimento das diferentes organizações, 

denominada de ativo cognitivo (conhecimento com base na percepção), é responsável por 

diferenciar as organizações umas das outras, influenciando na capacidade de produção, de 

inovação, assim como de posicionamento no mercado. 

As transformações na cidade, os investimentos realizados e o contexto de insegurança e crise 

política e econômica obrigam a definição de uma agenda estratégica em conjunto com os 
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setores público e privado, universidades e sociedade civil, de forma a fortalecer as redes e o 

ambiente para a inovação. Nesse contexto, cabe inserir o residente como um importante ator a 

participar da inovação no turismo, entendendo que a atividade turística é para todos e não 

apenas para o turista. Nesse caso, o próprio residente se insere nesse contexto, podendo ser 

visto como embaixador do próprio destino. 

Além disso, é necessário o entendimento de que os novos espaços industriais estão 

relacionados ao processo de desintegração vertical, que por sua vez está ligado às estratégias 

da reestruturação produtiva e flexibilidade da produção, mas que, no entanto, se relaciona 

também a uma ideia de espontaneidade do sistema produtivo (Tunes, 2016). Entender o papel 

de cada ator nesse processo é de suma importância para a inovação no turismo. 

Ao analisar esse cenário de forma mais ampla, pode-se considerar que, no contexto da 

indústria do turismo, o Brasil é um latecomer, desafiando empresas e destinos a estruturarem-

se para fortalecer tanto a demanda doméstica como internacional. Essa corrida por mercados, 

inerente ao processo competitivo, exige uma série de medidas dos destinos turísticos, 

incluindo a necessidade de integração e investimento contínuo dos diferentes entes envolvidos 

(empresas privadas, órgãos públicos, entre outros), na busca de vantagens no mercado. 

Ao analisarem-se os segmentos de atuação no turismo, evidencia-se que as empresas, na 

maioria, são de pequeno e médio portes, tais como agências de viagens, operadoras, pousadas, 

locadoras de veículos. Um grande percentual chega a ser microempresa, empregando apenas 

um funcionário. A exceção fica por conta do setor aéreo, que engloba empresas de grande 

porte, e do setor hoteleiro, quando se trata de hotéis de rede. Cada um desses segmentos tem 

necessidades específicas para adquirir capacidade competitiva e trabalhar questões 

relacionadas ao empreendedorismo, sendo também de suma importância para o evento, em 

especial, no âmbito das startups. 

Em um mundo globalizado, a atividade turística encontra-se cada vez mais competitiva, e as 

empresas necessitam de ferramentas para se destacarem no mercado. Em nível de destino 

turístico, o empreendedor pode contribuir para o emparelhamento de interesses, pois as 

necessidades compartidas são melhor atendidas por meio de ações conjuntas e coletivas 

(Sachs, 2003). Esse comportamento pode formar uma rede de empreendedores turísticos. 

Além da existência de um vínculo territorial, o qual gera necessidades e recursos compartidos, 

o empreendedor, nesse setor econômico, tem outros desafios, pois o turismo é experiencial e o 

consumidor está envolvido na produção e no consumo do produto. Esse é o contexto que 

levou a conceituar o empreendedor turístico como aquele que busca um diferencial 
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competitivo na prestação do serviço turístico, criando um negócio (Kensbock & Jennings, 

2011). 

No âmbito do turismo, é preciso também que exista uma política macroeconômica com uma 

agenda que incorpore estratégias de desenvolvimento e de inovação. E, nesse contexto, 

percebe-se a necessidade de atuação de diferentes atores, seja no âmbito da universidade, 

gestão privada, pública ou sociedade civil. Considerar as diferentes percepções em relação a 

inovação torna-se fundamental para a geração de conhecimento acumulado que possibilite 

inclusive repensar o uso de megaeventos como estratégias de desenvolvimento de cidades 

sede, assim como a importância de envolver os diferentes atores para a elaboração de políticas 

públicas relacionadas a eventos e inovação de turismo no destino.  

O comportamento de competitividade passou a ser um híbrido entre competir e cooperar, que 

é representado pela Coopetição (Brandenburger & Nalebuff, 1996). Assim, construtos tais 

como a co-criação de valor, o co-marketing, a co-evolução e os espaços de co-work estão 

cada dia mais fortes no jargão e na prática empresarial. Esses organismos funcionam como 

um hub de redes de coopetição, no qual várias redes interorganizacionais cooperam na 

formação de um mercado ao mesmo tempo em que competem na divisão do mercado criado 

(Schiavone & Simoni, 2011). Portanto, a coopetição é o comportamento desejado no perfil do 

empreendedor turístico para que um destino possa estabelecer uma gestão estratégica baseada 

em governança. 

Como já apresentado anteriormente, a presente tese visou identificar como os diferentes 

atores da quádrupla hélice interagem em busca da inovação do turismo. O estudo de caso foi 

realizado na cidade do Rio de Janeiro, que foi destino sede dos Jogos Olímpicos em 2016 e o 

recorte do estudo foi feito três anos após a realização do megaevento esportivo.  

A tese foi dividida em nove capítulos. Primeiramente foi feita uma breve introdução ao tema 

de pesquisa e em seguida foi apresentado o referencial teórico, no qual foram identificadas as 

dimensões de análise, que englobaram as temáticas de turismo, inovação territorial, co-criação 

e megaevento esportivo. A metodologia de pesquisa foi descrita no capitulo seis, assim como 

as etapas de trabalho e as limitações do estudo. Os capítulos 7 e 8 apresentaram os resultados 

das pesquisas quantitativas e qualitativas e o capítulo 9 apresentou as considerações finais e 

sugestões para futuros estudos. 

Ao longo da pesquisa, procurou-se identificar o que os respondentes entendem por inovação e 

o quanto perceberam inovação no Rio de Janeiro após os Jogos Olímpicos. Também buscou-
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se entender o nível de interação percebido entre os diferentes atores da quádrupla hélice e o 

quanto os respondentes acreditam que a interação seja positiva para a inovação. Por fim, o 

estudo teve como objetivo investigar o quanto os diferentes atores investem em inovação, 

startups e incubadoras e também, o quanto os residentes são inseridos nas políticas para 

inovação territorial.  

Se por um lado a diversidade de atores dificulta o desenvolvimento de projetos em conjunto, é 

justamente a conexão entre os diferentes conhecimentos e competências de um ecossistema 

que contribui para uma oportunidade efetiva de geração de inovação (Bittencourt & Figueiró, 

2019). 

Um outro aspecto estudado foi relacionado à quarta hélice no turismo, ou seja, o quanto o 

residente é percebido como importante ator para a inovação em turismo. Ao longo da 

pesquisa, buscou-se entender como os residentes percebem o turismo após o megaevento e se 

verifiam oferta de produtos e serviços turísticos direcionados para os locais ou apenas para 

turistas. Também buscou-se avaliar percepção de preço, intenção de consumir e de se 

hospedar na própria cidade e consumir serviços turísticos.  

Também objetivou-se investigar o quanto os residentes estão satisfeitos em residir na cidade, 

o quanto acreditam que a cidade está preparada para como destino turístico e se 

recomendariam a cidade maravilhosa para alguém visitar. E também procurou-se verificar o 

quão tecnológico, informado, participativo em redes sociais é este entrevistado e até que 

ponto teria interesse em se tornar embaixador do próprio destino. 

O maior desafio é fomentar interação entre os diferentes atores e conseguir recursos de 

fomentos contínuos para o desenvolvimento de todo o ecossistema de inovação territorial. 

Torna-se, portanto, fundamental priorizar o investimento com base em um processo inclusivo 

e baseado em evidências conduzidas pelas partes interessadas, com engajamento e atenção à 

dinâmica do mercado (Gianelle et al., 2016).  

E, entendendo que o destino deve ser visto como um sistema onde o turista vivenciará a sua 

experiência, sem fronteiras, cujo conteúdo é co-criado, deve-se ter cooperação e redes de 

empresas públicas e privadas para a realização de uma experiência de excelência (Flores & 

Mendes, 2014). 

Um achado importante está relacionado ao baixo nível de interação entre os diferentes atores 

em prol da inovação, corroborando com Sinell et al. (2018). Apesar de a interação entre os 
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diferentes setores para a inovação ser fundamental, percebe-se uma articulação mais forte em 

intra-setores (privado versus privado, público versus público, academia, versus academia). 

Há, portanto, que desenvolver e estimular políticas públicas para desenvolvimento de projetos 

em conjunto, delegando a cada um dos participantes as suas competências. Esses resultados 

corroboram com os próprios atores da academia que reconhecem que precisam desempenhar 

mais ativamente o papel multifacetado na transferência de conhecimento acadêmico e insights 

teóricos para as empresas e para a sociedade civil (Sinell et al., 2018). 

O segundo achado, relaciona-se ao baixo nível de investimento no ecossistema de inovação 

em turismo. De acordo com Björk (2014), os sistemas de inovação para o desenvolvimento do 

turismo funcionam com uma mistura de estruturas de governança no qual os atores das hélices 

possuem intenções e objetivos diferentes e raramente estão presentes ao mesmo tempo ao 

longo do processo. Essa colocação é interessante porque o desafio é justamente coordenar os 

momentos em que cada ator deve estar mais presente e respeitar as etapas de desenvolvimento 

dos projetos, dado que cada um terá uma competência em um momento específico. 

Estudos apontam que o empreendedorismo e a inovação não estão igualmente disponíveis 

para todos e que algumas categorias da população estão sub-representados nas atividades 

empresariais (Lindberg et al., 2014). Ademais, quando existe uma mentalidade win-win, os 

parceiros são mais propensos a trabalhar duro para alcançar o objetivo comum, pois há algo 

nele para eles. Isso não quer dizer que alguns indivíduos não façam um esforço considerável 

pelo bem do projeto, mas ter benefício pessoal adicional pode fortalecer a causa. (Thomson et 

al., 2015). 

No caso do Rio de Janeiro, observa-se um crescente estímulo para desenvolvimento de 

startups, no entanto, percebe-se que nem todas empresas se configurarão dentro dessa 

tipologia. Desta forma, é importante atentar-se à necessidade de programas de fomento à 

inovação e, do ponto de vista incremental, seja no âmbito de melhoria de processos, produto e 

serviços, marketing ou infra-esrtutura. Logo, pode-se dizer que se exige muito mais do que 

apenas ações pontuais. 

O formato acelerador depende de um ambiente de alta tecnologia já desenvolvido, repleto de 

investidores-anjos, firmas de capital de risco e colaboradores de startups que possibilitem que 

as empresas apoiadas pelas aceleradoras decolem e floresçam. O ecossistema de inovação em 

si é um fenômeno de segunda ordem, que repousa sobre uma dinâmica de primeira ordem de 
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interações de Hélice Tríplice entre instituições com fronteiras porosas (Etzkowitz & Zhou, 

2017) 

A influência de consumidores (Matthing et al. 2004) e cidadãos (Angelopoulus et al. 2010) 

no desenvolvimento de novos serviços (NSD) (projetos de governança eletrônica) e inovações 

está bem documentado na literatura (Björk, 2014) e os resultados da pesquisa corroboram 

para essa necessidade de co-criação com os diferentes atores. 

A revisão revela que ainda há evidências empíricas sistemáticas e comparáveis limitadas do 

nível de atividades inovadoras e seus impactos e implicações mais amplas para destinos e 

economias nacionais. Uma agenda para pesquisas futuras está surgindo, sugerindo que há uma 

busca tanto pela quantificação formal quanto por estudos qualitativos dos fundamentos, 

processos, implicações e políticas de inovação no turismo (Hjalager, 2010). 

Evidencia-se que é necessário entender o valor gerado para os diferentes públicos para 

garantir a formação e sustentabilidade de um ecossistema de inovação (Bittencourt & 

Figueiró, 2019). Neste sentido, uma outra contribuição surgiu no âmbito da interação não 

apenas intra-setores, mas da necessidade de se fomentar a interação extra setores. Em especial 

durante e após a Pandemia, esse compartilhamento de conhecimento é fundamental para 

gestão de crise. 

Os dados do presente estudo corroboram com essa afirmativa, em especial quando 

empresários afirmam que muitas vezes a dificuldade para desenvolvimento de projetos em 

conjunto perpassa a falta de definição de um objetivo comum. O fato de cada ator ter um 

interesse específico dificulta o desenvolvimento de projetos em conjunto.  

Entretanto, a partir do momento que são definidas as competências e o entendimento da 

importância de se ter uma coordenação desse processo, pode ser que se consiga mitigar essa 

dificuldade para que a interação e a inovação (Aranguren, Magro, Navarro & Wilson, 2018) 

de políticas regionais mais "horizontais" aconteçam (como o fortalecimento sistema de 

inovação, por exemplo). 

 

9.5 Contribuições práticas e teóricas 

 

No que se refere à contribuição prática, a presente investigação teve implicações em 

três níveis. São elas: 
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• Nível empresarial: Poderá servir para o mercado privado entender os 

contributos e as implicações da inovação no destino e a importância de se trabalhar de 

forma articulada com as universidades, o governo e a sociedade civil em prol da inovação;  

• Nível das políticas públicas: a investigação poderá fornecer interessantes 

insights e conclusões sobre os efeitos das inovações e a necessidade de fomentar política 

pública para fortalecer o ecossistema de inovação no turismo, tomando como estudo de 

caso a cidade do Rio de Janeiro; 

• Nível de pesquisa empírica: os resultados do estudo poderão servir de 

ferramenta para direcionamento de ações integradas dos componentes da quadrupla hélice 

para o fomento da inovação em diferentes setores do turismo, com criação de agenda para 

inovação inclusive para destinos que sediaram ou que irão sediar megaeventos esportivos 

e elaboração de diretrizes para médio e longo prazos; 

• Nível educacional: contribuição da pesquisa para aproximação do 

conhecimento gerado na universidade com o mercado, possibilitando o aumento da rede 

de pesquisa e educação, com novas técnicas e parcerias, além de ampla divulgação dos 

resultados. Além disso, o estudo contribui para mostrar a importância da capacitação 

científica, do conhecimento tácito e de como a interação entre os diferentes atores, assim 

como a co-criação, podem favorecer a inovação no destino. 

Dentre as contribuições práticas, destacam-se ainda: 

• Fomentar estudos científicos e pesquisas empíricas relacionadas ao 

desenvolvimento territorial, quádrupla hélice e turismo; 

• Contribuir para o desenvolvimento das políticas públicas para a Inovação do 

Turismo, tomando como caso de estudo a cidade do Rio de Janeiro; 

• Fomentar o ecossistema de empreendedorismo enquanto veículo de inovação e 

criação de novas empresas;  

• Potencializar a investigação relacionada à inovação no contexto de 

megaeventos esportivos; 

• Reforçar a importância de se criar uma agenda com recomendações de ações 

prioritárias para o fomento ao ecossistema de inovação e empreendedorismo do destino; 
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• Incentivar a pesquisa e desenvolvimento na Universidade em turismo, com a 

possibilidade de cooperação entre outros países; 

• Fomentar a aproximação do setor privado com a academia; 

• Estimular a inserção do residente no desenvolvimento do turismo da cidade. 

 

9.6 Limitações e sugestões para futuros estudos 

 

O estudo contou com algumas limitações, que aqui são relatadas com o objetivo não só de 

justificar o que não foi feito, mas deixar sugestões para futuras investigações.  

Houve uma dificuldade grande de engajamento dos empresários e dos representantes do setor 

público no preenchimento do questionário. Por mais que tenha sido feito um trabalho extenso 

de sensibilização e articulação junto aos diferentes setores, houve bastante resistência, em 

especial desses dois públicos. A academia teve mais adesão, talvez pela conscientização que 

se tem dentro do ambiente universitário sobre a importancia da pesquisa científica. 

Do ponto de vista da pesquisa quantitativa, evidencia-se a necessidade de ampliação da 

amostra da pesquisa em futuros estudos, em especial no âmbito desses dois setores citados. 

Para tanto, sugere-se que seja feito um trabalho de sensibilização junto às empresas sobre a 

importância da colaboração com estudos acadêmicos. E por parte das Universidades, torna-se 

cada vez mais necessário e urgente a divulgação científica com uma linguagem menos 

terórica e mais prática, que permita uma conversa com o mercado e com a sociedade civil.  

Uma outra limitação foi o fato da investigação ter contemplado apenas um estudo de caso na 

cidade do Rio de Janeiro. Assim, recomenda-se para futuros estudos a ampliação da coleta de 

dados em âmbito estadual, federal e até mesmo com outros destinos internacionais, por 

exemplo, Portugal, para possibilitar um olhar comparativo das diferentes realidades.  

Além disso, sugere-se que sejam elaborados estudos que avaliem a inovação em turismo na 

qualidade de vida do residente, dado que há poucos trabalhos que tenham explorado a 

influência do desenvolvimento do turismo na qualidade de vida do residente. E também que 

considerem o residente como consumidores de produtos e serviços turísticos, de forma mais 

integrada. 
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Vale dizer que ao longo da Pandemia, a autora desta tese já iniciou um projeto de pesquisa 

como desdobramento deste estudo, com o objetivo de coletar dados a respeito deste 

ecossistema, considerando essas diferentes esferas de governo. Até o momento foram 

coletatos 1500 dados em sua totalidade, tendo amostras referente não apenas à cidade do Rio 

de Janeiro, mas também o Estado, a Federação e em Portugal. Esses dados serão analisados 

em um futuro próximo, mas os dados parciais apontam já para uma baixa interação entre tais 

diferentes atores em prol da inovação no turismo. Ou seja, os resultados parciais corroboram 

com os dados da tese, ainda que a amostra desse estudo tenha sido de certa forma limitada.  

No que tange a pesquisa qualitativa, mais uma vez foi observada uma dificuldade de acesso às 

empresas turísticas. Além disso, houve também uma dificuldade de engajar o mercado e os 

profissionais como um todo. Apesar de ter tido a participação de gestores privados, muitos 

eram de pequenas empresas ou autônomos. Sugere-se, portanto, que esse estudo seja feito 

futuramente com gestores de pequenas, médias e grandes empresas de turismo, englobando os 

diferentes segmentos.  

Aconselha-se também que sejam feitos investimentos em pesquisas em nível municipal, 

estadual e federal. A atividade turística do Rio de Janeiro, por exemplo, possui carência de 

dados e de fontes organizadas. Muitos desses dados estão em mão de associações de turismo 

(tais como ABAV, ABEOC e CVB) e não são necessariamente disponibilizados pela gestão 

pública de turismo da cidade (como Turisrio e Riotur, por exemplo). 

Melhores informações e base de dados com cesso aberto poderiam auxiliar o aperfeiçoamento 

de políticas que visam alcançar benefícios econômicos e sociais provenientes da inovação. 

Dessa forma, as pesquisas relacionadas ao turismo e aos setores que são diretamente afetados 

pela cadeia, com um olhar interdisciplinar, podem fornecer dados qualitativos e quantitativos 

sobre os resultados da inovação. Ademais, os dados de pesquisas podem ser insumos muito 

úteis para análises empíricas sobre os impactos da inovação. 

A questão da governança não foi dada prioridade por aqueles que estudaram a estrutura da 

hélice (Björk, 2014), sendo essa temática de grande relevância para futuras pesquisas. Estudar 

formas de se fomentar a sinergia e a cooperação entre esses diferentes atores é também uma 

sugestão para futuros estudos. Segundo Tunes (2016), a sinergia e as relações de cooperação 

podem ser formais ou informais e se dão entre as empresas e demais instituições locais, como 

instituições de pesquisa, financeiras, de serviços especializados e intensivos em 

conhecimento, instituições públicas, dentre outras.  
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Sugere-se ainda que sejam desenvolvidas plataformas colaborativas que possam favorecer a 

interação e fomento aos sistemas de inovação. Segundo Björk (2014), grande parte do 

trabalho criativo dos atores das empresas turísticas desenvolve-se em sua própria hélice. E um 

dos achados dessa tese é justamente a falta de interação entre os diferentes atores.  

Há de se pensar em um modelo não apenas top-down, para se dar velocidade e liderança ao 

desenvolvimento da inovação territorial no turismo, mas também de baixo para cima. 

Segundo Björk (2014), torna-se essencial ter um líder de projeto oficialmente nomeado, 

membros do conselho e um comitê de direção para a organização de financiamento. 

Representantes das quatro hélices (academia, empresas, setor público e sociedade civil) 

devem estar representados tanto nos membros do conselho como no comitê de direção. A 

criação e validação de um modelo de governança para o desenvolvimento territorial com base 

na quádrupla hélice é visto como um dos desafios para próximos estudos empíricos e projetos 

aplicados. 

Vale lembrar que esse estudo nçao englobou perspectivas da quíntupla hélice 

(desenvolvimento sustentável e ecologia social) apresentada por Carayannis e Campbell 

(2010), sendo oportuno que futuros estudos realizem esse enquadramento, apoiando 

discussões sobre ecossistemas de inovação que reflitam também sobre temáticas relacionadas 

à sustentabilidade. 

O fato da coleta de dados do estudo ter sido realizada antes do contexto de Pandemia não 

considerou as mudanças de interações entre instituições e o desenvolvimento de projetos em 

conjunto durante esse período. Percebe-se que houve um aumento significativo da interação 

on-line e digital dos diferentes atores, e com isso  surgirão novas oportunidades e desafios. 

Para futuros estudos, sugere-se que sejam investigadas as mudanças, ganhos e perdas para a 

inovação neste “novo normal”, com uma maior vivência do mundo virtual. 

Por fim, a limitação de recursos para realização de pesquisas qualitativas e quantitativas 

também foi um fator restritivo. Para ambas as pesquisas, o recurso da FAPERJ foi 

fundamental para desenvolvimento do estudo. Desta forma, sugiro que existam mais 

programas de fomento para pesquisas e bolsas de estudos no âmbito de pesquisas em turismo, 

sejam dentro ou fora do país. 

Aconselha-se também que seja feito um estudo avaliando o ecossistema de inovação em 

turismo antes, durante e depois da realização do megaevento, para que se possa medir o nível 

de inovação dos destinos sedes nesses diferentes períodos e até que ponto a realização de um 



259 

 

megaevento contribui para a inovação de um destino, de modo a validar o efeito da quádrupla 

hélice. 

Para fechar o estudo, compartilho uma frase do britânico Charles Darwin (1809 – 1882) 

explicando a teoria evolucionista, mas que poderia também ser usada para explicar a 

importância da inovação nos dias atuais: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais 

inteligente. Mas o que melhor se adapta às mudanças. E esse deve ser o propósito do turismo. 
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ANEXO 1 – Instrumento de coleta de dados 

 

Você é residente na cidade do Rio de Janeiro? * Marcar apenas uma oval. 

 
 Sim, cidade do Rio de Janeiro        Sim, região metropolitana 

 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 

Qual cidade o (a) senhor reside? * 

 

 
ATUAÇÃO 

Quando o(a) senhor pensa em inovação, o que vem a sua cabeça? * 

 

 
O(A) Senhor(a) atua no setor de turismo? * Marcar apenas uma oval. 

 
 Sim, Setor Público (Turismo)      Sim, Setor Privado (Turismo)     Sim, Instituição de ensino (Turismo) - Pública  

 

 Sim, Instituição de ensino (Turismo) - Privada    Não trabalho no setor de turismo. Sou apenas residente no Rio de 

Janeiro 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, com qual frequencia o setor de turismo da sua Instituição de 

ensino:(OBS: Se estiver respondendo pelo celular, veja a barra de rolagem para acessar a todas opções de 

resposta) * Marcar apenas uma oval por linha. 

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faz arrttiicullação com o 

settorr prriivado parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos em conjjuntto 

no âmbiitto do Turriismo 

                                                       

Faz arrttiicullação com a 

sociiedade ciiviill parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos em conjjuntto 

no âmbiitto do Turriismo 

                                                       

Faz convêniio parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos  em conjjuntto 

com o settorr públliico,, 

prriivado,, uniiverrsiidade 

e sociiedade ciiviill 

concomiittanttementte,, 

no âmbiitto do Turriismo 

                                                       

Faz arrttiicullação com 

IInsttiittuiição  de ensiino 

parra desenvollviimentto 

de prrojjettos em 

conjjuntto em Turriismo 

                                                       

 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, com qual frequencia o setor de turismo da sua Instituição de 

ensino:(OBS: Se estiver respondendo pelo celular, veja a barra de rolagem para acessar a todas opções de 

resposta) * Marcar apenas uma oval por linha. 

  
0 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 
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IInvestte em emprresa 

jjúniiorr em tturriismo 
                                                       

Esttiimulla o 

desenvollviimentto de 

sttarrtt up em Turriismo 

                                                     

IInvestte em iincubadorra 

de emprresas em 

Turriismo 

                                                       

Faz arrttiicullação com o 

settorr públliico parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos em conjjuntto 

no ambiitto do Turriismo 

                                                       

 

SETOR PRIVADO 
Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, com qual frequencia a empresa do setor privado onde o(a) 

senhor (a) atua:(OBS: Se estiver respondendo pelo celular, veja a barra de rolagem para acessar a todas opções 

de resposta) * Marcar apenas uma oval por linha. 

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faz arrttiicullação com o 

settorr prriivado parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos em conjjuntto 

em Turriismo 

                                                     

Faz arrttiicullação com a 

sociiedade ciiviill parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos em conjjuntto 

no âmbiitto do Turriismo 

                                                     

Faz convêniio parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos  em conjjuntto 

com o settorr públliico,, 

prriivado,, 

uniiverrsiidade e 

sociiedade ciiviill,, 

concomiittanttementte,, 

no âmbiitto do Turriismo 

                                                     

Faz convêniio parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos  em conjjuntto 

com o settorr públliico,, 

prriivado,, 

uniiverrsiidade e 

sociiedade ciiviill 

concomiittanttementte,, 

no âmbiitto do Turriismo 

                                                       

 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, com qual frequencia a empresa do setor privado onde o(a) 

senhor (a) atua:(OBS: Se estiver respondendo pelo celular, veja a barra de rolagem para acessar a todas opções 

de resposta) * Marcar apenas uma oval por linha. 

 

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apoiia allgum prrojjetto 

parra desenvollviimentto 

de sttarrtt up em 

Turriismo 
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Apoiia allgum prrojjetto 

com iincubadorra de 

emprresas em tturriismo 

 

                                                       
  

Faz arrttiicullação com 

uniiverrsiidade parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos em conjjuntto 

no âmbiitto do Turriismo 

 

                                                       

  

Faz arrttiicullação com o 

settorr públliico parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos em conjjuntto 

no âmbiitto do Turriismo 

 

                                                       

  

 

SETOR PÚBLICO 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, com qual frequência o setor público em turismo onde o(a) 

senhor(a) atua:(OBS: Se estiver respondendo pelo celular, veja a barra de rolagem para acessar a todas opções 

de resposta) * Marcar apenas uma oval por linha. 

  
0 1 2 3 4 5 6 7              8 9 10 

Faz arrttiicullação com o 

settorr públliico parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos em conjjuntto 

em Turriismo 

                                                     

Faz arrttiicullação com o 

settorr prriivado parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos em conjjuntto 

em Turriismo 

                                                       

Faz arrttiicullação com a 

sociiedade ciiviill parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos em conjjuntto 

o âmbiitto do Turriismo 

                                                     

Possuii convêniio parra 

desenvollviimentto de 

prrojjettos  em conjjuntto 

com o settorr públliico,, 

prriivado,, uniiverrsiidade 

e sociiedade ciiviill 

concomiittanttementte,, 

no âmbiitto do Turriismo 

                                                       

 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, com qual frequência o setor público em turismo onde o(a) 

senhor(a) atua:(OBS: Se estiver respondendo pelo celular, veja a barra de rolagem para acessar a todas opções de 

resposta) * Marcar apenas uma oval por linha. 

  
0 1 2 3 4 5 6 7              8 9 10 

Apoia algum projeto em 

conjunto com empresa 

júnior em turismo 

 
                                                       

Apoia algum projeto para 

desenvolvimento de start 

up em Turismo 
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Apoia algum projeto com 

incubadora de empresas 

em turismo 

                                                       

Faz articulação com 

universidade para 

desenvolvimento de 

projetos em conjunto em 

Turismo 
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INOVAÇÃO 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto a realização dos Jogos Olímpicos contribuiu para 

a inovação do Turismo na cidade do Rio de Janeiro? * Marcar apenas uma oval. 

 

                                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Nada Muito 

 

O setor de turismo da Organização onde o(a) senhor(a) atua, realizou, pós olimpíada, alguma inovação em: * 

Marcar apenas uma oval por linha. 

 
                                                               Sim   Não   Não sabe dizer   Não se aplica 
 

 

PROJETO DE MEGAEVENTO 
Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o setor de turismo da Organização 
onde o(a) senhor(a) trabalha, esteve envolvido com projeto relacionado ao megaevento Rio 2016 e 
turismo? (Nota explicativa: projeto pode ser entendido como qualquer tipo de trabalho que tenha 

sido desenvolvido em conjunto, seja acadêmico, de pesquisa ou de mercado) * Marcar apenas uma oval. 

                                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          Não sabe 

responder 
 

  

 

Se sim, qual tipo de projeto? 

 

 
PARCERIA - SETOR PÚBLICO 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o setor de turismo da organização onde o(a) 

senhor(a) trabalha realizou algum projeto em parceria somente com o SETOR PÚBLICO pós olimpíada (De 2016 

até 2019)? (Nota explicativa: projeto pode ser entendido como qualquer tipo de trabalho que tenha sido 

desenvolvido em conjunto, seja acadêmico, de pesquisa ou de mercado) * Marcar apenas uma oval. 

                                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          Não sabe 

responder 
 

  

 

Se sim, qual tipo de projeto? 

 
 
 

PARCERIA - SETOR PRIVADO 
Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o setor de turismo da Organização 
onde o(a) senhor(a) trabalha, realizou algum projeto em parceria somente com o SETOR PRIVADO 
pós olimpíada (De 2016 até 2019)? (Nota explicativa: projeto pode ser entendido como qualquer tipo 
de trabalho que tenha sido desenvolvido em conjunto, seja acadêmico, de pesquisa ou de mercado) 
* Marcar apenas uma oval. 

                                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          Não sabe 

responder 
 

Iinffrraesttrrutturra    

 

         
 

        

Marrkettiing 

 

         
 

        

Prrocessos 

 

         
 

        

Serrviiço ou prrodutto 
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Se sim, qual tipo de projeto? 

 
 
UNIVERSIDADE 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o setor de turismo da organização onde o(a) 

senhor(a) trabalha realizou algum projeto em parceria somente com a UNIVERSIDADE pós olimpíada (De 2016 

até 2019)? (Nota explicativa: projeto pode ser entendido como qualquer tipo de trabalho que tenha sido 

desenvolvido em conjunto, seja acadêmico, de pesquisa ou de mercado) * Marcar apenas uma oval. 

                                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          Não sabe 

responder 
 

  

 

Se sim, qual tipo de projeto? 

 

 

 

 

PARCERIA – SOCIEDADE CIVIL 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o setor de turismo da organização onde o(a) 

senhor(a) trabalha realizou algum projeto em parceria somente com representantes da SOCIEDADE CIVIL ( 

pós olimpíada (De 2016 até 2019)? (Nota explicativa: projeto pode ser entendido como qualquer tipo de trabalho 
residentes ou turistas na cidade), que tenha sido desenvolvido em conjunto, seja acadêmico, de pesquisa ou de 

mercado) * Marcar apenas uma oval. 

                                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          Não sabe 

responder 
 

  

 

Se sim, qual tipo de projeto? 

 
 
TRIPLA HÉLICE 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o setor de turismo da Organização onde o(a) 

senhor(a) trabalha, desenvolveu algum projeto em parceria em conjunto com os 3 atores (SETOR PÚBLICO, 

PRIVADO, UNIVERSIDADE), no período pós olímpico? (Nota explicativa: projeto pode ser entendido como 

qualquer tipo de trabalho que tenha sido desenvolvido em conjunto, seja acadêmico, de pesquisa ou de 

mercado)* Marcar apenas uma oval. 

                                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          Não sabe 

responder 
 

  

 

Se sim, qual tipo de envolvimento? 

 
 
 
QUADRUPLA HÉLICE 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o setor de turismo da Organização onde o(a) 

senhor(a) trabalha, desenvolveu algum projeto em parceria em conjunto com os 4 atores (SETOR PÚBLICO, 

PRIVADO, UNIVERSIDADE E SOCIEDADE CIVIL), no período pós olímpico? (Nota explicativa: projeto 

pode ser entendido como qualquer tipo de trabalho que tenha sido desenvolvido em conjunto, seja acadêmico, 

de pesquisa ou de mercado)* Marcar apenas uma oval. 

                                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          Não sabe 

responder 
 

  

 

Se sim, qual tipo de envolvimento? 
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INTERAÇÃO ENTRE ATORES 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o senhor acredita que existe envolvimento entre 

os diferentes atores (setor público, privado, universidade e residentes e turistas)? * Marcar apenas uma oval. 

 

                                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Nada Muito 

 
Na sua opinião, qual a maior dificuldade em desenvolver projetos em conjunto com diferentes 

atores da sociedade (Setor público, privado, Instituição de Ensino e residentes e turistas)? * 

 

 
Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o(a) senhor(a) acredita que desenvolver projetos 

em conjunto com os diferentes atores, pode trazer benefícios para o Turismo? * Marcar apenas uma oval. 

 

                                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Nada Muito 

 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o(a) senhor(a) percebe interação entre os 

diferentes atores para desenvolvimento de projetos em conjunto? * Marcar apenas uma oval. 

 

                                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Nada Muito 

 

PERCEPÇÃO DE INOVAÇÃO PÓS OLIMPÍADA 

Após a realização dos Jogos Olímpicos, o senhor percebe alguma inovação na cidade? * Marcar apenas uma oval. 

                                     Sim       Não       Não sabe responder 

                                                       

 

Se sim, qual inovação? 

 
AVALIAÇÃO DA CIDADE DO TURISMO 

Cite o principal impacto positivo dos Jogos Olímpicos no desenvolvimento do turismo no Rio de Janeiro 

(Considerar o período pós olimpíada - 2016 até 2019). * 
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Cite o principal impacto negativo dos Jogos Olímpicos no desenvolvimento do turismo no Rio de Janeiro 

(Considerar o período pós olimpíada - 2016 até 2019). * 

 

 

 

 

 

 

 
Na sua opinião, qual a organização (empresa pública, privada, associação, entre outras) que mais contribuiu 

para a inovação do turismo na cidade do Rio de Janeiro.(Considerar o período pós olimpíada - 2016 até 2019) * 

 

 

 

 

 

 

 
Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o(a) senhor acredita que essas organizações 

contribuem para a inovação em turismo na cidade do Rio de Janeiro?(Considerar o período pós olimpíada - 

2016 até 2019). Veja a barra de rolagem, se estiver respondendo pelo celular. * Marcar apenas uma oval por linha. 

  
  0  1 2 3  4 5 6 7 8 9 

10 

SESC                                                                                          

SEBRAE                                                                                          

SENAC                                                                                          

FAPERJ                                                                                          

CNPq                                                                                          

Riiotturr                                                                                          

Turriisrriio                                                                                          

 

AVALIAÇÃO DO TURISMO 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é "Não contribui em nada" e 10 é "Contribui muito", o quanto o SETOR 

PÚBLICO contribuiu para a inovação do turismo na cidade do Rio de Janeiro pós olimpíada? * Marcar apenas 

uma oval. 

 

                                                                       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Não contribui em nada Contribui Muito 
 

 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é "Não contribui nada" e 10 é "Contribui muito", o quanto o SETOR PRIVADO 

contribuiu para a inovação do turismo na cidade do Rio de Janeiro pós olimpíada? * Marcar apenas uma oval. 

 

                                                                       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Não contribui em nada Contribui Muito 
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Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é "Não contribui em nada" e 10 é "Contribui muito", o quanto a INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO SUPERIOR contribuiu para a inovação do turismo na cidade do Rio de Janeiro pós olimpíada? * 

Marcar apenas uma oval. 

 

                                                                       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Não contribui em nada Contribui Muito 
 

 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é "Não contribui em nada" e 10 é "Contribui muito", o quanto a SOCIEDADE 

CIVIL (residentes) contribuiu para a inovação do turismo na cidade do Rio de Janeiro pós olimpíada? * Marcar 

apenas uma oval. 

 

                                                                       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Não contribui em nada Contribui muito 

 

PERCEPÇÃO DO RESIDENTE 
O quanto o(a) senhor(a) concorda ou discorda com as seguintes frases: (OBS: Se estiver respondendo pelo celular, 

veja a barra de rolagem para acessar toda as opções de resposta). * Marcar apenas uma oval por linha. 

 
                                                                                                         Não 

                                Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo totalmente 

 

Na ciidade do 

Riio de Janeiirro 

o tturriismo é 

parra grriingo 

 

 
                 

 

 
 

O tturriismo na 

ciidade do Riio 

de Janeiirro é 

carro parra 

brrasiilleiirro 

 

 
 

                  

 

 
 

 

A ciidade do Riio 

de Janeiirro 

iincenttiiva 

rresiidenttes a 

consumiirrem 

prroduttos e 

serrviiços 

tturríísttiicos na 

prróprriia ciidade 

 

 

 

 

 
 

                 

 

 

 

 

 
 

 

Quantto maiis 

eu conheço a 

ciidade,, maiis 

eu posso 

diivullgarr 

 

 
 

               

 

 
 

 

O Riio de 

Janeiirro é uma 

ciidade 

Marraviillhosa 

parra ffazerr 
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tturriismo 

Eu adorrarriia serr 

tturriistta na miinha 

prróprriia ciidade 

 

 
 

     

 

 
 

 

Eu adorrarriia 

me hospedarr 

em um hottell 

na miinha 

prróprriia 

ciidade 

 

 

 
     

 

 

 
 

A ciidade 

deverriia tterr 

ttarriiffas 
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prromociionaiis parra 

rresiidenttes 
  

O rresiidentte comprra prroduttos 

e serrviiços tturríísttiicos na 

prróprriia ciidade.. 

      

 
HOSPEDAGEM 

O(A) senhor(a) já se hospedou em hotel ou albergue na própria cidade onde reside pós olimpíada (Rio de Janeiro 

e Grande Rio)? * Marcar apenas uma oval. 

 Não  Sim 
Qual bairro? * 

 
 
Se sim, em qual situação? * 

 

 

Se não, teria interesse em se hospedar? * Marcar apenas uma oval. 

 
 Sim      Não       Não sabe dizer  

 
Por qual motivo? 

 

 

Se sim, em qual bairro? * 

 

 
CONSUMIDOR 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto existe oferta de produtos e serviços turísticos para 

os residentes na própria cidade? * Marcar apenas uma oval. 

                                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          Não sabe 

responder 
 

  

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o(a) senhor(a) se considera um consumidor:(OBS: 

Se estiver respondendo pelo celular, veja a barra de rolagem para acessar toda as opções de resposta). * Marcar 

apenas uma oval por linha. 

  
  0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Tecnológico                                                                               

Conecttado                                                                               

Consciientte                                                                               

Responsáve

ll com o 

meiio 

ambiientte 

                                                                              

IInfforrmad

o 
                                                                              

Parrttiiciipat

tiivo 
                                                                              

Comparrttiillha 

experriiênciia 

em rredes 

sociiaiis 

                                                                              

Quando                                                                               
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viiajja,, 
comparrttiillha 
ffottos e/ou 
diicas em 
rredes 
sociiaiis 

 

AVALIAÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o(a) senhor(a) acredita conhecer os atrativos 

turísticos da cidade do Rio de Janeiro? * Marcar apenas uma oval. 

 

                                       0   1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Nada Muito 

 
Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o(a) senhor(a) está satisfeito em residir na cidade do 

Rio de Janeiro? * Marcar apenas uma oval. 

 

                                      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Nada Muito 

 

Qual o principal aspecto da cidade que precisa melhorar para o residente? * 

 

 
Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o(a) senhor(a) indicaria o Rio de Janeiro como 

destino para turismo? * Marcar apenas uma oval. 

 

                                      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Nada Muito 
 

 

Por qual motivo? 

 

 

Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o(a) senhor(a) acredita que o Rio de Janeiro está 

preparado como destino turístico? * Marcar apenas uma oval. 

                                      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Nada Muito 

 

Qual o principal aspecto que precisa melhorar para desenvolver o turismo no Rio de Janeiro? * 

 

 

 

 
Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, o quanto o(a) senhor(a) se considera embaixador do 

próprio destino? (divulga, conhece, recomenda o destino). * Marcar apenas uma oval. 

                                      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Nada Muito 



283 

 

 

 

PERFIL 

Gênero * Marcar apenas uma oval. 

 
 Masculino     Feminino 

Faixa etária * Marcar apenas uma oval. 

 
 De 18 a 29 anos     De 30 a 39 anos     De 40 a 49 anos     De 50 a 59 anos     Mais de 60 anos 

 

Bairro de residência * 

 

ORGANIZAÇÃO ONDE TRABALHA 

Se trabalha, qual o nome da organização onde o(a) senhor(a) trabalha? * 

 

 
 
 
Qual cargo ocupa? * 

 

 
 
 
E-mail * 
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ANEXO 2 – Imagens do evento e da Oficina de Design Thinking 

Fotos do evento 
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Fotos da oficina – Mapa da empatia 
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Fotos da oficina – Mapa da empatia 
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Tabulação dos dados 
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ANEXO 3 – Fotos do II Encontro de Inovação em Turismo (ANO – 2019 - Outubro) 

II ENCONTRO DE INOVAÇÃO EM TURISMO 
 

INTEGRAÇÃO ENTRE ACADEMIA, MERCADO, SETOR PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL 

 

O Museu Histórico Nacional foi palco no dia 29 de Outubro de 2019 do “II Encontro de 

Inovação em Turismo: Integração Entre Academia, Mercado, Setor Público e Sociedade 

Civil”, organizado pelo Núcleo de Pesquisa em Turismo da Unigranrio e com apoio da 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ. 

 

O objetivo do evento foi pautado no estímulo à interação entre diferentes atores de turismo, 

com 200 participantes, entre empresários, gestores públicos e representantes da sociedade 

civil e de universidades, a fim de discutir e sugerir alternativas para a melhoria do turismo no 

Rio de janeiro, em especial nas áreas da Zona Portuária, Centro, Zona Sul e Zona Oeste, 
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assim como de trazer conteúdo atual que permeia a área do turismo a temáticas, tais como co-

criação, residente como possível consumidor de produtos e serviços turísticos, inovação 

territorial, entre outros. 

 

O público teve a oportunidade de assistir diversos palestrantes de renome na área do turismo, 

marketing, design e engenharia ambiental. A mesa de abertura foi composta pelo Professor 

Arody Herdy, reitor da Unigranrio, e Nara Pires, Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da 

Unigranrio, pelo Marcos Neme, diretor de operações do StartupRio e assessor da diretoria de 

tecnologia da FAPERJ e pela professora Deborah Zouain, responsável pelo Núcleo de 

Pesquisa em Turismo da Unigranrio (NPTU), que destacou a necessidade de maior debate e 

estímulo à aproximação de diferentes atores em rol da inovação em turismo. 

 

 

Paola Lohmann, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Turismo da Unigranrio e doutoranda 

da Universidade de Aveiro, abriu a “Mesa 1 – Inovação Territorial”, onde apresentou 

resultados parciais de sua pesquisa de doutorado sobre o conceito de Quádrupla Hélice, de 

integração entre os 4 atores: Universidade, Empresas, Governo e Sociedade Civil. A mesa 

Professora Deborah Zouain, coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Turismo da Unigranrio, Nara Pires, Pró-Reitora de 

Pós-Graduação e Pesquisa da Unigranrio, Professor Arody Herdy, reitor da Unigranrio, e Marcos Neme, diretor de 

operações do StartupRio e assessor da diretoria de tecnologia da FAPERJ 

Paola Lohmann na abertura da Mesa 1 Carlos Rodrigues, da Universidade de Aveiro e, Clarice Lamb 
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Raquel Sztejnberg, Head de Estratégia da 

Superunion/ WPP 

contou, em seguida, com as contribuições do professor Carlos Rodrigues, da Universidade de 

Aveiro – PT, que discorreu sobre o conceito de inovação territorial, e também de Clarice 

Lamb, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, que 

apresentou o projeto de interação e co-criação local: o Pacto Alegre. O projeto atua não 

somente no turismo, como em diversas áreas integradas em prol de melhorias para a 

sociedade civil local.  

Quem marcou presença foi Lucio Macedo, vice-presidente da RioTur, que abriu a dinâmica 

de Design Thinking na parte da manhã. Após a primeira mesa, ocorreu a dinâmica de Design 

Thinking, um laboratório de ideias onde grupos debatiam gargalos e desafios da área do 

turismo no Rio de Janeiro, e de forma integrada iam propondo possíveis soluções. O processo 

foi superdinâmco e os resultados e insights foram apresentados pelos participantes 

resumidamente ao final.   

A “Mesa 2 – Co-criação: residente, turista e 

destino” teve participação de Raquel Sztejnberg, 

Head de Estratégia da Superunion/ WPP, quem 

trouxe cases internacionais de inovação em 

branding, e também de co-criação; tais como o 

Museu do Louvre em Dubai que leva arte e cultura 

para fora do museu, ao longo de outdoors 

conectados com rádios nos carros das pessoas que 

passam de carro, que falam sobre a arte exposta em 

outdoors, de maneira inovadora; ou também de novas experiências de acomodação em 

Amsterdam que transformaram casinhas de controle de pontes, em novos leitos na cidade, 

trazendo a identidade local para um novo olhar e possibilidade de estadia exclusiva na cidade. 

 

Lucio Macedo, vice-presidente da RioTur, e a dinâmica participativa de Design Thinking  
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ANEXO 4 – Lei de Incentivo à Inovação no Rio de Janeiro - Nº 6788 DE 28/10/2020 

O Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMIARES 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas, mecanismos e incentivos ao empreendedorismo, às 

atividades científica, tecnológica, de inovações e da economia criativa, visando promover a 

inovação, o desenvolvimento econômico, social e ambiental e a melhoria dos serviços 

públicos municipais. 

Art. 2º Para efeito desta Lei, considera-se: 

I - ecossistema empreendedor: ambiente econômico e social, constituído por indivíduos, 

empresas, entidades e órgãos reguladores, ligados, direta ou indiretamente, à inovação; 

II - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que 

resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas 

funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa 

resultar em melhorias e, em efetivo ganho de qualidade ou desempenho; 

III - tecnologia: conjunto ordenado de conhecimentos empregados na produção e 

comercialização de bens e serviços, integrado não só por conhecimentos científicos, 

provenientes das ciências naturais, sociais e humanas, mas igualmente por conhecimentos 

empíricos resultantes de observações, experiências e atitudes específicas; 

IV - ciência: conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao universo, envolvendo seus 

fenômenos naturais, ambientais e comportamentais; 

V - processo de inovação tecnológica: conjunto de atividades práticas para transformar uma 

ideia, invenção ou oportunidade em solução inovadora na forma de processo, produto, serviço 

ou sistema com características diferenciadas; 

VI - Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação - ICTI: órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente 

constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão 

institucional, objetivo social ou estatutário, a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico 

ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos; 

VII - célula de competência em ciência, tecnologia e inovação: grupo de pesquisadores 

especialistas em determinada temática científica, tecnológica ou de inovação e que atuam em 

conjunto no âmbito de uma ICTI; 

VIII - incubadora de empresas: organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar 

apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em 

conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que 

tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação; 

IX - centro de inovação: ambiente integrado que concentra e oferece um conjunto de 

mecanismos e serviços de suporte ao processo de inovação tecnológica de empresas 

integrantes de um Arranjo Promotor de Inovação - API, constituindo-se, também, em centro 

de interação empresarial-acadêmica, para o desenvolvimento do segmento econômico; 
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X - Parque Tecnológico e de Inovação: complexo planejado de desenvolvimento empresarial 

e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da capacitação 

empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica, de 

desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais ICTIs, com ou 

sem vínculo entre si; 

XI - Arranjo Promotor de Inovação - API: ação programada e cooperada envolvendo ICTIs, 

empresas e outras organizações, em determinado setor econômico especializado, visando a 

ampliar sua capacidade de inovação, seu desenvolvimento econômico, social e ambiental, 

com participação de entidade gestora pública ou privada, que atua como facilitadora das 

atividades cooperativas; 

XII - empreendedorismo inovador: iniciativa e capacidade de promover a criação e o 

desenvolvimento de empreendimentos inovadores; 

XIII - empresa de base tecnológica ou empresa inovadora: pessoa jurídica que tem a base de 

seus negócios dominada por suas inovações de produtos, processos ou serviços, resultados da 

aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos; 

XIV - economia verde: atividade econômica que, por meio da inovação, promove a redução 

dos riscos ambientais e da escassez ecológica, resultando na melhora do bem-estar humano e 

da igualdade social; 

XV - aceleradora de startups: empresa que tem por objetivo principal apoiar e investir no 

desenvolvimento e rápido crescimento de startups, ajudando-as a obter investimento ou a 

atingir seu ponto de equilíbrio, break even, fase em que elas conseguem pagar suas próprias 

contas com as receitas do negócio; 

XVI - startup: empreendedor individual ou coletivo, constituído ou em fase de ser constituído 

como empresa, que busca, com baixo custo e inovação em qualquer área ou ramo de 

atividade, desenvolver um modelo de negócio escalável e que seja repetível; 

XVII - jardim botânico e iniciativas similares: propriedades com ou sem personalidade 

jurídica, dotadas ou não de entidade gestora pública ou privada, com capacidade de promover 

a cultura e a prática da inovação, a geração de conhecimento e tecnologias inovadoras; 

XVIII - Living Labs: espaços fisicamente delimitados pelo Poder Executivo, dedicados a 

testes de soluções inovadoras de tecnologia de qualquer natureza, bem como de equipamentos 

dedicados a soluções voltadas para cidades inteligentes, hipóteses às quais serão destinados 

tratamentos normativos e de obrigações acessórias simplificados e otimizados, inclusive para 

os seus idealizadores; 

XIX - espaços de economia colaborativa: espaços físicos com ou sem estrutura mobiliária, 

destinados a prover meios físicos e espaços compartilhados para o desenvolvimento de 

atividades laborais, em que seus partícipes rateiam custos, submetendo ou não a 

administração a terceiro, mediante remuneração ou não; 

XX - Coworkings: espaços gratuitos ou onerosos que dispõem de estrutura compartilhada 

física e mobiliária, para ser utilizado, em caráter precário, por usuários eventuais, com 

objetivo principal de induzir a troca de ideias, compartilhamento e relacionamentos pessoais 

em caráter colaborativo; 

XXI - indústria criativa: que tem origem na criatividade, capacidade e talentos individuais, e 

potencial para a criação de riquezas e de empregos por meio da produção e da exploração de 

propriedade intelectual, subdivididas nos segmentos de consumo, tais como design, 
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arquitetura, moda e publicidade; mídias, tais como editorial e audiovisual, inclusive produção 

de jogos eletrônicos; cultura, patrimônio e artes, música, artes cênicas e expressões culturais e 

gastronomia; e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, biotecnologia, tecnologia da 

informação. 

Parágrafo único. As definições de que trata o caput não excluem outras de uso consagrado, 

próprias da área de que trata esta Lei. 

Art. 3º São princípios do Ecossistema Municipal de Inovação - EMINOV: 

I - transversalidade nos programas, projetos e ações de inovação; 

II - universalização dos mecanismos e metodologia de inovação tecnológica; 

III - respeito aos direitos decorrentes da produção intelectual; 

IV - intersetorialidade nos programas, projetos e ações de inovação; 

V - integração do setor público com a iniciativa privada como meio de promover o 

crescimento econômico e o desenvolvimento humano; 

VI - transparência e compartilhamento de informações na gestão de políticas de inovação e 

democratização de processos de decisão. 

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS 

Art. 4º Dentre os objetivos principais desta Lei destaca-se o de dar cumprimento às 

disposições do art. 218 da Constituição federal e ao disposto na Lei federal nº 13.243, 11 de 

janeiro de 2016, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à 

capacitação científica e tecnológica e à inovação dentre outras providências, e criou o Marco 

Regulatório da Internet no Brasil. 

Art. 5º Para a realização dos objetivos desta Lei, consideram-se integrantes do EMINOV: 

I - o Sistema Municipal de Inovação - SMINOVA; 

II - o Conselho Municipal de Inovação - CMINOVA; 

III - o Fundo Municipal de Inovação - FINOVA; 

IV - o Plano de Inovação do Executivo Municipal; 

V - a Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A - FOMENTA RIO. 

CAPÍTULO III - DO SISTEMA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - SMINOVA 

Art. 6º Fica instituído o Sistema Municipal de Inovação do Município Rio de Janeiro - 

SMINOVA, tendo por objetivo viabilizar: 

I - a articulação estratégica das atividades dos diversos organismos públicos e privados que 

atuam direta ou indiretamente no desenvolvimento da inovação em prol da municipalidade; 

II - a estruturação de ações promotoras da inovação, do desenvolvimento econômico, social e 

ambiental do Município; 

III - a reunião do ecossistema municipal de inovação, através da ampliação das interações 

entre seus membros, visando a ampliar a sinergia das atividades de desenvolvimento da 

inovação; 
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IV - a construção de canais e instrumentos qualificados de apoio à inovação, para o 

desenvolvimento sustentável e para o estímulo à economia verde. 

Art. 7º Integram o SMINOVA: 

I - a Prefeitura do Rio de Janeiro por meio da FOMENTA RIO; 

II - os membros CMINOVA; 

III - a Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro; 

IV - as instituições de ensino superior, tecnológico e profissionalizantes estabelecidas no 

Município; 

V - as associações, entidades representativas de categoria econômica ou profissional, agentes 

de fomento, instituições públicas e privadas, que atuem em prol da ciência, tecnologia e 

inovação domiciliadas no Município; 

VI - os parques tecnológicos e de inovação, as incubadoras de empresas inovadoras e as 

aceleradoras de empresas inovadoras, empreendedoras e startups; 

VII - as empresas inovadoras com estabelecimento no Município, indicadas por suas 

respectivas entidades empresariais; 

VIII - os Arranjos Promotores de Inovação - APIs reconhecidos pela FOMENTA RIO; 

IX - os jardins botânicos e iniciativas similares que atuem em prol da ciência, tecnologia e 

inovação no Município; 

X - as associações e cooperativas de produtores orgânicos domiciliados no Município, bem 

como as feiras orgânicas representadas pelo Circuito Carioca de Feiras Orgânicas; 

XI - os Polos do Rio; 

XII - as Naves do Conhecimento; 

XIII - os espaços de Coworking e de economia colaborativa; 

XIV - os Living Labs; 

XV - os investidores em projetos de inovação, ciência e tecnologia, pesquisas, startups e 

indústria criativa que financiem iniciativas no Município. 

§ 1º Ficam declarados como APIs: 

I - o Distrito Criativo do Porto 21 - Porto 21, espaço delimitado dentro da área do Porto 

Maravilha, conforme Anexo I e II desta Lei; 

II - o Parque Tecnológico da UFRJ. 

§ 2º O Município adotará providências para que o teste de inovações em seu perímetro 

disponha de tratamento diferenciado, célere e simplificado na região delimitada do Porto 21 e 

do Parque Tecnológico da UFRJ. 

Art. 8º O Poder Executivo credenciará no SMINOVA, após a análise pela FOMENTA RIO, 

unidades avançadas de promoção e serviços de apoio às empresas de base tecnológica, 

inovadoras ou à indústria criativa, tais como: 

I - intercâmbio de startups, empreendedores individuais, micro e pequenos empresários, e 

internacionalização e comércio exterior; 
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II - propriedade intelectual; 

III - fundos de investimento e participação, especialmente com capital de risco, como anjos, 

adventure, capital seed e similares; 

IV - consultoria tecnológica, empresarial e jurídica à empresa de base tecnológica ou da 

indústria criativa; 

V - condomínios empresariais do setor tecnológico; 

VI - incubadoras e aceleradoras de startups; 

VII - câmaras de comércio internacionais; 

VIII - outros que forem julgados relevantes pela FOMENTA RIO. 

§ 1º O credenciamento terá prazo indeterminado, operando-se o descredenciamento quando 

configuradas ausentes as características necessárias a ele, observados a ampla defesa e o 

contraditório e o devido processo legal. 

§ 2º As empresas e startups participantes de incubadoras, aceleradoras, centros de inovação e 

parques tecnológicos e de inovação, integrantes do SMINOVA, serão consideradas 

integrantes credenciadas e poderão usufruir dos benefícios estabelecidos nesta Lei. 

§ 3º O Município poderá realizar investimentos diretos e indiretos, inclusive de infraestrutura, 

em bens públicos para suporte aos mecanismos de promoção da inovação, observadas as 

normas orçamentárias. 

Art. 9º Para fazer parte do SMINOVA, a entidade interessada deve tornar público, em sítio 

eletrônico destinado a ser o Portal de Inovação oficial do Município, o seu plano de ação no 

setor e a sua convergência com as diretrizes de inovação do Município, submetendo-se à 

aprovação da FOMENTA RIO. 

CAPITULO IV - DO CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - CMINOVA 

Art. 10. Fica criado o Conselho Municipal de Inovação do Município do Rio de Janeiro - 

CMINOVA, órgão de participação direta da comunidade na administração municipal, 

responsável por: 

I - propor e avaliar ações e políticas públicas de promoção da inovação e da indústria criativa 

para o desenvolvimento do Município, a partir de iniciativas governamentais ou em parceria 

com agentes privados, sempre preservando o interesse público; 

II - propor a geração, difusão e democratização do conhecimento, das informações e das 

novas técnicas e incentivar a introdução e a adaptação à realidade local de técnicas já 

existentes; 

III - propor e incentivar estudos, eventos e pesquisas nas áreas de que trata esta Lei; 

IV - contribuir para a política de inovação e da economia criativa a ser implementada no 

Município, visando a qualificação dos seus serviços públicos; 

V - propor políticas de captação e de alocação de recursos para o atingimento das finalidades 

da presente Lei; 

VI - propor o reconhecimento e a inclusão dos APIs e das políticas, programas e mecanismos 

municipais criados para realizar os objetivos desta Lei; 
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VII - acompanhar a execução do PMINOVA das unidades organizacionais do Poder 

Executivo; 

VIII - propor políticas de aplicação dos recursos do Programa de Incentivo à Inovação; 

IX - colaborar na articulação das ações entre os vários organismos públicos e privados 

envolvidos na formulação da política de inovação com outros entes federados; 

X - propor ao Executivo municipal o aperfeiçoamento profissional e a introdução de métodos 

de trabalho e técnicas operacionais, visando à qualificação da esfera pública municipal na 

prestação de serviços públicos, com aplicação de inovação e de conceitos oriundos da 

economia criativa; 

XI - incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e inovador, voltados ao 

aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais e ao uso e controle dos recursos naturais, 

bem como fomentar a economia verde; 

XII - deliberar sobre a criação de grupos de trabalho e a instituição de projetos, visando 

propor sugestões para atingir os objetivos desta Lei; 

XIII - propor ao Poder Executivo medidas que busquem permanentemente a 

desburocratização e o melhoramento do ambiente regulatório para empresas e 

empreendedores que desenvolvam processos de inovação, informática, tecnologia social e no 

setor da economia criativa. 

§ 1º A direção do CMINOVA será exercida pelo Presidente, dois Vice-Presidentes e 

Secretaria Executiva. 

§ 2º O Diretor de Inovação da FOMENTA RIO, será o Presidente inato do Conselho 

Municipal de Inovação. 

§ 3º O CMINOVA reunir-se-á ordinariamente trimestralmente ou extraordinariamente, 

mediante convocação de seu Presidente, ou por deliberação de um terço de seus membros e 

deliberará por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 

§ 4º O exercício de qualquer cargo de direção ou de membro do CMINOVA não será 

remunerado, sendo considerado como de relevante serviço público. 

Art. 11. O CMINOVA será constituído por trinta e cinco membros vinculados à 

administração municipal e governamental, à comunidade científica, tecnológica, acadêmica, 

de inovação, à indústria criativa, às entidades empresariais e à sociedade civil organizada, 

distribuídos da seguinte forma: 

I - sete representantes do Poder Público municipal designados pelo Prefeito; 

II - cinco representantes de instituições de ensino superior, tecnológico e profissionalizante 

estabelecidas no Município; 

III - dez representantes das associações, entidades representativas de categoria econômica ou 

profissional, agentes de fomento, instituições públicas e privadas, que atuem em prol da 

Ciência, Tecnologia e Inovação domiciliadas no Município; 

IV - quatro representantes de parques tecnológicos e de inovação, e de incubadoras e 

aceleradoras de empresas inovadoras do Rio de Janeiro; 

V - oito representantes de API reconhecidos pelo Conselho Municipal de Inovação; 

VI - um representante convidado do Governo do Estado do Rio de Janeiro; 
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VII - dois empreendedores de destaque, de livre indicação pelos membros deste Conselho, 

referendados pela maioria simples dos demais conselheiros. 

§ 1º O mandato dos representantes de que tratam os incisos II a VII será de dois anos, 

renováveis, facultada a substituição do membro a qualquer tempo por interesse expresso do 

órgão que o indicar. 

§ 2º Os membros de que trata o inciso V e VII deste artigo serão indicados pelo Prefeito 

dentre lista submetida pelo Secretário Municipal de Fazenda com representantes de cada setor 

ou órgão. 

§ 3º Para a formação da composição do CMINOVA será expedido, pelo seu presidente, 

convite para personalidades ou entidades com interesse ou expertise no tema que possam 

colaborar para a formulação de que trata o art. 1º. 

Art. 12. A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Inovação será exercida por 

indicação de seu Presidente. 

Art. 13. Compete à Secretaria Executiva: 

I - organizar reuniões e dar suporte às atividades do Conselho Municipal de Inovação; 

II - dar publicidade às atas, formalizar deliberações e atos, e organizar protocolo geral, o que 

será feito e disponibilizado preferencialmente em sítio eletrônico; 

III - coordenar e efetivar atividades para aperfeiçoamento dos serviços e produtos públicos 

municipais, no que concerne às atividades interdisciplinares e multidisciplinares; 

IV - constituir e apoiar grupos de trabalho para viabilizar a execução de estudos, projetos e 

outras atividades propostas pelo CMINOVA. 

CAPÍTULO V - DOS ARRANJOS PROMOTORES DE INOVAÇÃO - API 

Art. 14. A FOMENTA RIO credenciará os APIs de interesse da municipalidade. 

§ 1º A informação sistemática de dados cadastrais e socioeconômicos, estabelecida por 

Resolução da FOMENTA RIO, é pré-requisito para participar de API-RJ credenciado. 

§ 2º Os APIs atenderão critérios de propósitos, porte e gestão a serem propostos pela 

FOMENTA RIO. 

CAPÍTULO VI - DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FINOVA 

Art. 15. Fica criado o Fundo Municipal de Inovação - FINOVA, vinculado a FOMENTA 

RIO, com objetivo de promover atividades inovadoras, tecnológicas e da economia criativa 

para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Rio de Janeiro, sob a forma de 

programas e projetos. 

Parágrafo único. O FINOVA sucederá o Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa, instituído 

pela Lei nº 5.397, de 08 de maio de 2012. 

Art. 16. O FINOVA terá escrituração contábil própria, em conformidade com a legislação 

pertinente, objetivando o apoio financeiro, reembolsável ou não, a programas e projetos 

inovadores, ou destinados a incentivar a economia criativa. 

§ 1º O apoio será para planos, estudos, projetos, programas, serviços tecnológicos e de 

engenharia, capacitações, eventos e outras atividades de cunho inovador ou destinados ao 
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incentivo a economia criativa que resulte em soluções de interesse para desenvolvimento e 

fomento à inovação no Município. 

§ 2º Os recursos do FINOVA poderão atender a fluxo contínuo e edital de chamada pública 

de projetos, podendo também funcionar como co-investidor de instituições financeiras em 

iniciativas inovadoras, bem como serem aplicados segundo condições estabelecidas por 

eventual financiador ou patrocinador que venha a aportar recursos. 

§ 3º Para fazer jus aos incentivos viabilizados por intermédio do aporte de recursos do 

FINOVA, o requerente deverá destinar no mínimo dez por cento para empreendedores 

individuais que cursem universidades públicas e que tenham seus projetos incubados ou 

acelerados, desde que formalmente recomendados por incubadora ou aceleradora estabelecida 

em API no município e que o empreendedor comprove não possuir renda total superior a dez 

salários mínimos, considerando os seus e os rendimentos dos seus responsáveis somados. 

Art. 17. Constituem receitas do FINOVA: 

I - transferências de Entes Federados diretamente para o Fundo; 

II - dotações orçamentárias que lhe sejam destinadas pela Prefeitura Municipal do Rio de 

Janeiro; 

III - recursos financeiros resultantes de consórcios, convênios e contratos celebrados com 

pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado nacional ou estrangeiro, em razão 

de financiamento destinado a projetos de inovação na Cidade; 

IV - devolução de recursos e multas decorrentes de projetos beneficiados por esta Lei, não 

iniciados, interrompidos, ou saldo de projetos concluídos; 

V - rendimentos provenientes de aplicações financeiras; 

VI - doações, legados, contribuições, valores, bens móveis e imóveis recebidos de pessoas 

físicas e jurídicas; 

VII - recursos financeiros decorrentes da alienação de materiais, bens ou equipamentos de 

propriedade do Fundo; 

VIII - receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções realizadas com a finalidade 

de angariar recursos para o Fundo; 

IX - outros recursos financeiros, de qualquer natureza, que lhe forem transferidos; 

X - saldo remanescente do Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa. 

§ 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas, obrigatoriamente, em conta 

específica a ser aberta e mantida em agência de instituição financeira. 

§ 2º A aplicação dos recursos financeiros dependerá da existência de disponibilidade. 

§ 3º Os saldos financeiros do Fundo, apurados em balanço anual ao final de cada exercício, 

serão automaticamente transferidos para o exercício seguinte. 

§ 4º A percepção de recursos adicionais, previstos nos incisos de III a IX deste artigo, não 

substitui, complementa ou altera o valor mínimo que venha a ser destinado ao Fundo no 

orçamento municipal. 

Art. 18. Os recursos do FINOVA, oriundos de dotações orçamentárias que lhe sejam 

destinadas pelo Município, serão destinados para financiamento: 
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I - em percentual máximo de vinte por cento para fomento à inovação nas microempresas e 

empresas de pequeno porte, em atendimento ao art. 65, § 2º, da Lei Complementar federal nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, e em centros de inovação, aceleradoras, incubadoras ou 

espaços colaborativos destinados à economia criativa, que tenham participação em sua gestão 

da administração pública direta ou indireta do Município; 

II - em percentual máximo de até quinze por cento para garantir financiamentos a 

empreendimentos inovadores, voltados para as áreas incentivadas por esta Lei, aprovados pela 

FOMENTA RIO; 

III - em percentual de até vinte por cento para investimento em cotas de Fundos privados 

destinados a investir em startups estabelecidas no Município com, no máximo 5 (cinco), anos 

de atividade. 

§ 1º O investimento de que trata o inciso III deste artigo poderá ser feito diretamente pelo 

FINOVA ou por meio de empresa estatal controlada pelo Município, que não receba do ente 

controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em 

geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de 

participação acionária. 

§ 2º O FINOVA, para participar de investimentos de risco na área de fomento de startups, 

deverá seguir os termos da Instrução CVM Nº 578 , de 30 de agosto de 2016. 

Art. 19. Os recursos do Fundo poderão ser aplicados por meio de convênios, termos de 

cooperação, termos de parceria, contratos de gestão, acordos de cooperação, contratos de 

subvenção, termo de outorga de auxílio financeiro, chamamento público e outros instrumentos 

legais de contratação que vierem a ser celebrados, com: 

I - projetos específicos de inovação da FOMENTA RIO destinados à construção, ampliação 

ou reformas de equipamentos públicos fomentadores da inovação e economia criativa, bem 

como na respectiva gestão, quando for o caso, vedado, neste caso, o financiamento de 

despesas de custeio; 

II - órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta, da União, Estado e 

municípios; 

III - entidades privadas, reconhecidas como ICTI; 

IV - redes de entidades e empresas de direito público ou privado, participantes dos APIs, que 

desenvolvam projetos inovadores ou relacionados à economia criativa na Cidade do Rio de 

Janeiro e que sejam declaradas de relevante interesse pela FOMENTA RIO; 

V - pesquisadores, com interveniência de sua ICTI ou empresa, ou autônomos; 

VI - jardins botânicos e iniciativas similares. 

§ 1º Os convênios, termos de cooperação, ou acordos de cooperação poderão prever a 

destinação de até doze por cento do valor total dos recursos financeiros concedidos à 

execução do projeto, para cobertura das correspondentes despesas administrativas. 

§ 2º Os recursos transferidos deverão ser movimentados em conta corrente bancária 

individualizada e, enquanto não utilizados na execução do objeto, serão aplicados no mercado 

financeiro em fundos lastreados por títulos da dívida pública. 

§ 3º Os recursos provenientes da aplicação financeira, não aplicados na consecução do objeto 

conveniado, deverão ser restituídos ao FINOVA. 
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§ 4º Os instrumentos celebrados poderão ter seus prazos de vigência prorrogados até o limite 

da legislação aplicável. 

§ 5º Os planos de trabalho poderão ser alterados mediante proposta, devidamente justificada e 

formalizada por meio de aditamento. 

§ 6º Quando se tratar de alteração do plano de aplicação dentro da mesma categoria 

econômica, como despesas correntes ou de capital, constantes do plano de trabalho, o 

convenente ou acordante fica dispensado de solicitar previamente a reformulação, desde que 

não ultrapasse a cinquenta por cento do valor inicialmente aprovado para cada categoria 

econômica. 

§ 7º Quando a liberação dos recursos ocorrer em três ou mais parcelas, a terceira parcela 

ficará condicionada à aprovação de prestação de contas parcial referente à primeira parcela 

liberada e assim sucessivamente. 

§ 8º Será permitida, em caso de projeto cujo arranjo institucional envolva em sua execução 

mais de uma instituição, a transferência de recursos da conta bancária individualizada do 

convênio, termo de cooperação, termo de parceria, contrato de gestão ou do acordo de 

cooperação, para contas bancárias específicas, sob gestão de outros partícipes, que serão 

responsáveis diretos pela gestão financeira desses recursos, visando a execução do projeto, 

cabendo ao convenente ou acordante destinatário desses recursos apresentar a prestação de 

contas consolidada à concedente. 

§ 9º Será permitida a utilização de ressarcimento de despesas referentes a vencimentos e 

obrigações patronais, desde que haja comprovação dos gastos efetuados. 

§ 10. Caso ocorra atraso na liberação de recursos durante a vigência do instrumento, os gastos 

previstos no plano de trabalho, relativos às parcelas em atraso, eventualmente antecipadas 

pelo conveniado, poderão ser ressarcidos, desde que necessários à continuidade do projeto. 

§ 11. A concedente analisará a prestação de contas do convênio ou equivalente, no prazo 

previsto no regulamento. 

§ 12. Poderá a concedente prorrogar a vigência do convênio, termo de cooperação ou acordo 

de cooperação, na mesma medida de eventual atraso na liberação dos recursos, obedecido o 

prazo previsto em lei. 

Art. 20. É vedada a inclusão nos instrumentos a serem celebrados, de cláusulas ou condições 

que prevejam ou permitam: 

I - pagar a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante do quadro de pessoal de 

órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta concedente, por serviços, salvo 

se expressamente autorizado por lei específica; 

II - realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento, salvo, excepcionalmente, 

aquelas cobertas por outros aportes, desde que previstas no plano de trabalho e para a hipótese 

do § 10 do art. 29; 

III - efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente 

autorizada pela autoridade concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido 

durante a vigência do instrumento pactuado; 

IV - transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades 

congêneres; 
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V - o pagamento, inclusive com os recursos de contrapartida, de gratificação, consultoria, 

assessoria, assistência técnica ou qualquer outra espécie de remuneração e respectivas 

obrigações patronais a servidor ou empregado que pertença aos quadros de pessoal da 

concedente; 

VI - a transferência de recursos para igrejas, cultos religiosos, instituições de caridade ou 

sindicatos de categoria econômica ou profissional. 

Art. 21. Fica criado o Comitê Fiscalizador do FINOVA que será composto por um 

representante da FOMENTA RIO, pelo Secretário Municipal de Fazenda, por três membros 

do CMINOVA, indicados pelo Prefeito, sendo dois não integrantes do Poder Público 

municipal, todos não remunerados e designados em ato próprio. 

Parágrafo único. Caberá ao Secretário de Fazenda presidir o Comitê Fiscalizador do Fundo 

Municipal de Inovação. 

Art. 22. Compete à FOMENTA RIO: 

I - elaborar o Plano Anual de Aplicação dos recursos do Fundo e publicar o respectivo 

relatório anual de atividades; 

II - fixar, em regulamento, os critérios e condições de acesso aos recursos do Fundo; 

III - fiscalizar a aplicação dos recursos concedidos pelo Fundo, sem prejuízo no disposto no 

art. 45, VIII da Lei Orgânica do Município; 

IV - deliberar sobre a concessão de recursos aos projetos apresentados; 

V - estabelecer e executar a política de aplicação dos recursos do Fundo, observadas as 

diretrizes básicas e prioritárias definidas pela administração pública municipal; 

VI - acompanhar e avaliar a realização de ações e projetos inovadores; 

VII - firmar convênios, acordos e contratos, visando à obtenção de recursos a serem 

administrados pelo Fundo. 

Art. 23. A gestão administrativa, financeira e contábil do FINOVA observará as normas 

aplicáveis ao Sistema de Unidade de Tesouraria adotado pelo Município do Rio de janeiro. 

Art. 24. O orçamento e a contabilidade do Fundo deverão evidenciar a situação financeira, 

patrimonial e orçamentária, observado as normas estabelecidas na Lei federal nº 4.320, de 12 

de março de 1964 e Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 25. O proponente que não comprovar a correta aplicação dos recursos nos prazos 

estipulados ficará sujeito às sanções civis, penais e administrativas previstas em lei. 

Art. 26. O projeto contemplado pelo Fundo deverá compreender contrapartida social, na 

forma de acesso físico, ainda que parcial, e econômico ao produto e/ou serviço resultante, 

sempre que possível. 

Parágrafo único. A contrapartida poderá ser atendida por meio de recursos financeiros ou não. 

Art. 27. Serão aplicadas ao FINOVA as normas legais de controle, prestação e tomada de 

contas estabelecidas pelos órgãos de controle externo. 

Art. 28. Certames públicos e de proposições oriundas do Conselho Municipal de Inovação 

poderão contemplar projetos inovadores, que tenham como objetivo resultado de impacto para 

o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município. 
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Art. 29. É vedada a celebração de convênios, termos de parceria ou acordos de cooperação 

com entidades que tenham como dirigentes, proprietários ou controladores: 

I - membros ativos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou 

do Tribunal de Contas do Município, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau; 

II - servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus respectivos 

cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. 

CAPÍTULO VII - PLANO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - PMINOVA 

Art. 30. Cada unidade organizacional da administração direta e indireta elaborará um plano 

anual de inovação em sua área de ação. 

§ 1º O plano anual de inovação será objeto de publicação, na forma da regulamentação desta 

Lei, para eventual formação de parcerias com integrantes do SMINOVA. 

§ 2º O plano anual de inovação contemplará estudos de viabilidade, projetos experimentais, 

aquisição de soluções do mercado, experimentos de soluções, estudos científicos de 

desempenho e impacto e pesquisas de novas soluções para propor soluções para o Município, 

especialmente para dotá-lo de mecanismos inerentes a cidades inteligentes. 

Art. 31. Cada Secretaria Municipal, ou ente da Administração Indireta do Município deverá 

prever em seu orçamento valor para financiamento de bolsas nos termos dos permissivos 

legais, para concessão de qualificação técnica, preferencialmente envolvendo projetos 

inovadores, sempre voltados às áreas de suas atribuições. 

§ 1º As bolsas mencionadas no caput destinar-se-ão a custear cursos de mestrado, doutorado, 

qualificação técnica, cursos de imersão em centros de inovação, parques tecnológicos e 

similares em localidades notoriamente reconhecidas como promotoras de inovações globais. 

§ 2º O beneficiado pela Bolsa comprometer-se-á a franquear a utilização, sem ônus, das teses, 

dissertações ou produtos elaborados ao longo ou em razão de tarefa estabelecida pelo 

programa financiado por bolsas pelo Município do Rio de Janeiro, por qualquer de seus 

órgãos, graciosamente, por prazo indeterminado. 

Art. 32. Cada unidade organizacional do Poder Executivo publicará, anualmente, os temas de 

seus interesses para a realização de pesquisas. 

Art. 33. Todos os trabalhos gerados a partir das bolsas de pesquisa concedidas serão 

publicados em portal específico mantido e gerenciado pela FOMENTA RIO, que disporá 

sobre o SMINOVA, seus integrantes, atribuições, calendários, eventos e temas de interesse da 

área. 

Art. 34. A Diretoria de Inovação da FOMENTA RIO adotará providências para implantação e 

gerenciamento de conteúdo do Portal da Inovação, reunindo informações públicas e privadas 

que digam respeito ou que se relacionem, ou ainda que tenham por objetivo auxiliar 

empreendedores na Cidade do Rio de Janeiro. 

CAPÍTULO VIII - DA AQUISIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE SOLUÇÕES 

INOVADORAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

Art. 35. O Município, por seus órgãos setoriais e entes da administração indireta, em matéria 

de seu interesse, poderá contratar, na forma da Lei nº 8.666 , de 21 de junho de 1993, 

empresa, consórcio e entidades nacionais de direito privado voltadas para atividades de 

pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando a realização de atividades 
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de pesquisa e desenvolvimento que envolvam risco tecnológico para solução de problema 

técnico específico, ou obtenção de produto ou processo inovador. 

§ 1º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput, quando for o caso, será 

efetuado proporcionalmente ao resultado obtido nas atividades de pesquisa e desenvolvimento 

pactuadas. 

§ 2º O instrumento de contrato deverá prever etapas de execução que permitam verificação de 

cumprimento das parcelas de execução. 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 36. O Município, suas autarquias, fundações e empresas por ele controladas, direta ou 

indiretamente, poderão, mediante proposta do Prefeito com autorização legislativa e 

obedecidas as normas de direito financeiro: 

I - participar do capital social de sociedade ou associar-se à entidade dotada de personalidade 

jurídica própria caracterizada como jardim botânico e iniciativas similares, ou criada para 

geri-los; 

II - participar, na qualidade de cotista, de fundos mútuos de investimento com registro na 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM, destinados à aplicação em carteira diversificada de 

valores mobiliários de emissão de empresas cuja atividade principal seja a inovação 

tecnológica, conforme regulamentação e nos termos da legislação vigente, observados os 

limites legais de utilização de recursos públicos, desde que as aplicações do respectivo fundo 

destinem-se, exclusivamente, a empresas estabelecidas no Município; 

III - participar do capital social de sociedade de propósito específico, visando o 

desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos ou voltados para a indústria criativa, 

para a obtenção de produto ou processo inovador de interesse econômico e social. 

Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às 

instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação, na forma da 

Lei federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, salvo pactuado de forma distinta pelas 

partes. 

Art. 37. As autarquias e as fundações municipais definidas como Instituição de Ciência 

Tecnológica e Inovação deverão promover o ajuste de seus estatutos aos fins previstos na Lei 

federal nº 10.973 de 2004 e nesta Lei. 

Art. 38. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de sessenta dias a contar 

da data de sua publicação. 

Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Art. 40. Fica revogada a Lei nº 5.397, de 8 de maio de 2012. 

MARCELO CRIVELLA 

ANEXO I DESCRIÇÃO DO LIMITE DE ÁREA ESPECIAL DE INCENTIVO FISCAL 

PARA INVESTIMENTOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA NA AEIU DO PORTO DO RIO 

DE JANEIRO 

Do entroncamento da Rua Sacadura Cabral com Av. Barão de Tefé, seguindo por esta, sentido 

norte, até o Boulevard da "Orla da Guanabara Prefeito Luiz Paulo Conde", por este incluído 

até a Rua Silvino Montenegro, deste ponto, por uma linha reta sentido norte entre os armazéns 

6 e 7 até encontrar a linha de costa do Porto do Rio de Janeiro; seguindo pelo bordo da linha 
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de costa até o alinhamento do Armazém 18; deste ponto, por uma linha reta perpendicular à 

costa até encontrar a Av. Rodrigues Alves (Via Expressa), incluindo essa até encontrar a Av. 

Rio de Janeiro, faixa da esquerda, seguindo por esta até o cruzamento com a Rua Eduardo 

Luís Lopes; seguindo por esta, somente lado par, até a Av. Brasil; deste ponto, retornando 

pela Av. Brasil, faixa da esquerda até encontrar a ponte dos suspiros (Canal do Mangue); 

seguindo pela Av. Francisco Bicalho, somente lado ímpar, até o encontro da Rua Pedro Alves, 

por esta, incluindo apenas o lado par até encontrar a Rua Santo Cristo; seguindo por esta, 

incluindo apenas o lado ímpar até a Rua Sara; por esta incluindo somente o lado ímpar até 

encontrar a Rua Atília; por esta, incluindo apenas o lado par até o encontro com a Rua 

Orestes; incluindo esta, somente lado par, até encontrar a Travessa Barros Sobrinho; seguindo 

por esta, apenas lado par, cruzando a Rua Vidal de Negreiros em direção à ladeira do 

Mendonça, incluindo esta, apenas lado par, até a Rua Santo Cristo; por esta, incluindo apenas 

o lado ímpar até o entroncamento com a Rua da América. Deste ponto, seguindo pela Rua da 

América, somente lado ímpar até o alinhamento da Rua Barão da Gamboa; por esta, incluindo 

apenas o lado par até a Rua da Gamboa; incluindo esta, apenas lado ímpar, até a Rua 

Rivadávia Corrêa; por esta, incluindo apenas o lado ímpar até a Rua do Livramento; seguindo 

por esta, incluindo somente o lado par, até o encontro com a Rua João Alvares; seguindo por 

esta, sentido sul, somente lado ímpar, encontrando a Rua Cunha Barbosa; por esta, incluindo 

apenas o lado par, seguindo até o encontro da Rua do Monte; incluindo esta, somente o lado 

par até encontrar a Ladeira do Livramento; por esta, incluindo somente o lado par, até 

encontrar a Rua Sacadura Cabral; deste ponto, por uma linha reta, incluindo apenas o lado par 

até o entroncamento com a Avenida Barão de Tefé. 

 


