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abstract 
 

Planning is an essential activity for the sustainable development in tourism. In 
Brazil, the strategic decisions concerning the activity are taken on a national 
level by the Ministry of Tourism. This organ is responsible for the establishment 
of the National Tourism Policy and the correspondent means by which this 
policy is applied. 
Therefore, it is the aim of this analysis to study the touristic decentralization of 
Brazil, and the link between what is planned on a national level and the reality 
of the touristic activity in the different regions of the Touristic Pole of Chapada 
Diamantina. 
This analysis is made with the purpose of finding the main difficulties suffered 
by the several regions in Chapada Diamantina in what concerns to the 
implementation of the national guidelines for the touristic planning activities.  
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Resumo 
 
 

O planeamento é uma actividade essencial para se atingir o desenvolvimento
sustentável do turismo. No Brasil, as decisões estratégicas a respeito da
actividade são tomadas ao nível nacional pelo Ministério do Turismo. Este é o 
órgão responsável por e estabelecer a Política Nacional de Turismo e os
respectivos meios (programas e projectos) pelos quais esta política será
aplicada. 
Portanto, o presente trabalho propõe-se a analisar a descentralização turística
do Brasil e a correspondência entre o que é planeado ao nível nacional e a
realidade da actividade turística nos municípios do Pólo Turístico da Chapada
Diamantina. 
Esta análise é realizada com o intuito de descobrir quais os entraves sofridos 
pelos municípios da Chapada Diamantina no que diz respeito a implantação
das directrizes nacionais do planeamento turístico. 
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Capítulo 1 

 

1. Introdução 

O Turismo tem sido apontado no século XXI como uma actividade que, quando 

adequadamente planeada, é capaz de promover o desenvolvimento sustentável dos 

locais. Para tal é necessário encontrar o equilíbrio entre os efeitos positivos e negativos 

da actividade, de forma a que os recursos utilizados sejam preservados. 

A falta dum planeamento adequado nas regiões turísticas é o principal responsável pelos 

efeitos negativos da actividade. Degradação ambiental, aculturação, desequilíbrio social, 

entre outros, são alguns dos factores negativos causados pela ausência ou deficiência no 

planeamento turístico. Segundo Rabahy (2003, p. 135) é reconhecido que o turismo 

pode resultar num conjunto de benefícios a uma dada sociedade, mas é reconhecido 

também que este mesmo turismo pode acarretar custos sociais, económicos e ambientais 

quando não devidamente planeado. 

Este aparente paradoxo, em que o desenvolvimento pode trazer a deterioração da 

qualidade de vida pelo aumento da exploração dos recursos, é que fundamenta a 

importância do planeamento. O Planeamento é hoje um importante e necessário 

instrumento de governo para obter um desenvolvimento social mais justo (DIAS, 2003, 

p. 10). 

No Brasil, a responsabilidade do planeamento e desenvolvimento do turismo ao nível 

estratégico é do Ministério do Turismo. O Ministério tem como função principal o 

estabelecimento da Política Nacional de Turismo e do Plano Nacional de Turismo, meio 

pelo qual a política nacional é posta em prática. 

Actualmente, um dos principais objectivos do Ministério do Turismo é promover a 

descentralização do turismo no país. Esta realidade é consequência da dimensão 

territorial do Brasil, das diferenças físicas e culturais entre as diversas regiões e da 

necessidade de desenvolver o turismo ao nível local, onde a actividade efectivamente 

acontece. A descentralização turística pretende dar aos municípios directrizes comuns 



aos planos nacionais, juntamente com autonomia para o planeamento e execução de 

acções locais e regionais. 

Assim, têm sido desenvolvidas ao nível estratégico do turismo do Brasil directrizes de 

desenvolvimento regional representadas em programas e projectos turísticos nacionais. 

Os programas e projectos nacionais visam fornecer aos governos estaduais e municipais 

meios para ultrapassar as principais carências do turismo no Brasil, nomeadamente no 

que diz respeito à implantação de infra-estruturas básicas e turísticas, capacitação 

profissional para a área de turismo, consultoria para o desenvolvimento de produtos 

turísticos e apoio para o desenvolvimento da actividade.  

Porém, e apesar desta realidade, pode-se facilmente observar que são raros os 

municípios brasileiros que desenvolvem o turismo de forma sustentável. A maioria 

deles, com o advento da descentralização nacional de turismo, foi abandonado à sua 

própria sorte. 

Com o conhecimento desta realidade, foi proposta neste estudo a análise do 

planeamento turístico da Chapada Diamantina, como forma de observar de que maneira 

as directrizes do planeamento estratégico do Brasil estão a chegar à região. A Chapada 

Diamantina foi escolhida como objecto de estudo por ser uma região com inúmeros 

atractivos turísticos e pelo facto de estar seleccionada como prioridade de 

desenvolvimento turístico por parte do governo estadual da Bahia (no Anexo II é 

apresentado um conjunto de fotografias ilustrativas da região estudada). 

Para a realização deste estudo a investigação desenvolveu-se em duas partes 

complementares. A primeira trata da fundamentação teórica sobre planeamento e 

desenvolvimento do turismo e sobre a gestão do processo do planeamento. A segunda 

parte é composta pela pesquisa empírica da dissertação, a qual foi dividida em duas 

fases: uma fase com fontes de informação secundária e outra fase com fontes de 

informação primária. A primeira fase consistiu no levantamento e análise dos dois 

últimos Planos Nacionais de Turismo e dos seus principais programas e projectos, e a 

segunda fase consistiu na realização de entrevistas. 

A análise realizada na primeira fase da pesquisa empírica permitiu levantar as 

directrizes nacionais do planeamento turístico, avaliar se as directrizes estão 



adequadamente representadas nos programas e projectos nacionais de turismo e levantar 

que acções do planeamento turístico nacional estão de facto previstas para a região da 

Chapada Diamantina. 

Esta fase, apesar de necessária e muito elucidativa, não realizou a análise do 

planeamento turístico da Chapada Diamantina. Para isto foi necessário avançar para a 

segunda fase da investigação empírica através do recurso a fontes de informação 

primária, que consistiu em entrevistas aplicadas aos secretários de turismo dos 

municípios turísticos da Chapada Diamantina. 

Assim, esta dissertação foi estruturada em oito capítulos, divididos em duas partes 

(teórica e empírica). No capítulo de introdução é apresentada uma breve descrição da 

estrutura e do processo de investigação da dissertação. Os capítulos 2 e 3 foram 

destinados à fundamentação teórica, onde são discutidas as opiniões de diversos autores 

acerca dos assuntos “planeamento e desenvolvimento do turismo” e “gestão do processo 

de planeamento turístico”. No capítulo 4 foi apresentada a metodologia científica com a 

explicação de todo o processo de investigação. 

A segunda parte da dissertação inicia-se no capítulo 5 com a realização da primeira fase 

da investigação empírica, na qual é realizada a análise do planeamento turístico do 

Brasil ao nível estratégico. No capítulo 6, complementar ao capítulo 5, é realizada a 

análise do planeamento turístico do Brasil ao nível regional, além da caracterização da 

Chapada Diamantina. O capítulo 7 foi destinado à análise e discussão dos resultados da 

investigação e no capítulo 8 foram realizadas as considerações finais do estudo. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 

 

Planeamento e Desenvolvimento do Turismo 

 

2.1 Introdução 

O desenvolvimento de uma análise do planeamento turístico de uma região implica em 

um estudo prévio de alguns aspectos teóricos fundamentais sobre planeamento turístico. 

Assim, ao longo deste primeiro capítulo teórico, serão abordados os principais assuntos 

relacionados com o planeamento turístico de uma região – os impactos mais expressivos 

da actividade, a evolução do processo de planeamento e as suas diferentes abordagens 

ao longo dos tempos, bem como a abordagem técnica da actividade.  

O levantamento dos impactos do turismo, desenvolvido na secção 2.2, possibilita a 

compreensão dos efeitos positivos e negativos da actividade turística nos aspectos 

social, ambiental e económico de uma região. Neste ponto, pretende-se realçar que o 

planeamento turístico responsável pode contribuir para maximizar os efeitos positivos 

da actividade e minimizar os efeitos negativos da mesma. 

Em seguida, serão abordadas a evolução do planeamento e as suas diferentes 

orientações, com o objectivo de valorizar a visão de planeamento e desenvolvimento 

integrado. O levantamento das diversas orientações do planeamento turístico tem a 

intenção de demonstrar que um enfoque parcial da realidade pode ser extremamente 

prejudicial à localidade onde se desenvolve o turismo.  

Ao analisar a teoria do desenvolvimento será realçado que os termos “crescimento” e 

“desenvolvimento” turístico não são sinónimos. O desenvolvimento, para ser real, 

precisa estar integrado com todos os sectores da economia, e deve ter como resultado, 

acima de tudo, a sustentabilidade da actividade e a melhoria das condições de vida da 

população local. O crescimento económico, sem o respectivo desenvolvimento da 

localidade, pode ser responsável por inúmeros impactos negativos. 



Actualmente, a visão integrada e sustentável dos planeadores, tema abordado no ponto 

2.5, é a base de qualquer planeamento turístico bem sucedido, ou seja, é a forma de se 

planear hoje o que será realizado no futuro, com a preocupação da manutenção e 

conservação dos recursos.  

Ainda neste capítulo, será analisada a abordagem técnica do processo de planeamento 

para dar suporte à avaliação dos principais planos, programas e projectos ligados a 

região turística da Chapada Diamantina. Neste sentido, serão analisadas as fases do 

planeamento tendo em vista a compreensão do funcionamento do processo como um 

todo e dos seus diferentes níveis de aplicação.  

A análise empreendida neste capítulo tem como objectivo obter uma base teórica 

satisfatória sobre o Planeamento e Desenvolvimento do turismo que permita a posterior 

análise do planeamento turístico da Chapada Diamantina.   

 

2.2 Impactos da Actividade Turística 

O turismo, como qualquer outra actividade, apresenta efeitos sobre os locais em que se 

desenvolve. Estes efeitos – também chamados de impactos – podem ser exercidos de 

forma positiva ou negativa para região, principalmente nos campos económicos, 

socioculturais e ambientais, dependendo da realidade apresentada na localidade turística 

em questão. 

O mito de que o turismo é uma “indústria sem chaminés” perdeu força. Hoje 

compreende-se que ele pode ser tão prejudicial como as indústrias de transformação 

mais poluentes, com a agravante de que seus efeitos podem ocorrer num espaço de 

tempo mais curto (DIAS, 2005, p. 86). 

Portanto, diante de todos os possíveis impactos do turismo, Zardo (2003, p. 16) defende 

que o planeamento da actividade é fundamental para controlar os seus efeitos. Assim, 

através do planeamento adequado da actividade pode-se conseguir maximizar os efeitos 

positivos, ao mesmo tempo que permite manter sob controlo os efeitos negativos. 



Para Cooper, Fletcher, Wanhill, Gilbert e Shepherd (2001, p. 158), da mesma forma 

com que a literatura tende a exagerar o impacto negativo do turismo sobre as sociedades 

e os ambientes que o recebem, o impacto positivo do turismo sobre as economias é 

muitas vezes sobrestimado. Deste modo, eles também defendem que não é possível 

desenvolver turismo sem que ocorram impactos, mas é possível, com o planeamento 

correcto, gerir o desenvolvimento turístico com o objectivo de minimizar os impactos 

negativos, ao mesmo tempo em que se estimulam os impactos positivos.  

Entre os principais impactos ocasionados pelo turismo estão: 

 

• Impactos Económicos 

Dentre todos os efeitos estudados da actividade turística, os económicos são, sem 

dúvida, os impactos que possuem maior destaque. Segundo Acerenza (2002, p. 99), 

estes impactos podem-se manifestar de diversas formas. Enquanto importante fonte 

geradora de divisas, a actividade turística pode contribuir para cobrir as importações e a 

dívida externa. Além disto, pode também colaborar com o sector exportador, 

contribuindo para o aumento do PIB (Produto Interno Bruto) e para a redistribuição de 

rendimento (no social, entre diferentes camadas da população e no espacial, ao longo do 

território nacional). Por último, pode ainda resultar nos efeitos multiplicadores do gasto 

turístico, gerando empregos e favorecendo a expansão do mercado nacional. 

Em contrapartida, os impactos económicos podem também trazer resultados negativos 

para as localidades turísticas. Cooper et al. (2001, p. 164) defendem que os recursos 

utilizados para o desenvolvimento da actividade turística poderiam ser utilizados 

noutros propósitos mais rentáveis para a sociedade e que a análise do custo de 

oportunidade nestes casos é muito importante. 

A actividade turística pode funcionar ainda como coadjuvante no processo de 

desenvolvimento económico. No entanto, dependerá sempre da relação que resultar 

entre custos e benefícios, ou da relação de contabilidade. Convém desenvolver o 

turismo em todos aqueles casos em que for rentável fazê-lo, e não o desenvolver, 

empregando os recursos noutro sector, quando não o for (BENI, 2003, p. 72). 



O turismo pode ainda resultar na elevação do nível geral de preços e, eventualmente, ser 

convertido num factor inflacionário para a região. Esta alteração preços pode ser 

observada na especulação imobiliária e no aumento dos impostos cobrados 

(ACERENZA, 2002, p. 124). 

A sazonalidade é outro grande problema enfrentado pelas comunidades turísticas. Estas 

localidades tendem a sofrer com o desequilíbrio na economia local causado pela grande 

quantidade de turistas que passam a frequentar aquela sociedade num dado momento. 

Este aumento da procura tem como consequência a necessidade de investimento na 

economia local, nomeadamente a aquisição de maiores stocks e a contratação de mão-

de-obra temporária. No final da estação a economia local sofre as consequências da 

saída dos turistas e da retomada da rotina da comunidade (DIAS, 2003, p. 28). 

Outra questão de difícil solução, citada por alguns autores, é a possível dominação dos 

países ricos sobre os países pobres através da dependência económica que a actividade 

turística pode causar. Os maiores centros emissores de turistas do mundo são países 

ricos e muitos dos receptores não o são, portanto, os países ricos estariam reafirmando 

sua hegemonia e dominando economicamente os países pobres que mantêm o turismo 

como principal fonte de rendimentos. 

Para amenizar os problemas da dependência excessiva do turismo, INSKEEP (1991) 

defende que as comunidades devem optar pela diversificação da actividade económica, 

embora nem sempre isto seja possível. A diversificação, por si só, diminui a 

dependência económica ao turismo e, consequentemente, permite que população tenha 

outras fontes de rendimento, o que pode resultar na diminuição dos efeitos da 

sazonalidade, entre outros factores. 

 

 

• Impactos Socioculturais 

Os estudos relativos aos efeitos socioculturais do turismo demonstram que o 

desenvolvimento da actividade turística pode desencadear mudanças significativas na 

estrutura social, assim como nos padrões culturais da comunidade receptora. Estes 



efeitos podem apresentar variações em função do lugar, dos usos e costumes, do nível 

de vida dominante e da etapa de desenvolvimento em que se encontra o turismo 

(ACERENZA, 2002, p. 134). 

Por um lado pode-se observar claramente que a actividade turística, quando 

devidamente planeada, pode promover o desenvolvimento social, valorizar e contribuir 

com a preservação e recuperação do património histórico-cultural das localidades, entre 

outros. Porém, por outro lado, a actividade turística pode ser responsável por danos 

irrecuperáveis na sociedade local. 

A presença dos turistas pode provocar mudanças no quotidiano, nos valores e na 

conduta moral das comunidades receptoras. Entre os principais problemas, podem 

ocorrer prostituição, turismo sexual, proliferação do uso de drogas, alcoolismo, 

comportamentos agressivos, aumento da taxa de criminalidade e exploração do trabalho 

infantil, para mencionar apenas os mais relevantes (DIAS, 2005, p. 123). Estas 

mudanças são explicadas por Souza (2002, pp. 20-21) como sendo consequência do 

choque causado pelo contacto regular entre grupos sociais socioeconómica e 

culturalmente distintos. Quando o fluxo de turistas apresenta uma condição 

socioeconómica muito superior ao da comunidade, o contacto entre visitante e morador 

poderá criar uma perda colectiva de auto-estima e, consequentemente, problemas socio-

psicológicos nas populações locais. 

Em geral, observa-se que os maiores impactos são registados nas localidades em que o 

número de turistas recebidos ultrapassa o número de habitantes. Quando o número de 

turistas é pequeno, o efeito do turismo é minimizado e, inclusivamente, pode ser 

absorvido pela actividade normal do lugar (ACERENZA, 2002, p. 134). 

O processo de planeamento da actividade turística não corrige todos os efeitos negativos 

citados acima, mas pode, ao menos, evitá-los ou minimizá-los. 

A deslocação de trabalhadores decorrente da necessidade de mão-de-obra especializada 

para trabalhar na área de turismo também é considerada um problema social resultante 

desta actividade. Na maioria das vezes os empregos gerados pelos serviços turísticos 

não são totalmente preenchidos com a mão-de-obra local, mas por profissionais que 

provêm do mercado de trabalho de outras cidades (ACERENZA, 2002, p. 136). Dias 



(2003, p. 32) alerta também, que muitos dos empregos gerados pelo turismo destinam-

se aos jovens e às mulheres, que normalmente ficam à margem do processo de 

desenvolvimento económico da sociedade, o que pode resultar numa mudança nos 

padrões sociais estabelecidos.  

Um importante factor que não pode ser esquecido é que o lugar no qual se desenvolve o 

turismo é o mesmo em que a comunidade local vive, desenvolve as suas actividades, 

constrói as suas famílias e cria os seus filhos. Assim, é preciso ter cuidado para que, 

num dado momento, o turismo não afecte o ritmo normal de vida destas localidades. 

No que diz respeito ao património cultural, o turismo pode contribuir activamente para a 

protecção e preservação de monumentos arqueológicos e elementos culturais, e 

estimular ainda a protecção das cidades históricas, da arquitectura tradicional, dos 

monumentos e de outras manifestações. Esse facto, em muitas situações, pode 

contribuir com o aumento da consciência dos valores culturais, assim como com o 

fortalecimento do orgulho das comunidades com relação ao seu próprio património 

(ACERENZA, 2002, p. 141). À medida em que o património cultural se torna uma 

atracção turística consolidada, passa a obter, com maior facilidade, recursos financeiros 

para sua manutenção. Estes recursos tanto podem ser originários da cobrança de taxas 

aos turistas e residentes, como podem ser obtidos junto de organismos patrocinadores 

(DIAS, 2005, p. 124).   

O turismo pode promover também o intercâmbio entre diferentes culturas através do 

contacto entre turistas e residentes locais. Este contacto pode resultar, entre outros 

factores, em maior compreensão e respeito mútuos, tolerância em relação a valores, 

hábitos e costumes diferentes e aceitação da pluralidade cultural como aspecto 

importante da humanidade (DIAS, 2005, p. 125). O contacto entre culturas diferentes 

pode também fazer surgir na população local um sentimento de orgulho por se pertencer 

a algo tão singular. A actividade turística pode resultar ainda na valorização de culturas 

que se sentiam marginalizadas relativamente a sua inferior condição económica (DIAS, 

2005, p. 125). 

Em relação aos impactos sobre a cultura e os costumes da população local, alguns 

autores indicam que a actividade pode chegar a distorcê-los. Porém, é muito difícil 

determinar em que grau o turismo é responsável por estes factos na medida em que a 



mesma sociedade está exposta ao desenvolvimento industrial e aos meios de 

comunicação de massa, os quais são capazes de exercer uma influência ainda maior que 

o turismo sobre os valores culturais de uma comunidade (ACERENZA, 2002, p. 142). 

 

• Impactos no Meio Ambiente 

O ambiente, natural ou artificial, é o ingrediente fundamental do produto turístico. No 

entanto, durante a actividade turística, este ambiente é inevitavelmente modificado, seja 

para facilitar a actividade turística ou durante o processo turístico (COOPER et al., 

2001, p. 184). 

Sendo assim, para analisar os impactos da actividade turística no meio ambiente é 

necessário, primeiramente, entender o significado de meio ambiente. Para Vidal (citado 

por OLIVEIRA, 1996, p. 96):  

O meio ambiente é constituído de inúmeros ecossistemas habitados por incontáveis 

organismos vivos, que vêm evoluindo há bilhões de anos, com milagroso equilíbrio 

sob a dinâmica de fluxos energéticos, em que usa e recicla moléculas de ar, dos 

solos, dos mares, das rochas. 

Esta concepção refere-se ao sistema natural do meio ambiente, onde não há a 

intervenção humana. No turismo, como a interacção entre o homem e a natureza é 

intensa, o meio ambiente recebe uma definição mais ampla. Para Lickorish (2000, 

p.117) citado por Escouto (s.a.), a terminologia do meio ambiente utilizada no turismo: 

(…) se refere ao meio físico, o qual é formado por componentes naturais e 

construídos. O meio ambiente natural é aquele que provém da natureza – clima e 

temperatura, água, topografia e solos, flora e fauna etc. – e o meio ambiente 

construído é aquele fabricado pelos homens, principalmente todos os tipos de 

construções e outras estruturas. 

Desde a década de 1980, os estudos a respeito dos impactos ambientais do turismo 

avançaram muito. Actualmente está comprovado que existem efeitos provocados pelo 

turismo em todos os níveis: desde o simples caminhar numa mata, provocando erosão e 

destruição de plantas, até à diminuição da camada de ozono causada pelo tráfego aéreo, 



passando pela difusão de doenças e epidemias em redor do planeta (DIAS, 2005, p. 

100). 

Estes impactos ambientais do turismo passaram a fazer parte, na década de 80, de uma 

das questões mais críticas para o futuro da humanidade, que é a degradação ecológica. 

Felizmente, tem sido registado uma crescente consciencialização da fragilidade e 

vulnerabilidade da Terra em relação a muitos tipos de poluição, ao esgotamento de 

recursos não-renováveis e a outras catástrofes (KOTLER, JATUSRIPITAK e 

MAESINCEE, 1997, p. 20). 

Como resultado à esta crescente “consciencialização ecológica”, os impactos ambientais 

do turismo sempre foram os mais estudados e os que mais receberam críticas pelos seus 

aspectos negativos. Assim, na década de 1980, os estudos já demonstravam que quando 

mal planeada, a actividade turística pode prejudicar a qualidade de todo o meio 

ambiente. A poluição de mares e rios, do ar, de lençóis freáticos, poluição sonora e 

visual, degradação de ambientes sensíveis como as dunas, lixo em locais impróprios, 

são apenas alguns dos impactos negativos que o turismo pode causar.  

Inevitavelmente, a construção de infra-estruturas para o desenvolvimento do turismo, 

também transformam o aspecto físico do lugar e, se não forem planeadas 

adequadamente, podem chegar a afectar a qualidade do meio ambiente natural que 

constituiu o atractivo inicial para o visitante, o que torna o turismo uma actividade 

autodestruídora (ACERENZA, 2002, p. 144). 

Vale a pena sublinhar que, se por um lado, o turismo pode ser uma actividade 

destruidora, por outro, pode ser responsável pela conservação de inúmeras áreas 

naturais, como a criação de parques nacionais que permitam a protecção da fauna e 

flora, a preservação e a restauração de monumentos antigos, a protecção de recifes e de 

praias, a manutenção de florestas, etc. (COOPER et al, 2001, p. 184). Portanto, entre os 

muitos benefícios que o turismo pode trazer para a preservação do meio ambiente, Dias 

(2005, p. 102) cita: 

• Contribuição para a conservação de animais ameaçados; 

• Aperfeiçoamento do planeamento e da gestão ambiental; 

• Contribuição para o aumento da consciência ambiental; 



• Obtenção de recursos financeiros para a preservação dos atractivos; 

• Exploração sustentável de áreas protegidas. 

Assim, pode-se perceber que quando devidamente planeado, o turismo é, em muitas 

regiões, a única actividade económica que pode aliar a geração de emprego e 

rendimento à conservação do meio natural e cultural, atingindo assim a sustentabilidade 

da actividade, ao contrário de outras actividades exclusivamente extractivistas. 

 

2.3 Evolução do Planeamento Turístico 

A actividade do planeamento passou por diversas abordagens até chegar à realidade 

apresentada actualmente. A seguir serão apontados alguns factos que marcaram a 

evolução do planeamento na área de turismo. 

O planeamento contemporâneo teve o seu início associado ao período da Revolução 

Industrial, fase caracterizada pela migração dos povos do campo para as cidades e pela 

consequente falta de infra-estruturas para os receber. Os principais problemas da época 

pautavam-se, entre outros, pelas péssimas condições de habitação, promiscuidade 

social, infra-estruturas básicas de saneamento e abastecimento de água precários. A 

resolução dos problemas consistia na melhoria das infra-estruturas e das condições 

físico-espaciais das cidades (COSTA, 2003, pp. 5-6). 

As origens do planeamento do turismo, regional ou nacional, estão no planeamento 

económico de um país, o que até aos anos 30 era considerado incompatível com a 

economia de mercado. Naquela época, o planeamento económico era associado aos 

países comunistas que praticavam o controle centralizado da economia (PETROCCHI, 

2001, p. 73). Nesta altura, o mundo capitalista via o planeamento como algo 

antidemocrático e que só poderia servir a uma economia dirigida e centralizada no 

Estado todo-poderoso (BARRETTO, 2002, p. 85). 

A grande depressão económica, iniciada em 1929, forçou a intervenção estatal, 

rompendo, assim, os princípios liberais defendidos pelos economistas clássicos, como 

Adam Shith e David Ricardo (PETROCCHI, 2001, p. 73). O final da II Guerra foi um 

período marcado pela necessidade de reconstrução dos espaços europeus, e essa 



reconstrução só seria possível com a união dos governantes numa acção “concertada, 

organizada e coordenada”. Este período também é caracterizado pelo forte crescimento 

económico, pelo elevado consumo, pela expansão demográfica e pelo surgimento de 

grupos multinacionais (COSTA, 2003, pp. 6-7). 

Como afirma Costa: 

É igualmente nesta fase que uma vertente fortemente tecnocrática do planeamento 

se desenvolve, designada por ‘planeamento racional’, cujo suporte assentava nos 

princípios de ‘cientificidade’ e ‘racionalidade’ que as soluções urbanas poderiam, 

pensava-se vir a assumir (COSTA, 2003, p. 7). 

Efectivamente, o primeiro plano económico de que se tem conhecimento foi executado 

no Japão no fim do século XIX (BARRETTO, 2002, p. 85). Porém, foi em 1946, em 

França, que surgiu o primeiro plano económico ocidental, que ficou conhecido como 

“Monnet”. A partir de então, vários outros países também elaboraram seus 

planeamentos. A América Latina só em 1961 se moveu nesta direcção e, no Brasil, os 

primeiros trabalhos de planificação governamental são de 1942 – mas o primeiro plano, 

conhecido como SALTE (Saúde, Alimentação, Transporte e Energia), foi elaborado em 

1949. Nesta época, o planeamento económico orientava os actos do governo, levando 

em consideração os efeitos económicos globais. O planeamento adaptava-se aos 

diversos objectivos pretendidos: ambiental, urbano, agrícola, educacional, regional e 

outros (PETROCCHI, 2001, p. 73). 

Na década de 50 e, principalmente, na de 60, muitos países considerados 

subdesenvolvidos adoptaram o planeamento económico como forma de atingir 

patamares de desenvolvimento preestabelecidos. Neste período, o planeamento passava 

a ser considerado como um instrumento adequado para orientar a economia no caminho 

do desenvolvimento (MIGLIOLI, 1982 citado por DIAS, 2003, p. 85). 

O planeamento turístico só viria a existir depois da Segunda Guerra Mundial, quando o 

turismo passou a ser um fenómeno de massas e ganhou uma dimensão económica 

importante. A França, novamente pioneira, lançou um planeamento turístico feito pelo 

Estado, ao elaborar um Plano Quinquenal, de 1948 a 1952. A Espanha fez seu primeiro 

plano em nível nacional no ano de 1952 e, nos anos 60, o planeamento do turismo se 

generalizou (ACERENZA, 1998 citado por PETROCCHI, 2001, p. 73). 



No Brasil, a Política Nacional de Turismo teve sua origem em 1966, ano em que foram 

criados o Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e a Empresa Brasileira de Turismo 

(Embratur). Porém o primeiro estudo de planificação do turismo por iniciativa do 

Estado ocorreu em 1972 (BARRETTO, 2002, p. 89). 

Os primeiros planeamentos do turismo tiveram enfoques limitados pois não possuíam a 

visão integral que o turismo exige. Faltava a visão sistémica aos próprios órgãos 

planeadores de turismo, na medida em que não levavam em consideração as políticas 

globais do país e as interfaces administrativas com os demais órgãos governamentais 

(ACERENZA, 1998, p. 35). Até ao início da década de 1970, foi possível manter o 

mesmo uso de técnicas tradicionais de planeamento, com relativa compatibilidade entre 

as metas alcançadas e os objectivos propostos. A aceleração do processo de mudança na 

economia, rumo à globalização, alterou esse cenário e introduziu necessidades novas 

que precisavam de ser incorporadas ao processo de planeamento. Hoje, a ideia de 

projecção dos negócios para o futuro foi substituída pelo conceito de visão de negócios 

que prioriza a necessidade de obtenção de resultados visíveis em curto prazo, alterando, 

por consequência, todos os prazos de planeamento que se tinha até então (DENCKER, 

2004, p. 21). 

A década de 1990 foi responsável pelo estabelecimento de convergências entre o 

discurso do planeamento técnico, racionalista, integracionista e extensivo com uma 

realidade mais centrada no nível local e nos projectos individuais (COSTA, 2003, p. 9). 

Esta preocupação com o planeamento ao nível local, seguindo orientações estratégicas, 

continua firme até aos dias actuais. Para o século XXI, muitos autores indicam que as 

principais linhas de orientação do planeamento turístico vão em direcção ao 

Desenvolvimento Regional Sustentável. O planeamento turístico deverá ser uma 

actividade integrada com todos os ramos da comunidade e necessitará de um 

enquadramento social, económico e político, buscando sempre a participação social na 

tomada de decisões. 

A seguir, são abordadas as diferentes orientações seguidas pelo planeamento turístico ao 

longo de sua existência. Essa discussão, que expõe os diversos enfoques parciais do 

planeamento turístico, complementará a visão do planeamento turístico integrado, que 

será aprofundada na secção 2.5.1. 



 

2.3.1 Diferentes Orientações Adoptadas no Planeamento do Turismo 

No curto período de planeamento turístico desenvolvido por parte do Estado (a partir de 

1948 na França e em geral a partir da década de 1960 para o restante dos países), é 

possível observar que esta actividade já seguiu diversas orientações. Estas orientações 

apresentam divergências, mas assemelham-se no facto de as suas elaborações 

apresentarem um enfoque parcial da realidade, como será visto a seguir. 

A primeira orientação do planeamento do turismo foi a que se conhece actualmente 

como enfoque urbanístico. Esta orientação prevaleceu na Europa na década de 1960 e, 

consequentemente, caracterizou a maioria dos empreendimentos turísticos 

empreendidos pelos países durante o referido período (ACERENZA, 2003, p. 62). O 

enfoque urbanístico fundamenta-se na análise detalhada e na avaliação dos recursos 

turísticos, geralmente de ordem física, existentes no país ou na região objecto de estudo. 

Com base na qualidade e nas possibilidades de exploração destes recursos, é elaborado 

um detalhado plano de desenvolvimento físico, denominado de plano mestre, que estará 

relacionado com o aproveitamento e uso do solo e, consequentemente, com a 

localização das facilidades turísticas (facilities). A característica principal dos planos 

elaborados nesta época foi o esforço para a elaboração do inventário turístico elaborado 

a partir de um critério físico, uma vez que a maioria dos casos estava a cargo de um 

arquitecto e não se aprofundava suficientemente noutras áreas (ACERENZA, 2003, pp. 

64-65).  

Com efeito, o enfoque urbanístico na América coincide com o início do planeamento 

formal do turismo por parte do Estado, no fim da década de 1960, e mantém a sua 

influência nesta actividade até um pouco além da metade da década de 1970 

(ACERENZA, 2003, p. 64). 

No fim da década de 1960 e início da década de 1970, a evolução do mercado e as 

actuações das agências de fomento internacionais, em especial o Banco Mundial e o 

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, fizeram surgir um novo enfoque na 

planificação do turismo: o económico. Através do fomento da actividade turística, 

lançava-se mão de instrumentos de política económica cujos objectivos eram 



desenvolver o turismo e proporcionar aos países desenvolvimento económico e social 

(PETROCCHI, 2001, p. 78). O enfoque de política económica recorre, na realidade, ao 

emprego de metodologias e técnicas já experimentadas noutros campos da actividade 

económica, adaptando-as ao caso particular do turismo (ACERENZA, 2003, p. 67). 

Entre 1976 e 1977 foi desenvolvida uma abordagem centrada no conceito de produto 

turístico. Esta abordagem estruturava-se em quatro etapas: investigação e análise; 

estabelecimento da política de turismo e determinação dos fluxos turísticos prioritários; 

elaboração do plano de desenvolvimento físico e selecção de estratégias para a 

implementação dos programas; por fim, análises do impacto da aplicação do plano e da 

expansão da actividade turística (PETROCCHI, 2001, p. 81). 

Tal como o enfoque urbanístico, o enfoque de política económica e de produto turístico 

tratavam apenas de enfoques parciais do turismo. Na realidade, os enfoques 

apresentados deveriam ser considerados como partes de um processo integral de 

planeamento turístico, o qual exige um tratamento multidisciplinar. As limitações que o 

planeamento do turismo teve no seu início, decorrentes da sua orientação para o 

ordenamento do território ou da solução de problemas de índole económica 

(especialmente relacionados com a captação de divisas) foram, sem dúvida, o que levou 

a que o citado processo de planeamento tivesse o alcance parcial mostrado pelos 

enfoques tradicionais (ACERENZA, 2003, p. 77). 

Esta visão e consequente alcance parciais que caracterizaram as primeiras fases do 

planeamento turístico contribuíram para os impactos sociais, culturais e ambientais 

negativos da actividade. Neste período inicial do planeamento turístico, os profissionais, 

por não apresentarem uma visão global da actividade, não consideravam, por exemplo, 

as repercussões que a actividade do turismo podia causar em comunidades pouco 

desenvolvidas. O planeamento do turismo tratou de responder a problemas muito 

concretos relacionados com o ordenamento do território para fins turísticos ou com a 

solução de dificuldades de índole económica enfrentada pelos países, razão pela qual 

teve um alcance muito limitado e não contemplou totalmente todos aqueles factores que 

intervêm ou que têm a ver com a condução da actividade turística (ACERENZA, 2003, 

p. 82). 



As deficiências constatadas nos primeiros enfoques do planeamento turístico 

influenciaram os novos enfoques globais da actividade. Estes novos enfoques procuram 

abordar o planeamento de uma forma integral que proporcione um desenvolvimento 

harmonioso da actividade turística. Se por um lado trazem novos elementos ao 

planeamento do turismo, por outro ainda mostram uma clara tendência para o 

desenvolvimento físico, quando este não é mais do que um entre vários aspectos que 

devem ser considerados na elaboração do plano desenvolvimento do sector 

(ACERENZA, 2003, p. 82). 

No início da década de 2000, surgiu o enfoque administrativo, que pretende analisar o 

funcionamento do turismo através da aplicação da teoria geral dos sistemas, entendendo 

sistemas como um conjunto integrado de elementos interactuantes destinados a realizar 

cooperativamente uma função determinada (GIBSON, 1964 citado por ACERENZA, 

2002, p. 194). Esta visão de planeamento integrado com a cooperação dos diversos 

agentes envolvidos é o que se tem procurado nos processos de planeamento actuais. O 

objectivo pretendido é o desenvolvimento sustentável, sustentado e integrado da 

actividade com a inserção social e, consequentemente, com a melhoria de vida das 

populações locais. 

Devido à importância da visão actual do planeamento para esta dissertação, o assunto 

será abordado mais profundamente na secção 2.5, que trata do planeamento e 

desenvolvimento do turismo de forma integrado e sustentável. 

 

2.4 Desenvolvimento e Turismo 

Não foi apenas o conceito de planeamento que evoluiu ao longo dos tempos. Como 

veremos adiante, o conceito de desenvolvimento que hoje conhecemos sofreu grandes 

alterações até chegar à denominação de Desenvolvimento Sustentável tão comentada 

actualmente na área de turismo. 

Na génese do conceito encontramos Adam Smith que, em 1776, esboçou um sistema de 

disposições e comportamento económico – denominado hoje de capitalismo – que 

prometia elevar substancialmente a produtividade económica e dispersar seus ganhos 



amplamente entre as populações trabalhadoras (KOTLER et al., 1997, p. 15). Este 

sistema introduziu a visão de que as nações geravam valores e riquezas de maneira mais 

eficiente usando o princípio da divisão do trabalho, cada trabalhador tornando-se 

especialista e, portanto, mais produtivo numa única tarefa. Nestas circunstâncias, 

ninguém poderia produzir tudo o que necessitasse, e por isso as pessoas deveriam obter 

os seus bens valendo-se do valor de troca recebido ao trabalhar. Adam Smith via a troca 

(compra e venda), a propriedade privada e o livre mercado como a base para a geração 

da riqueza nacional (KOTLER et al, 1997, p. 10). 

O surgimento do capitalismo corresponde ao início da ideia de desenvolvimento. Para 

os Iluministas, no período da Revolução Francesa de 1789, o progresso seria um 

remédio para os males da humanidade, pois geraria desenvolvimento e riquezas a serem 

utilizadas para o bem comum (DIAS, 2003, p. 66). Contudo, o que se viu na realidade 

foi a grande concentração de riquezas nas mãos de uma minoria com a criação de uma 

classe abastada, de uma classe média e o abandono de milhões de trabalhadores mal 

pagos e mal alimentados (KOTLER et al., 1997, p. 15). No entanto, a ideia do progresso 

firmou-se de tal modo no capitalismo que foi incontestada até ao final da primeira 

metade do século XX. 

Este progresso – até então conhecido como ‘desenvolvimento’ – começou a sentir a 

escassez dos recursos devido à enorme quantidade de riquezas produzidas. Esta 

preocupação manteve-se desde a primeira metade do século XX até aos dias de hoje, 

com a palavra ‘desenvolvimento’ sendo acompanhada por outras que pretendiam 

qualificar o seu grau e sua a capacidade de locação de recursos – social, humano, 

sustentável, responsável etc. (DIAS, 2003, p. 66). 

No turismo, é a partir da década de 1970 que se inicia uma nova etapa no seu 

desenvolvimento. Numerosos países, estimulados pelos evidentes benefícios que o 

turismo proporcionava às comunidades receptoras, fundamentalmente no aspecto 

económico, começam a fomentá-lo mediante a criação de centros turísticos planeados, 

contando para isso, com o decidido apoio de organismos internacionais de 

desenvolvimento. A partir desta época, também é possível notar o surgimento de 

crescimentos turísticos motivados pelo sector privado (ACERENZA, 2002, p. 89). 



Somente a partir do final da década de 70 é que o tema “natureza” ressurge com força 

na literatura do desenvolvimento, como um limite ao crescimento económico. A 

preocupação com a deterioração do meio ambiente introduziu uma dimensão nova ao 

problema, obrigando os especialistas a reverem todas as concepções sobre o 

desenvolvimento económico (VIAL, 1991, citado por DIAS, 2003, p. 75).  

No início da década de 90, após a realização da Conferencia das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, o termo ‘desenvolvimento 

sustentável’ passou a ser amplamente utilizado. Esta expressão estabelece que, de forma 

genérica, o desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas 

equitativamente às necessidades ambientais e de desenvolvimento de gerações presentes 

e futuras (DIAS, 2003, p. 75). Esta linha de desenvolvimento sustentável é tida como 

uma base para o turismo do século XXI. Não deveria, no entanto, ficar restrita a essa 

área de estudo, pois, segundo Cooper et al. (2001, p. 234), qualquer desenvolvimento 

deve ser sustentável para ser considerado desenvolvimento, caso contrário deverá ser 

considerado apenas como um crescimento a curto prazo. 

 

2.4.1 Considerações sobre Desenvolvimento 

A ideia de desenvolvimento como uma meta a ser conscientemente perseguida, pela 

comunidade internacional, com o objectivo de obter uma melhor aproveitamento dos 

recursos, estabeleceu-se após a Segunda Guerra Mundial, após a compreensão de que a 

divisão do mundo em áreas ricas minoritárias em contraposição a áreas pobres 

amplamente maioritárias constituiria uma nova ameaça à paz entre os povos (NUSDEO, 

1975, citado por DIAS, 2003, p. 67).  

Assim, o desenvolvimento das áreas mais pobres do planeta é uma meta que deve ser 

constantemente buscada. Porém, vale a pena ressaltar a importante distinção entre os 

conceitos de “desenvolvimento” e “crescimento económico”. Para Fernandes e Coelho 

(2002, p. 29) crescimento económico é uma medida quantitativa de incremento do 

Produto Nacional Bruto (PNB), sendo visto de modo relativo, dimensão estatística de 

mudança económica, sem revelar como se dá a sua distribuição dentro de um país. Já 

desenvolvimento económico tem uma interpretação mais ampla, ou seja, tem implícita a 



observação de como o crescimento económico tem sido usado para melhorar o padrão 

de vida e o bem-estar da população de um país. 

Fernandes e Coelho (2002, p. 31) defendem ainda que: 

Embora desenvolvimento seja um conceito de muitos significados, vários países 

tendem a adotar como medidas de progresso econômico, mudanças em seu Produto 

Interno Bruto (PIB)1, Produto Nacional Bruto (PNB) ou renda per capita. Esses 

conceitos de fato são difíceis de quantificar, particularmente no mundo 

subdesenvolvido ou em desenvolvimento, onde informações estatísticas são 

escassas e geralmente irrealistas. 

Alguns aspectos são comuns aos países subdesenvolvidos. Fernandes e Coelho (2002, 

pp. 29-35) citam por exemplo elevados índices de analfabetismo e baixos padrões 

educacionais, baixo rendimento per capita das populações, elevado índice de produção 

concentrado no sector primário, taxas constantes e elevadas de desemprego, 

desequilíbrio económico com altas taxas de juros e inflação, baixa produtividade da 

mão-de-obra, altos índices de natalidade e mortalidade infantil, reduzida quantidade de 

capital em relação à força de trabalho disponível, recursos naturais inexplorados ou 

usados em benefício dos países mais fortes economicamente e, não menos importante, a 

descrença generalizada, entre o próprio povo, de que o país é subdesenvolvido. 

O economista Celso Furtado (1980, citado por Dias, 2003, p. 67) concebe a ideia de 

desenvolvimento baseada em três dimensões: aumento da eficácia do sistema de 

produção, satisfação das necessidades elementares da população e “consecução de 

objetivos a que almejam grupos dominantes de uma sociedade e que competem na 

utilização dos recursos escassos”. Para Souza (2002, pp. 18-19), o desenvolvimento 

pode ser considerado ainda como um processo de superação de problemas e conquista 

de condições (culturais, técnico-tecnológicas, político-institucionais, espaço-territoriais) 

propiciadoras de maior felicidade individual e colectiva.  

A educação da população é um dos factores básicos para se atingir níveis satisfatórios 

de desenvolvimento. Para as ciências económicas, a educação é o alicerce de qualquer 

                                                 
1 Segundo Fernandes e Coelho (2002, p. 31) Produto Interno Bruto é uma medida do que é produzido 
dentro da economia de um país. Na pratica é o somatório da produção verificada nos sectores primário, 
secundário e terceário. E Produto Interno Bruto per capita é simplesmente a divisão do montante do PIB 
pela população estimada. 
 



processo de desenvolvimento. No turismo, este facto torna-se ainda mais representativo, 

pois além de ter reflexos na qualificação da mão-de-obra local, a educação da população 

faz com que a mesma tenha consciência da importância da actividade turística e do seu 

papel dentro dela. A procura de níveis cada vez maiores de qualidade faz com que o 

imediatismo da operação nos negócios do ramo perca espaço para processos de 

planificação mais responsáveis (FERNANDES E COELHO, 2002, p. 30). 

Um processo de desenvolvimento considerado clássico pode ser caracterizado 

basicamente pelos seguintes factores (HOLANDA, 1974, p. 28, citado por DIAS, 2003, 

p. 69): 

a) Aumento do rendimento per capita da população; 

b) Redução das desigualdades na distribuição do rendimento entre as regiões; 

c) Alteração na estrutura da formação do rendimento – redução da participação do 

sector primário e aumento do sector industrial e de transportes, por exemplo; 

d) Alteração da estrutura da composição do produto industrial – aumento da 

participação relativa da produção de bens de capital e de bens intermediários e 

diminuição da produção de bens de consumo; 

e) Integração das actividades de todos o sistema económico, eliminando-se a 

concentração ou dependência excessiva de sectores ou actividades; 

f) Melhoria das condições sociais e culturais da população, com redução do 

analfabetismo e elevação dos padrões de escolarização; 

g) Ampliação das oportunidades de avanço social, a eliminação de tabus e preconceitos 

e a melhoria das condições de saúde, nutrição, higiene e habitação da comunidade. 

Em 1990, a ONU (Organização das Nações Unidas), através do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), lançou o primeiro Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), composto por três indicadores interligados: alfabetização, expectativa 

de vida e nível de rendimento. A inclusão de dois indicadores sociais e um económico 

nesta avaliação teve como objectivo reforçar o aspecto de que o crescimento 

económico, embora indispensável, é um meio para se atingir o desenvolvimento social. 

Publicado anualmente, o relatório mundial sobre o desenvolvimento permite a 

comparação do nível de desenvolvimento dos mais diversos países. Uma das grandes 

vantagens do cálculo do IDH é que através dele é possível averiguar de que forma o 

desenvolvimento está a alterar a vida da comunidade. No seu cálculo são utilizados 



dados básicos de existência quase universais, o que possibilita que o IDH seja utilizado 

para unidades sub nacionais e regionais, como estados e municípios (DIAS, 2003, p. 

70). 

 

2.5 Planeamento em Turismo 

Os impactos positivos e negativos do turismo, aprofundados na secção 2.2, remetem 

para a necessidade constante de planeamento nas regiões turísticas. Ao tentar definir o 

que virá a ser este planeamento, o pesquisador é confrontado com inúmeras abordagens. 

Esta variação pode estar relacionada com a origem dos planeadores ou com o motivo 

que originou a proposta de planificação. 

Chiavenato (2000, p. 195) defende que o planeamento é a primeira função 

administrativa por ser exactamente aquela que serve de base para às restantes. De 

acordo com este autor: 

O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente o que se 

deve fazer e quais os objetivos que devem ser atingidos. O planejamento é um 

modelo teórico para a ação futura. Visa dar condições para que o sistema seja 

organizado e dirigido a partir de certas hipóteses acerca da realidade atual e futura. 

O planejamento é uma atividade desenvolvida de maneira consistente para dar 

continuidade às atividades, e seu focus principal é a consideração objetiva do 

futuro. 

Para Acerenza (2003, p. 26), o planeamento consiste precisamente em determinar os 

objectivos do trabalho, ordenar os recursos materiais e humanos disponíveis, estabelecer 

os métodos e técnicas que serão usados e precisar a forma de organização exigida, bem 

como todas as especificações necessárias para que a conduta da pessoa ou grupo de 

pessoas se oriente de maneira racional para os resultados que devem ser alcançados. 

O processo de planeamento apresenta ainda algumas características peculiares, a saber 

(RIBEIRO, 1988, e MIGLIOLI, 1982, citados por DIAS, 2003, p. 90): 

1. Em relação ao tempo, a acção do planeamento volta-se, sempre, para o futuro, o 

presente e o passado devem ser considerados como pontos de referência; 



2. Tem como objectivo orientar a transformação da realidade presente, em rumos 

predeterminados; 

3. As necessidades e os problemas são o factor gerador do planeamento – quanto maior 

for o número ou a seriedade dos problemas, mais necessário se torna o planeamento; 

4. Implica a existência de um sujeito ou agente de planeamento; 

5. As informações, ou dados, são fundamentais para se elaborar o planeamento; 

6. Os instrumentos do planeamento são os planos, os programas e os projectos; 

7. Implica a escolha de caminhos ou acções diversas; 

8. As acções a serem empreendidas para atingir o objectivo proposto têm uma 

sequência lógica e são realizadas de modo organizado. 

Alem das características citadas, para que seja bem sucedido, o planeamento deve ser 

desenvolvido de forma flexível e minuciosa. A flexibilidade é necessária para que se 

consiga ajustar e reformular as acções conforme as mudanças internas e externas no 

decorrer do processo. O procedimento minucioso é necessário devido à complexidade 

da indústria turística e às consequências económicas, ambientais e sociais do seu 

desenvolvimento (COOPER et al., 2001, p. 253).  

Na actualidade, muitos autores defendem que a finalidade do planeamento turístico deve 

ultrapassar a dimensão económica e avançar para a dimensão social, contemplando 

relações de confiança e solidariedade, de comprometimento e reciprocidade, tendo 

como objectivos o desenvolvimento integrado e o bem comum (DENKER, 2004, p. 1).  

O turismo tem, portanto, condições de ser incorporado como uma das variáveis mais 

importantes dentro de uma proposta de planeamento para o desenvolvimento. Para o 

turismo, o planeamento é o processo adequado para procurar amenizar os efeitos do 

livre jogo de capital, que reforçam os poderem das classes dominantes. O Estado, a 

todos os níveis, ainda é o único agente capaz de articular amplas forças da sociedade 

numa perspectiva de planear um desenvolvimento identificado com a preservação do 

meio ambiente, socialmente justo e economicamente viável (DIAS, 2003, p. 35).  

Vale ressaltar que cada região apresenta características específicas que é necessário 

analisar perante um processo de planeamento. A ideia de um modelo preestabelecido, 

com directrizes rígidas, certamente não alcançará resultados satisfatórios de 

desenvolvimento. Existe, no entanto, uma vertente de tecnocratas radicais que idealizam 



o planeamento de um modo estático e autoritário e que não compreendem a relação 

dinâmica que deve existir entre todo e qualquer planeamento e a realidade do seu 

contexto. Os tecnocratas tentam desqualificar a realidade social e política utilizando a 

expressão “questões técnicas” e procuram encobrir as suas influências em qualquer 

processo de planeamento (DIAS, 2003, p. 88).  

O planeamento é assim um processo que exige grande cuidado na sua execução, uma 

vez que as consequências de um planeamento erróneo ou incompleto afectam não só o 

próprio trabalho, mas também a economia, a sociedade e o meio ambiente e, 

consequentemente, o bem-estar das pessoas e a sustentabilidade da actividade. Portanto, 

o planeamento de qualquer actividade (seja pública ou privada) deve ser realizado 

dentro dos princípios elementares da honestidade, eficiência e economia. Isto aplica-se 

especialmente à administração pública, que emprega recursos provenientes da 

comunidade que devem ser devolvidos na forma de serviços ou benefícios que 

contribuam para aumentar oficialmente o bem-estar desta comunidade (ACERENZA, 

2003, p. 30). 

Pode-se destacar que embora o planeamento não seja uma solução para todos os 

problemas, pode minimizar impactos potencialmente negativos, maximizar retornos 

económicos nos destinos turísticos e, desta forma, estimular uma resposta mais positiva 

por parte da comunidade hospedeira, a longo prazo, em relação ao turismo (HALL, 

2001, p. 29).  

Porém, as exigências de planeamento turístico e intervenção do governo no processo de 

desenvolvimento normalmente ainda são respostas aos efeitos indesejados do 

desenvolvimento da actividade turística, especialmente no âmbito local. O rápido ritmo 

de crescimento e desenvolvimento turístico, a natureza do turismo em si e a 

correspondente ausência de um único órgão responsável pelo desenvolvimento no 

sector, geraram muitas vezes respostas específicas do sector público aos impactos do 

turismo exercido em determinados destinos, e não estratégias predeterminadas visando 

objectivos de desenvolvimento. Tal abordagem é a antítese do planeamento (HALL, 

2001, p. 29). 

 



2.5.1 Planeamento e Desenvolvimento Integrado 

Na secção 2.3 foram apontadas diversas abordagens adoptadas pelo planeamento do 

turismo até chegar à abordagem utilizada actualmente que é a do planeamento e 

desenvolvimento integrado do turismo. 

Esta abordagem, que busca a integração dos factores de desenvolvimento, surgiu como 

consequência e reacção aos planos excessivamente voltados para aspectos específicos 

como o económico e o físico (já analisados na secção 2.3). O reconhecimento da 

amplitude do fenómeno turístico, além do carácter interdisciplinar da actividade, tornou 

imprescindível o planeamento integrado nas localidades receptoras (RUSCHAMNN, 

2001, p. 100). 

Actualmente sabe-se que o turismo é uma actividade sistémica que engloba diversos 

subsistemas (transporte, alimentação, hospedagem, etc.) e, para se atingir o 

desenvolvimento mais justo de uma sociedade, é necessário que todas as vertentes do 

processo (subsistemas) se desenvolvam aproximando-se ao máximo da óptica da 

sustentabilidade. 

Sendo assim, o planeamento integrado do desenvolvimento turístico vem sendo 

proposto por diversos autores europeus e americanos. No Brasil, Beni (1987), na sua 

tese de doutoramento, propôs o SISTUR – Sistema de Turismo, baseando-se na teoria 

dos sistemas2. O autor situa o turismo, em toda a sua abrangência, complexidade e 

multicasualidade num um esquema sintetizador dinâmico, que demonstra as 

combinações multifacetadas de forças e energias (RUSCHMANN, 2001, pp. 100 -101). 

Para Dias (2005, p. 17), este sistema turístico funciona como um conjunto de elementos 

interligados que sofrem influência recíproca, pois influenciam e são influenciados. O 

autor defende que ocorre uma interdependência entre as partes do sistema, de tal modo, 

que a alteração numa uma delas provoca efeitos nas outras, atingindo assim todo o 

conjunto. 

                                                 
2 O Autor define sistema como: “O conjunto de procedimentos e doutrinas, ideias ou princípios, 
logicamente ordenados e coesos, com a intenção de descrever o funcionamento de um todo” 
(RUSHMANN, 2001, p.101). 



Devido a esta interdependência das partes do sistema, Inskeep (1993, p. 6) defende que 

é importante que o planeamento do turismo almeje o desenvolvimento conjunto de 

todas as suas partes. Desta forma o sistema funcionará melhor e trará os benefícios 

desejados. Segundo este autor, a abordagem do planeamento integrado também pode ser 

conhecida como Abordagem Compreensiva do Planeamento do Turismo, devido ao 

facto de todos os elementos do turismo serem considerados no processo do planeamento 

do desenvolvimento. 

O conceito de planeamento, já anteriormente apresentado, está relacionado com a 

organização de futuros eventos para atingir objectivos previamente especificados. 

Cooper et al. (2001, p. 242) definem planeamento e desenvolvimento integrado como 

uma forma planeamento abrangente, que integra todas as formas de planeamento – 

económico, físico, social e cultural. 

Para melhor entender o conceito de planeamento e desenvolvimento integrado, 

Petrocchi (2003, p. 53), define: 

Desenvolvimento: Como o próprio sentido etimológico da palavra indica, quer dizer 

tirar o que está envolvido; desabrochar, libertar. 

Integrado: Porque integra as acções em diversas dimensões do desenvolvimento: 

económico, social, ambiental, informação e conhecimento. Sendo que: 

• Na dimensão económica são tratados assuntos como transporte, energia, 

comunicações, recursos hídricos e externalidades para a produção competitiva nos 

sectores agrícola, industrial e de serviços; 

• Na dimensão sociocultural são tidos em consideração assuntos como saúde, 

saneamento, habitação e emprego; cultura, memória, valores e património histórico; 

• A dimensão ambiental diz respeito à preservação e a medidas mitigadoras dos 

impactos sobre o meio ambiente; 

• Já a dimensão informação e conhecimento aborda temas como educação, pesquisa e 

difusão tecnológica, capacitação técnica e de gestão, e acesso aos meios modernos de 

informação. 



A responsabilidade do planeamento turístico integrado é do Estado, que dispõe de mais 

recursos financeiros e técnicos. Em virtude do carácter interdisciplinar e convergente da 

actividade, a base técnica deverá ser bastante diversificada e, em casos concretos, este 

órgão deverá recorrer à participação ou à assessoria de especialistas que participarão na 

equipa planeadora (RUSCHMANN, 2001, p. 101). 

Além da responsabilidade de desenvolver o planeamento integrado do turismo, o Estado 

possui também a função de administrar os interesses dos diversos participantes no 

processo. Esta matéria será melhor desenvolvida na secção 3.2.2, que trata das funções 

do Estado dentro da gestão do planeamento turístico. 

Inskeep (1993, p. 6) afirma ainda que, tão importante quanto o planeamento para a 

integração dentro do sistema de turismo, é o planeamento para a integração das várias 

políticas de desenvolvimento de uma região ou país. O planeamento para esta 

integração global vai, por exemplo, resolver potenciais conflitos sobre o uso de 

determinados recursos, prevenir a multiplicidade de acções (dentro das esferas 

nacionais, regionais e locais) e os desperdícios de recursos. 

Assim, para se atingir os melhores níveis desenvolvimento local é necessário que todos 

os sectores se desenvolvam simultaneamente e de forma integrada. A melhoria das 

condições de vida da população é um factor necessário e prioritário em qualquer 

processo de planeamento e desenvolvimento turístico. 

 

 

 

2.5.2 Planeamento e Desenvolvimento Sustentável 

Quando o turismo se desenvolveu em todo o mundo no período imediatamente após a 

Segunda Guerra Mundial, havia poucas evidências de que a natureza e a escala das suas 

actividades não fossem sustentáveis. Foi apenas após o rápido crescimento do turismo 

internacional, iniciado no princípio dos anos 1970 que as questões sobre os factores que 



afectavam a sustentabilidade – como limitações ambientais e sociais ao 

desenvolvimento – passaram a ter destaque (HALL, 2001, p. 59).  

Actualmente sabe-se que o turismo é um consumidor intensivo de território e, portanto, 

para se desenvolver a actividade de forma responsável é preciso planear o 

desenvolvimento numa óptica que aponte que objectivos económicos se pretendem 

alcançar e que espaços devem ser protegidos. O património natural e cultural está 

integrado no território e, portanto, qualquer iniciativa de desenvolvimento deve 

contemplar a utilização racional dos recursos dentro de uma perspectiva de 

desenvolvimento sustentável (DIAS, 2003, p. 37). 

No entanto, a literatura sobre o tema demonstra que não existe consenso em torno da 

definição de desenvolvimento sustentável, e que a interpretação deste conceito depende 

muito da óptica de quem a utiliza. 

No caso da sustentabilidade turística sabe-se que é preciso organizar a actividade de 

modo a que seja mantido o respeito por todos os elementos da destinação. A 

descaracterização e a degradação dos recursos naturais e culturais, bem como os efeitos 

negativos causados no campo social, têm como consequência directa a 

insustentabilidade da actividade. 

Hall (2001, citado por Dencker, 2004, p. 18), ressalta que existem algumas contradições 

quando comparados o planeamento do turismo para o crescimento económico e os 

princípios do desenvolvimento sustentável. Entre estas contradições, o autor refere: 

• A sustentabilidade trabalha com prazos indeterminados e o planeamento turístico 

opera com prazos determinados. 

• A complexidade da indústria turística dificulta o planeamento estratégico. 

• O desenvolvimento do turismo é, por regra, fragmentado e mal coordenado. 

• O crescimento desequilibrado entre a oferta e a procura provoca o desenvolvimento 

do turismo sem a adequada adaptação do meio ambiente. 

• Os princípios do planeamento comunitário e sua aplicação não são adequadamente 

conhecidos. 



Estas contradições reafirmam a necessidade de um planeamento turístico voltado para o 

desenvolvimento regional nas localidades turísticas e não para o seu crescimento 

económico. Apenas com um planeamento estratégico adequado, integrado, 

descentralizado, social e ambientalmente responsável e economicamente viável é 

possível atingir o desenvolvimento sustentável da actividade. 

 

2.5.2.1 Sustentabilidade 

Na actividade turística, como em outros sectores da economia, existem importantes 

participantes que apresentam a concepção de dar prioridade ao aspecto económico em 

detrimento do social e do ambiental. Esta visão imediatista provoca o consumo 

predatório do ambiente natural e a deterioração social e cultural a curto prazo, 

produzindo resultados a médio e longo prazo de insustentabilidade da actividade 

turística (DIAS, 2003, p. 78). 

Para se garantir o desenvolvimento responsável da actividade turística é necessário 

compreender o conceito e os limites da sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade 

começou a ser discutido na década de 70. Nesta época, os estudiosos defendiam que se 

mantivessem o acelerado ritmo de crescimento da população mundial, industrialização – 

poluição, produção de alimentos e diminuição de recursos naturais – os limites 

planetários seriam alcançados dentro de cem anos (DIAS, 2003, p. 74). 

Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano em 

Estocolmo, emergiu o conceito normativo básico de desenvolvimento sustentável, 

designado à época como “abordagem do desenvolvimento” (ALMEIDA, 1994, citado 

por DIAS, 2003, p. 75), que anos mais tarde foi rebaptizada como desenvolvimento 

sustentável. 

Foi também a partir dos anos 70 que o tema “natureza” ressurgiu como um limite ao 

desenvolvimento económico. A preocupação pela deterioração do meio ambiente 

introduziu uma nova dimensão ao problema, obrigando os especialistas a rever todas as 

concepções sobre o desenvolvimento económico (VIAL, 1991, citado por DIAS, 2003, 

p. 75). 



No entanto, para os que apresentam apenas a visão económica, o discurso da 

sustentabilidade mantém-se, pois, na realidade, estão a focar somente uma das 

dimensões da sustentabilidade – a económica –, desconsiderando as demais – a sócio-

cultural e a ambiental (DIAS, 2003, p. 78). 

Assim, a necessidade da sustentabilidade é nada mais do que planeamento sólido, 

porque o desenvolvimento requer que o caminho escolhido seja sustentável. Mesmo que 

o processo de planeamento do desenvolvimento turístico venha a ser específico de um 

destino para outro, há processos que têm que ser seguidos aos níveis nacional e regional 

e estes oferecem a estrutura para o planeamento do desenvolvimento turístico 

(COOPER et al, 2001, p. 253).  

Em Março de 1990, durante a conferência Globo’90, em Vancouver – Canadá, o Comité 

de Acção Estratégica para o Turismo estabeleceu alguns princípios e conceitos sobre o 

turismo e o desenvolvimento sustentável. De acordo com este Comité, os três princípios 

básicos do desenvolvimento sustentável são (GARRIDO, 2002, p. 45): 

• A sustentabilidade ecológica, que assegura que o desenvolvimento seja compatível 

com a manutenção dos processos ecológicos vitais, garantindo a diversidade dos 

recursos biológicos; 

• A sustentabilidade sócio-cultural, que garante que o desenvolvimento aumenta o 

controlo das pessoas sobre as suas vidas, compatibilizando a cultura e os valores das 

comunidades, mantendo e fortalecendo a identidade local; e 

• A sustentabilidade económica, que assegura que o desenvolvimento é 

economicamente eficiente e os recursos são geridos adequadamente. 

Beni (2003, p. 147) considera, além destes três princípios básicos, outros quatro que os 

complementam:  

• A sustentabilidade ambiental, que diz respeito à capacidade de suporte dos 

ecossistemas associados em absorver ou recuperar-se das agressões antrópicas;  

• A sustentabilidade espacial, que revela os limites de suporte de determinado 

território e da sua base de recursos;  

• A Sustentabilidade político-social, que diz respeito aos esforços da construção da 

cidadania e da integração plena dos indivíduos a uma cultura de direito e deveres; e  



• A sustentabilidade institucional, que é vinculada à necessidade de se criar e 

fortalecer arranjos institucionais e organismos de representação político-social, que leve 

em conta critérios de sustentabilidade. 

 

Ilustração 1 – Pilares do Desenvolvimento Sustentável 

 

                                Fonte: PDITS, 2004.  

 

Assim, o desenvolvimento sustentável do turismo é concebido como o principal meio de 

gestão de todos os recursos, de tal maneira que possibilita atender às necessidades 

económicas, sociais e estéticas, mantendo ao mesmo tempo a integridade cultural, os 

processos ecológicos essenciais, a diversidade biológica e os sistemas de suporte à vida 

(GLOBE’90, citado por INSKEEP, 1991, pp. 459-467). 

 

 

2.5.2.2 Capacidade de Carga 

Para desenvolver a actividade turística de forma sustentável numa localidade é 

necessário iniciar o processo de planeamento conhecendo a capacidade de carga 

ambiental, sócio-cultural e económica da área estudada, de forma a haver um equilíbrio 

entre os recursos naturais e sociais e os efeitos económicos almejados. 



Segundo Cooper et al. (2001, p. 219), a maioria dos impactos negativos causados pelo 

turismo estão relacionados como volume de turistas que frequentam determinada região 

durante um espaço de tempo. Assim, é necessário e indispensável conhecer a 

capacidade de carga da localidade para minimizar estes efeitos. 

Os ecologistas definem a capacidade de carga como “população de uma espécie 

identificada, que pode ser sustentada em um futuro previsível, dentro de um habitat 

definido, sem causar dano permanente ao ecossistema do qual é dependente” (COOPER 

et al., 2001, p. 219). 

Para efeitos turísticos, Mathieson e Wall (1982, citados por Cooper et al., 2001, p. 219), 

definem capacidade de carga como o número máximo de pessoas que podem utilizar um 

local (por dia / mês / ano), sem uma alteração inaceitável no ambiente físico e sem um 

declínio inaceitável na qualidade da experiência dos visitantes.  

Apesar da complexidade na determinação da capacidade de carga de um atractivo, 

existem algumas normas importantes e fundamentais a ser seguidas para a manutenção 

da sustentabilidade, a saber (ROSE, 2002, p. 54): 

• Delimitar o espaço ocupado pelos alojamentos em relação ao número de leitos, 

estendendo-se a medida também para parques de campismo, considerando as 

necessidades individuais e colectivas das pessoas relativamente às vias de acesso, 

estacionamento e outros equipamentos que se farão necessários; 

• De acordo com o meio e suas características, considerar as necessidades e as 

actividades da população local, dando-lhes prioridade absoluta; 

• Delimitar os espaços específicos para os turistas (x m² por pessoa), tentando 

determinar a densidade adequada, a fim de evitar aglomerações excessivas; 

• Determinar os objectivos pretendidos com o desenvolvimento do turismo, sejam 

eles económicos ou sociais, como, por exemplo, a conservação da autenticidade, a 

revitalização de uma comunidade ou a rentabilidade dos equipamentos; 

• Ampliar as opções para os turistas, diversificando as actividades recreativas dentro 

dos destinos, dispersando, assim, a sua frequência simultânea nos mesmos locais; 

• Estimular a visita aos destinos nas épocas da chamada “baixa estação”, pela 

programação de eventos ou promoção de preços especiais. 



O facto de existirem quatro grupos amplos de indicadores de capacidade de carga – 

económicos, ambientais, sócio-culturais e os níveis de satisfação dos turistas – faz com 

que surjam dificuldades em estabelecer exactamente qual é a capacidade de carga de 

uma destino. É provável que, para qualquer destino dado, a capacidade de carga seja 

alcançada numa destas áreas, antes que o seja nas demais. Desta forma, uma localidade 

poderá descobrir que a actividade turística traz pressões para, digamos, o ecossistema 

local, antes de criar ameaças significativas para a estrutura social, a cultura ou a 

economia. Isto significa que, independentemente dos limites nestas últimas áreas, a 

capacidade de carga para este destino é ditada pela vulnerabilidade do ecossistema 

(COOPER et al., 2001, p. 222). 

Assim, embora continuem as discussões acerca do que é exactamente o 

desenvolvimento sustentável e a capacidade de carga de cada localidade, é inegável que 

o amplo debate acerca da sustentabilidade gerou inúmeros resultados positivos, entre os 

quais Dias (2003, p. 79) aponta: 

•  O meio ambiente ficou incorporado definitivamente como um dado importante nas 

questões ligadas ao desenvolvimento; 

•  A equidade social é outro componente importante da sustentabilidade que foi sendo 

incorporado gradualmente e que hoje se torna elemento fundamental, compondo o tripé 

da sustentabilidade; 

•  A viabilidade económica dos projectos está vinculada à sustentabilidade ambiental 

e social. A sustentabilidade só pode ser obtida ocorrendo o perfeito equilíbrio entre os 

três componentes do tripé. 

2. 6 Abordagem Técnica do Planeamento 

Após esta reflexão sobre o aspecto conceptual do planeamento turístico e as suas 

principais definições, será analisado a seguir o processo técnico do planeamento 

turístico. 

Segundo Ignarra (1999, p. 62) o planeamento é considerado como a formulação 

sistemática de um conjunto de decisões, devidamente integradas, que expressa os 

propósitos de uma organização e os meios para alcançá-los. Por outras palavras, o 

planeamento consiste na definição clara dos objectivos, na ordenação dos recursos 



materiais e humanos, na determinação do método, além da consideração dos prováveis 

impedimentos a prossecução dos objectivos desejados. 

Ignarra (1999, pp. 62-63) defende ainda que, em geral, o planeamento significa a busca 

das respostas para sete perguntas básicas. Segundo o autor, estas respostas devidamente 

organizadas compõem o conteúdo de um planeamento turístico. São elas: 

1. O QUÊ? – Significa definir o objecto do planeamento. 

2. POR QUÊ? – Significa definir os objectivos, as justificações. 

3. QUEM? – Significa definir os agentes e os destinatários do planeamento. 

4. COMO? – Significa definir a metodologia, os meios para se alcançar os objectivos. 

5. AONDE? – Significa definir espacialmente a localização daquilo que se quer 

implantar ou transformar. 

6. QUANDO? – Significa estabelecer o cronograma das actividades necessárias para 

se atingir os objectivos estabelecidos. 

7. QUANTO? – Significa dimensionar os recursos humanos, materiais e financeiros 

necessários para se atingir os objectivos determinados. 

 

2.6.1 Fases do Planeamento 

Para efeitos metodológicos pode-se dividir o trabalho de planeamento em etapas ou 

fases sucessivas mais específicas que, de modo geral, incluem sempre o levantamento 

da situação (o diagnóstico), a análise do que será planeado, a elaboração e a implantação 

do plano. 

Para Petrocchi (2001, p. 72) o processo de planeamento é composto pelas seguintes 

etapas principais: 

1. Diagnóstico. É a etapa em que se analisa a situação existente. A qualidade de um 

processo, com um todo, nasce nesta fase. Um bom diagnóstico é imprescindível para a 

qualidade de todo o processo. 

2. Determinação de objectivos. É a determinação da situação planeada para o futuro. 

É uma meta a ser atingida. Os objectivos são os pontos de convergência de toda a 

organização. 



3. Estratégias e meios. Após uma análise da situação presente e determinados os 

objectivos, a etapa seguinte é a escolha das estratégias e a definição dos meios 

necessários. 

4. Planos de trabalho. São as acções necessárias para que os objectivos sejam 

alcançados. Situam-se no planeamento táctico e operacional e observam as estratégias e 

os meios escolhidos. 

5. Controlo. Fase de acompanhamento do processo e de tomar, quando necessário, 

atitudes correctivas. 

Zardo (2003, p. 16) apresenta uma visão mais completa que a de Petrocchi (2001) em 

relação às fases do planeamento. Para este autor, além das fases já citadas o 

planeamento turístico deve contar com as etapas de: 

• Inventário do Património Turístico: é o levantamento de todos os recursos que têm 

algum tipo de interferência na actividade; 

• Prognóstico: é uma suposição com base nas análises realizadas, é a visualização da 

realidade futura; 

Inskeep (1991, pp. 11-16) defende que o estabelecimento dos objectivos principais deve 

vir antes do inventário da localidade, o que difere das duas propostas já apresentadas. 

Para este autor o processo de planeamento básico deve seguir as seguintes etapas: 

1. Preparação do estudo: O primeiro passo a ser realizado é o levantamento das 

condições económicas, ambientais e sociais para avaliar os custos e benefícios do 

desenvolvimento da actividade turística. Após a verificação de uma situação favorável, 

deve ser definido um termo de referência que contenha: as especificações das 

características da equipa de trabalho, o tempo necessário para a realização das 

actividades do projecto e o total de custos estimados para a preparação do estudo; 

2. Determinação dos objectivos: devem ser definidos numa fase preliminar, ficando 

sujeitos a modificações que podem surgir durante o processo de formulação do plano ou 

do estágio de avaliação de impacto; 

3. Levantamento e catalogação: levantamento de dados e catalogação para determinar 

as características e situação da área; 



4. Análise e síntese dos dados: os dados levantados anteriormente são, nesta fase, 

avaliados e sintetizados para que sirvam de base à formulação do plano e das 

recomendações; 

5. Formulação do plano: formulação da política de desenvolvimento e do próprio 

plano; 

6. Recomendações: formulação das recomendações, suportadas pelas informações 

levantadas e pela análise e síntese realizadas nas fases anteriores; 

7. Implementação e Monitorização: implementação do plano, considerando as 

recomendações e técnicas identificadas no plano, e contínua monitorização para ajustes 

que se façam necessários. 

Ruschmann (2001, p. 101) ressalta ainda que, para que o levantamento de dados (parte 

que fundamenta um processo de planeamento turístico) possa ser realizado 

adequadamente, é preciso que se tenha uma visão tão abrangente e integral quanto 

possível do facto e do fenómeno turístico. Portanto, é necessário determinar e descrever 

exaustivamente os elementos que constituem as realizações do sistema turístico com 

todos os componentes que lhe estão ligados por relações de interdependência. 

Assim, ao analisar diversos autores é possível perceber que algumas fases são comuns 

na maioria das propostas estudadas. Estas fases em comum formam uma linha básica no 

processo de planeamento turístico. São elas: diagnóstico, prognóstico, estabelecimento 

de objectivos, estabelecimento de metas e estratégia para atingi-las, implementação e 

constante monitorização (ACERENZA, 2003; COOPER et al, 2001; DIAS, 2003; 

INSKEEP, 1991; PETROCCHI, 2001; RUSCHMANN, 1997; ZARDO, 2003).  

 

2.6.2 Tipos de Planeamento 

Após analisadas as fases do planeamento turístico é importante conhecer os diferentes 

tipos de planeamento existentes para melhor se entender a totalidade do processo de 

gestão de um sistema turístico. Segundo Petrocchi (2001, p. 69), podem ocorrer dúvidas 

nas fronteiras entre os tipos de planeamento, mas o importante é que o gestor tenha 

consciência dos três níveis existentes: planeamento estratégico, planeamento táctico e 

planeamento operacional. 



O planeamento estratégico, ou global, está relacionado com as direcções (diagnósticos, 

objectivos e estratégias) que a organização pretende seguir, e normalmente os resultados 

são obtidos a longo prazo. Numa empresa, o planeamento estratégico estaria 

relacionado com as decisões da alta administração e, no Estado, com as decisões dos 

governantes (PETROCCHI, 2001, p. 69). 

No caso do Brasil, o planeamento estratégico está a cargo do Ministério do Turismo. A 

sua função principal dentro do processo de planeamento de turismo é a realização do 

diagnóstico da realidade turística nacional, o estabelecimento dos objectivos a serem 

alcançados em determinado período e as estratégias para atingi-los. Estas medidas 

(diagnóstico, objectivos e metas) devem estar previamente especificadas dentro do 

Plano Nacional de Turismo. 

O planeamento táctico é formado pelos planos sectoriais que possibilitam chegar aos 

objectivos estratégicos da organização. Estes planos funcionam como planos específicos 

de departamentos e os seus resultados são esperados em médio prazo. 

Já o planeamento operacional está directamente relacionado com as acções tomadas 

dentro do processo de gestão turística. O resultado esperado do plano operacional é um 

desempenho eficiente no rumo das acções estratégicas que foram estabelecidas e 

normalmente é conferido a curto prazo (PETROCCHI, 2001, p. 69). 

Dentro de um país, o planeamento turístico pode ainda ser classificado em três níveis 

dependendo da sua área de influência: o nacional, quando as acções cobrem todo o 

território nacional de um país; regional, quando se refere apenas a uma região ou zona 

específica dentro do território nacional; ou ainda local ou urbano, quando se refere a um 

centro urbano (ACERENZA, 2002, p. 158). 

O planeamento nacional tem que, por de regra, abranger todo o território de um país e, 

por se tratar normalmente de uma extensa área, a sua actuação restringe-se ao 

estabelecimento das directrizes gerais de planeamento. O planeamento turístico a este 

nível deve incluir as políticas de turismo, as estratégias de marketing, a estrutura de 

impostos, o esquema de incentivos e subsídios, a legislação, os investimentos, o 

desenvolvimento de infra-estruturas e a capacitação da mão-de-obra. 



O foco do planeamento regional deve estar voltado para o desenvolvimento da política 

regional de turismo e dos elementos que facilitem o desenvolvimento da actividade 

turística, como por exemplo a melhoria dos acessos, a gestão das atracções turísticas, o 

desenvolvimento de infra-estruturas básica e turísticas, o desenvolvimento de estratégias 

de marketing regional, entre outros. Porém, as acções regionais não devem prejudicar os 

objectivos e metas gerais do planeamento nacional de turismo e, em termos ideais, 

deveriam funcionar em harmonia com os planos nacionais (COOPER et al., 2001, pp. 

241 – 242). 

Para a WWF Brasil (2004), cabe também ao órgão estadual obter e fornecer 

informações permanentes e actualizadas sobre a actividade turística nos âmbitos federal, 

regional e municipal (dentro do seu Estado), tomar conhecimento das políticas e 

programas federais, e cuidar para que estas alcancem os órgãos municipais. Ou seja, 

esta instância deverá ser o elo de ligação entre o federal e o local (ou regional). Além 

disso cabe ao órgão estadual do turismo promover o planeamento e a gestão do turismo 

regionalizada dentro de seu estado de forma a facilitar a adopção e implementação de 

políticas públicas. 

Ao nível local o planeamento turístico deve cuidar de questões mais específicas como a 

protecção ambiental e cultural da localidade, determinar responsabilidades de 

planeamento turístico aos sectores públicos e privados e monitorizar frequentemente os 

efeitos positivos e negativos da actividade. 

Quando leva-se em consideração uma expressão temporal, o planeamento ainda pode 

ser classificado como de curto, médio e longo prazo, dependendo do tempo em que se 

deseje obter os resultados (ACERENZA, 2002, p. 158). De um modo geral, os planos de 

até três anos podem ser considerados de curto prazo e decorrem da necessidade de sanar 

problemas urgentes. Os planos de médio prazo são os que se estendem por cerca de 

cinco anos e se ajustam de certo modo aos mandatos governamentais – nas mais 

variadas instâncias. Os planos de longo prazo são os que possuem duração 

aproximadamente superior a dez anos, e caracterizam-se por maior complexidade, 

podendo conter vários planos intermédios de curto ou médio prazo (DIAS, 2003, p. 92). 

 



2.7 Conclusão  

Foram abordadas neste capítulo questões fundamentais sobre planeamento e 

desenvolvimento do turismo, com objectivo de discutir temas essenciais para a 

fundamentação teórica da investigação proposta. 

A princípio foi importante analisar, e até certo ponto, desmistificar os vários impactos 

(positivos e negativos) da actividade turística. Esta análise foi necessária também para 

justificar e fundamentar a necessidade e importância do planeamento para as regiões 

turísticas. 

A abordagem da evolução do planeamento e a análise das diferentes orientações 

adoptadas pelo mesmo neste processo de evolução, foi fundamental para apresentar e 

explicar os conceitos de planeamento integrado e sustentável, tão utilizados actualmente 

no turismo. 

 Em seguida, ao analisar a evolução do conceito de desenvolvimento, foi necessário 

elucidar o significado actual deste termo. No decorrer da análise, pode-se observar que 

os conceitos desenvolvimento e crescimento económico muitas vezes se confundem, 

quando na realidade, em termos gerais, crescimento económico trata apenas do aumento 

da riqueza de uma localidade, enquanto que desenvolvimento resulta, entre outras 

coisas, na melhoria das condições de vida da população local.   

Ainda relacionado ao desenvolvimento, foram aprofundadas as questões sobre 

capacidade de carga, sustentabilidade e integralidade entre os diversos sectores, sejam 

eles social, ambiental, económico e cultural. Como resultado desta abordagem pode-se 

observar que o desenvolvimento para ser considerado integrado e sustentável deve estar 

em sintonia com os diversos aspectos da localidade. 

Ao abordar a parte técnica do planeamento turístico, foi possível identificar os vários 

níveis de planeamento existentes – estratégico, regional e local, e suas respectivas 

funções dentro do processo. Em relação as fases a serem seguidas dentro do 

planeamento, pode-se observar que existem variações de um autor para outro, porém 

fica claro que existem fases básicas que não devem ser esquecidas. 



Portanto, o levantamento bibliográfico sobre planeamento e desenvolvimento do 

turismo leva a constatar que o planeamento, quando realizado do forma responsável 

pode minimizar os efeitos negativos da actividade, maximizar os resultados positivos e 

proporcionar o desenvolvimento das localidades de forma integrada e sustentável. Para 

tanto é necessário não somente elaborar um documento com respostas a problemas 

existentes, mas principalmente, estabelecer uma posição de prevenção e visualização do 

futuro, como forma de estabelecer os objectivos pretendidos, os prazos estabelecidos e a 

melhor forma de atingi-los. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

 

A Gestão do Processo do Planeamento 

 

3.1 Introdução 

Após o levantamento da base teórica sobre planeamento e desenvolvimento do turismo, 

realizado no capítulo 2, serão analisadas neste capítulo as noções básicas sobre a gestão 

do processo de planeamento turístico. Esta análise irá complementar a base teórica 

necessária para a realização da a análise do planeamento turístico da Chapada 

Diamantina – objectivo geral deste estudo. 

Desta forma, o capítulo é iniciado com o estudo do significado e importância da 

participação no processo de gestão da actividade turística (secção 3.2). Em seguida, são 

levantados os principais elementos envolvidos na gestão do planeamento (sociedade, 

Estado, iniciativa privada, as organizações não-governamentais e os próprios turistas) e 

suas respectivas atribuições dentro do processo. Esta análise permite obter uma maior 

compreensão a respeito do turismo como uma actividade sistemática, que envolve 

diversos segmentos da comunidade. 

Em seguida serão tratados, nas secções 3.3 e 3.3.1, dois assuntos de grande importância 

nos dias de hoje para o planeamento turístico, que são o desenvolvimento regional e a 

formação de pólos turísticos. Nestas secções serão reafirmadas as diferenças entre 

crescimento e desenvolvimento regional (pólos de crescimento e de desenvolvimento), e 

serão ainda abordadas as correntes de desenvolvimento e os pólos turísticos, entre 

outros assuntos. 

Nas secções 3.4 e 3.4.1 serão analisados dois assuntos básicos dentro da gestão do 

processo do planeamento turístico. São eles: Políticas Públicas de Turismo e os Planos 

Turísticos. Estas duas secções fazem-se necessárias na medida que representam a 



realidade do planeamento turístico de um país, seus objectivos e suas metas, abordando 

ainda de quem é a obrigação de desenvolvê-los.  

Por fim, o capítulo encerra com a abordagem dos investimentos na área do turismo. 

Nesta secção 3.5 pretende-se demonstrar de quem é a responsabilidade de investir na 

actividade turística, quais são os principais sectores dependentes do investimento 

público e qual a importância do investimento privado no desenvolvimento do turismo.  

 

3.2 Planeamento e Participação 

No actual processo de globalização, com o nível local sendo incorporado directamente a 

competição global, e com a diminuição das possibilidades de intervenção do Estado 

Nacional, há necessidade de um redimensionamento da participação no processo de 

planeamento. Embora a comunidade local é que deva definir quais os caminhos que 

devem ser seguidos para seu benefício, há muitos outros sectores envolvidos nos 

interesses locais que também devem participar do processo de planeamento, 

nomeadamente: empresas privadas, ONGs (organizações não-governamentais), figuras 

representativas, grupos de pressão, etc. (DIAS, 2003, p. 153).  

Para o Ministério do Turismo do Brasil (MTur, 2004), a participação é um elemento-

chave em todas as fases do planeamento turístico – desde a concepção à implantação do 

projecto. Além de fortalecer a cidadania, favorece o crescimento social, político, 

administrativo e tecnológico de um grupo, na medida em que amplia as suas 

responsabilidades e resgata valores sociais, históricos, étnicos e culturais. 

No âmbito da actividade turística, esta tendência à participação deve ocorrer com a 

integração de empresários, administrações locais e comunidades de um modo geral 

(lideranças locais, associações, ONGs, Instituições de Ensino Superior, etc.) que, sob as 

directrizes e normas estabelecidas pelos órgãos centrais de turismo, devem definir quais 

são as prioridades do turismo para o desenvolvimento sustentável local (DIAS, 2003, p. 

27). 

A necessidade da participação conjunta pode ser justificada pelo facto de que o 

desenvolvimento do turismo não será ideal se for deixado inteiramente nas mãos da 



iniciativa privada, já que esses são basicamente motivados por objectivos de curto 

prazo, relacionados com lucros e perdas. Se, no entanto, o desenvolvimento do turismo 

for dominado exclusivamente pelo sector público, provavelmente não se desenvolverá 

na taxa ideal, do ponto de vista da maximização dos benefícios económicos. Portanto, 

para se atingir o desenvolvimento sustentável das localidades turísticas, é necessário a 

cooperação e coordenação cuidadosa do sector público e privado (COOPER et al., 

2001, p. 233). 

Para Gandara1 (informação verbal), todos os actores envolvidos devem participar e estar 

comprometidos com o planeamento, a implementação, o desenvolvimento, a gestão e o 

controle da sustentabilidade da actividade turística de forma estratégica. Apenas uma 

estrutura capaz de articular, comprometer e viabilizar a participação activa de todos os 

participantes terá êxito.  

Petrocchi (2001, p. 192) defende ainda que diagnósticos e soluções podem e devem ser 

enriquecidos por meio do processo participativo. Segundo o autor, o desenvolvimento 

da actividade turística desperta reacções positivas e negativas e torna-se inevitavelmente 

político, no âmbito de uma comunidade. Assim, o planeamento participativo deve 

voltar-se prioritariamente para sectores passíveis deste sentimento, envolvendo-os no 

processo de mudança e conquistando o indispensável apoio as actividades do turismo. 

De acordo com a visão tecnocrática, justifica-se que a complexidade técnica do 

planeamento é tal que impede que a população participe, pois não teria como entender 

os mecanismos que levaram `a tomada de decisão. Porém, vale ressaltar, que o 

desconhecimento dos aspectos técnicos que levaram à escolha de determinado caminho 

não justifica a atitude autoritária, pois o fundamental é a apresentação do cenário que foi 

escolhido, e se este satisfaz as necessidades materiais e de qualidade de vida dos 

envolvidos (DIAS, 2003, p. 113). 

Em relação ao planeamento nacional, a questão da participação deve ser encarada de 

uma outra forma. Nestes casos, a participação directa da comunidade nos debates do 

conteúdo do planeamento é utópica. Existem outras formas pelos quais as comunidades 

se podem expressar e que devem ser utilizadas, tais como: os partidos políticos, 
                                                 
1 Dr. Manoel José Gandara. Em sua palestra “A participação de todos os ‘atores’ no planejamento e na 
gestão dos destinos turísticos”. Dia 21/04/2005, III CONEHTUR (Congresso Nacional de Estudantes de 
Hotelaria e Turismo), Salvador – Bahia – Brasil. 



representantes no parlamento, organizações representativas da comunidade, ONGs, 

conselhos turísticos, entre outros. 

No processo de planeamento regional, o envolvimento dos participantes determinará o 

grau de comprometimento e cumplicidade entre eles, a fim de alcançar os objectivos 

propostos e as mudanças desejadas. Num processo de desenvolvimento, cada parcela da 

sociedade tem sua quota de responsabilidade, não cabendo unicamente aos governantes 

o ónus e a obrigação da realização das acções pretendidas. Esta cumplicidade entre os 

envolvidos é resultado dos processos participativos. Porém, não acontece em curto 

prazo nem de forma fácil. É construída com base no aumento da confiança na execução 

das acções propostas e no cumprimento dos objectivos (MTur, 2004, p. 12). 

No entanto, para que a participação no planeamento turístico seja efectiva, deve 

necessariamente ser acompanhada de boa administração pública, preocupada com o 

bem-estar da humanidade, e envolvida em projectos e programas voltados para a 

melhoria da qualidade de vida dos moradores da localidade (DIAS, 2003, p. 115). 

Para Beni (1998, p. 48) é fundamental destacar que estamos vivendo tempos de 

transformação, isto é, passando de um modelo burocrático, prestador e concessionário 

de serviços, para um modelo empreendedor, de co-responsabilização social solidária, a 

que o Estado deve prestar decisiva colaboração em conjunto com as empresas privadas 

e as organizações sociais. Tal acção interactiva certamente representará um esforço 

ponderável na construção de um modelo de desenvolvimento integral, integrado e 

sustentável, possibilitando superar paulatinamente a reprodução da pobreza e da 

exclusão social provocadas pelo aumento das desigualdades, da internacionalização da 

economia, da incontrolada competitividade e do esgotamento das verbas públicas. 

No quadro a seguir podem ser observadas as necessidades e as diferentes visões dos 

diversos actores que participam da actividade turística. Estas divergências justificam 

ainda mais a necessidade da participação conjunta no processo de planeamento e gestão 

turística. Em seguida, serão analisados separadamente os principais participantes da 

gestão do processo de planeamento e suas respectivas obrigações. Entre estes 

participantes temos: a sociedade, o Estado, as ONGs, a iniciativa privada e os turistas. 



Ilustração 1 – Necessidades e Visões dos Diferentes Actores Sociais 

 

Fonte: WWF Brasil, 2004. 

 

3.2.1 A Sociedade 

Segundo Fernandes (2002, p. 49), numa concepção simplista, é possível afirmar que 

existem duas grandes formas de organização económica no mundo: a capitalista, 

denominada economia de mercado – quase totalidade do mundo ocidental – e a 

centralizada, de planeamento central – mundo comunista / socialista. 

Os escritos de Karl Marx foram contrários às ideias capitalistas (já discutidas na secção 

2.4), pois sugeriam que a economia de uma nação teria um desempenho melhor se a 

propriedade privada fosse confiscada e gerida pelo Estado no interesse do proletariado 

(KOTLER et al., 1997, p. 10). Esta filosofia, chamada de “comunismo”, também 



apresentava problemas2 e acabou não sendo implantada na maioria das sociedades 

ocidentais que seguiram com a filosofia do capitalismo.  

Como resultado desta economia de livres mercados – que construiu uma classe abastada 

e uma classe média, deixando para trás milhões de trabalhadores mal pagos e 

alimentados – as sociedades ocidentais enfrentam nos dias actuais um grande problema 

que é o empobrecimento das massas e sua consequente exclusão do sistema capitalista. 

O elevado número de cidadãos à margem da economia é uma realidade mundial, 

principalmente nos países subdesenvolvidos. 

A inclusão social destes “excluídos do sistema capitalista” é um desafio para toda a 

economia mundial. O fosso aberto entre países pobres e ricos tem se transformado numa 

ameaça ao mercado financeiro e à competição global. Mesmo em países industrializados 

e ricos como os Estados Unidos e o Reino Unido, muitos bairros e regiões apresentam 

condições semelhantes aos países de Terceiro Mundo (KOTLER et al., 1997, p. 17). 

No turismo, a inclusão social é condição básica para o desenvolvimento e consolidação 

da actividade. Para se atingir o desenvolvimento sustentado e integrado das localidades, 

é necessário que a comunidade local tenha acesso às infra-estruturas básicas, aos 

serviços públicos, além da garantia de um nível básico de qualidade de vida. Superada 

esta etapa de garantia das necessidades básicas, é necessário também que a comunidade 

concorde com a escolha do turismo para o desenvolvimento local e, também, participe 

dos processos de planeamento e gestão municipal. 

A partir do momento em que a comunidade concorda com a escolha da actividade do 

turismo para o desenvolvimento local, a inclusão social pode ser estabelecida de 

diversas formas. Para Petrocchi3 (informação verbal), o envolvimento da sociedade na 

organização do receptivo pode resultar em rendimento para a economia local e ser o 

primeiro passo para a inclusão social na actividade. Grupos folclóricos, artesanato, 

manifestações culturais, guias mirins e festivais gastronómicos da culinária local são 

                                                 
2 Os países que adotaram a filosofia do ‘comunismo’ concentraram o poder na mão de poucos e o povo 
perdeu sua liberdade política. O resultado foi o aumento de privilégios e conforto para as Autoridades do 
Partido Comunista, enquanto o nível económico da maioria dos trabalhadores melhorara pouco ou mesmo 
nada (KOTLER e colaboradores, 1997, p. 16). 
3 Dr. Mario Petrocchi. Em sua palestra ‘Por que a inclusão social pode ser importante para o planejamento 
do turismo? Dia 21/04/2005, III CONEHTUR (Congresso Nacional de Estudantes de Hotelaria e 
Turismo), Salvador – Bahia-Brasil. 



não somente algumas formas de valorização da cultura, como também oportunidades de 

inserção da comunidade no desenvolvimento do turismo.  

A garantia do acesso da comunidade às infra-estruturas básicas é, ainda, o ponto 

principal da responsabilidade social, tão comentada no planeamento turístico. Esta 

responsabilidade social é descrita por Petrocchi4 (informação verbal) como o 

desenvolvimento contínuo de acções sociais e empresariais em benefício da 

comunidade, através de acções voltadas principalmente para as áreas de educação, 

saúde, assistência social e meio ambiente. Para Hall (2002, p. 55), é uma forma de 

planeamento “às avessas”, que enfatiza o desenvolvimento na comunidade e não da 

comunidade. 

Na visão do marketing turístico, o produto turístico possui o seu público-alvo formado 

por dois diferentes componentes: De um lado está o turista, que costuma ser definido 

como cliente, e do outro, está a população local, a qual pode ser beneficiada como 

consumidora dos produtos turísticos (REGO, 2004, p. 105). Um dos principais 

componentes da abordagem social é o conceito de que ao se satisfazer as necessidades 

da população local, também seria possível satisfazer as necessidades dos turistas; uma 

filosofia imensamente atraente onde todos ganham (MURPHY, 1988, citado por HALL, 

2001, p. 54). 

Esta interacção de satisfação entre a comunidade e os visitantes é também fundamental 

para o desenvolvimento da actividade turística. É importante ressaltar que nem toda a 

comunidade é beneficiada directamente pela actividade turística. Assim, se por um lado 

a economia local tira proveito do turismo, por outro, alguns moradores podem acreditar 

que os custos e as perdas – qualidade de vida, conveniência, valores culturais e sociais – 

não compensam os benefícios (KOTLER, HAIDER e REIN, 1994, p. 209). Sobre este 

aspecto, ROSS (1991, p. 157, citado por HALL, 2001, p. 53), observou: 

Se experiências agradáveis e satisfatórias que envolvem os residentes locais são 

importantes para as imagens que os turistas criam dos destinos e em seus processos 

de decisão, então parece essencial que se considere o bem-estar desses residentes 

no contexto do desenvolvimento do turismo. Caso os residentes de comunidades 

turísticas passem a acreditar que um desenvolvimento turístico contínuo está 

destruindo seu ambiente físico e social, tendo os turistas como símbolo desse 

                                                 
4 Idem. 



processo então o grau de desagrado acabará caracterizando muitas inteirações 

residente-visitante, o que poderia, no final das contas, prejudicar a imagem de 

simpatia dos habitantes locais, tão valorizadas atualmente por turistas estrangeiros. 

Portanto, a imagem do destino deverá ser de uma construção colectiva, com a 

participação e a satisfação da comunidade. A percepção do turista deve ser o reflexo do 

trabalho social realizado (GANDARA5, informação verbal). Na realidade, a 

comunidade faz parte do produto turístico e deve aceitar soberanamente cumprir o papel 

de ser um atractivo para os visitantes e compor a paisagem do local (DIAS, 2003, p. 

15). 

A qualidade do produto turístico também é resultado imediato da aceitação por parte da 

comunidade de que o turismo é a melhor opção de desenvolvimento local. Portanto, 

para se construir um produto turístico de qualidade é necessário: a capacitação e a 

educação da comunidade, o reconhecimento e a conservação do património e do 

entorno, a melhoria da imagem urbana e das relações entre os diferentes espaços 

orientados por uma política de planeamento, e gestão cuja cultura envolva empresários, 

trabalhadores, turistas e hospedeiros, atentando igualitariamente às necessidades de 

todos (DENCKER, 2004, p. 22). 

 

3.2.2 O Estado 

Antes de analisar o papel do Estado na gestão do planeamento turístico é necessário 

compreender o seu conceito.  

Para Castro (1975, citado por ACERENZA, 2002, p. 271): 

[...] o Estado é uma primeira pessoa jurídica e, como tal, sujeito a direitos e 

deveres; é uma corporação ordenada e urbanizada política, jurídica e 

administrativamente. Personifica a comunidade humana que constitui a Nação, a 

qual está sentada em um território próprio e determinado. O Estado possui um 

poder superior originário e hierarquizado, o qual utiliza o povo para governar, com 

instrumentos anti-conflitivo entre os diversos grupos sociais da comunidade, para 

                                                 
5 Dr. Manoel José Gandara. Em sua palestra “A participação de todos os ‘atores’ no planejamento e na 
gestão dos destinos turísticos”. Dia 21/04/2005, III CONEHTUR (Congresso Nacional de Estudantes de 
Hotelaria e Turismo), Salvador – Bahia-Brasil. 



exercer a soberania nacional e para fazer com que prevaleça o interesse geral sobre 

os interesses particulares, com quais satisfaz o propósito de suas origens e de sua 

finalidade social.  

Em outras palavras pode-se dizer que o Estado representa o conjunto do poderes 

políticos de uma nação, e como primeira pessoa jurídica da mesma, deve objectivar o 

bem-estar colectivo. No turismo, uma das principais funções do Estado é organizar e 

controlar a actividade, para que os interesses dos diversos participantes do processo não 

entrem em conflito.  

Para Beni (2003, p. 159), é ficção pensar que, devido à importante participação dos 

diversos actores no planeamento (iniciativa privada, ONGs, sociedade, entre outros), o 

Estado não tenha papel algum a desempenhar no turismo. Pelo contrário, ele é e 

continuará sendo a “mão oculta” que dirige a política da área, ao mesmo tempo em que 

assegura que os serviços turísticos essenciais sejam oferecidos pelos mais capacitados a 

fornecê-los. 

Dentro da filosofia do capitalismo, Karl Marx, defende que o governo deve ter as 

seguintes funções básicas (FERNANDES, 2002, p. 64): 

1. Manutenção da ordem social 

2. Obtenção do progresso económico 

3. Garantia de padrões mínimos de vida a colectividade 

4. Harmonização dos interesses dos capitais nacionais e estrangeiros 

5. Adopção de políticas fiscal e tributária que possibilitem a execução de programas e 

projectos sociais 

No turismo, Cooper et al. (2001, p. 265) defende que as razões principais para o 

envolvimento governamental na actividade são: 

1. Captação de moeda estrangeira e sua importância para a balança de pagamentos. 

2. Geração de empregos e a necessidade de fornecer educação e formação profissional. 

3. Indústria grande e fragmentada, exigindo coordenação e desenvolvimento de 

marketing. 

4. Maximização dos benefícios para a comunidade anfitriã. 

5. Distribuição de forma equitativa dos benefícios e custos. 



6. Construção da imagem do país como destino turístico. 

7. Regulamentação do mercado para proteger consumidores e impedir concorrência 

desleal. 

8. Fornecimentos de bens públicos e infra-estruturas como parte do produto turístico. 

9. Protecção dos recursos turísticos e do meio ambiente. 

10. Regulamentação dos aspectos do comportamento social. 

11. Monitorização do nível da actividade turística através de levantamentos estatísticos. 

A União Internacional de Organizações de Viagens (IUOTO) – precursora da 

Organização Mundial de Turismo (OMT) – reconheceu, nos anos 1970, que o turismo 

era um sector tão importante que, para fomentá-lo e desenvolvê-lo  

numa escala proporcional à sua importância nacional e mobilizar todos os recursos 

para esse fim, seria necessário centralizar os poderes responsáveis pela elaboração 

de políticas nas mãos do Estado para que ele pudesse tomar as medidas apropriadas 

a fim de criar uma estrutura adequada para a divulgação e o desenvolvimento do 

turismo pelos vários setores envolvidos. (IUOTO, 1974, p. 71 citado por HALL, 

2001, p. 39) 

Sendo assim, no turismo, além de manter as funções de coordenação, planeamento, 

legislação e regulamentação, o Estado deve exercer também as funções de 

empreendedor, incentivador da iniciativa privada, de actuação social e de promotor de 

actividade turística (DIAS, 2003, p. 127). 

Para muitos autores as actividades de coordenação e planeamento são essenciais ao 

Estado e não deveriam ser delegadas. A implantação de uma política de planeamento 

nem sempre reúne grupos que apresentam identidades de interesses. Assim, cabe ao 

Estado traduzir os interesses específicos num interesse geral que beneficie toda a 

comunidade e manter sob seu domínio os rumos do desenvolvimento.   

O controle das leis, decretos e resoluções da função legisladora e reguladora também 

devem ficar a cargo do Estado, pois são importantes instrumentos para a realização das 

políticas públicas. 

Cabe ao Estado também o papel de incentivador e empreendedor da actividade. Os 

incentivos podem ser disponibilizados em forma de empréstimos ao sector privado para 

investimentos em determinadas regiões, incentivos fiscais com a diminuição da carga 



tributária sobre determinados investimentos, isenção de taxas, etc. (DIAS, 2003, p. 

127). Como empreendedor, o Estado deve agir quando a iniciativa privada não tenha, 

pelo menos em princípio, retorno financeiro de uma actividade considerada fundamental 

ao desenvolvimento do turismo.  

Este papel empresarial e empreendedor do governo no turismo, porém, tem apresentado 

mudanças para um ambiente propício a menor intervenção estatal na actividade. A 

privatização tem sido uma saída, em todas as áreas de influência do governo, para 

reduzir o tamanho da máquina pública e diminuir o número de empresas estatais. 

Ainda assim, de acordo com Fernandes (2002, p.64), vale ressaltar que o envolvimento 

do governo na economia de um país pode acarretar benefícios, mas também malefícios. 

Entre os benefícios pode-se citar a geração de empregos, a indução de investimentos e a 

implantação de programas e projectos sociais. Em contrapartida, quando ocorre uma 

gestão pública inadequada é possível identificar, por exemplo: a estatização excessiva, a 

gestão danosa dos recursos públicos, o nepotismo, a ocupação de demasiado espaço 

pela iniciativa privada entre outros. 

Para Dencker (2004, p. 22), uma das funções principais do Estado é a elaboração e 

execução de políticas públicas que promovam a educação e que criem as condições 

necessárias ao desenvolvimento do turismo localmente adequado, promovendo assim, o 

respeito mútuo entre residentes e turistas e permitindo a participação das comunidades 

locais nas decisões do governo, por meio de programas de inserção. Dias (2003, p. 127) 

defende ainda que o Estado também pode promover o turismo nas camadas sociais 

menos favorecidas, contribuindo para a expansão da actividade e para a ampliação do 

exercício do direito ao lazer, no caso do turismo.  

Para muitos autores, um dos papéis mais importantes do Estado é a promoção do 

turismo nas regiões emissoras de turistas através de campanhas de marketing 

(FERNANDES, 2002; DIAS, 2003; HALL, 2001; COOPER et al, 2001). Esta medida 

visa identificar os mercados-alvos em potencial, os melhores métodos de atraí-los e, 

uma vez demonstrado interesse em adquirir o produto turístico, para onde conduzi-los. 

Portanto, conforme a opinião dos autores citados, pode-se comprovar a importância do 

Estado dentro do processo de planeamento turístico. Este é, sem dúvida, um dos 



principais actores dentro da actividade, visto que tem como funções básicas organizar, 

gerir e controlar o desenvolvimento da actividade de forma a obter o equilíbrio entre os 

interesses dos diversos participantes e garantir o bem-estar colectivo. 

 

3.2.3 As Organizações Não-Governamentais (ONGs) 

Juntamente à sociedade e ao Estado, as Organizações Não Governamentais – ONGs 

representam um novo agente no processo de participação no planeamento da actividade 

turística. Constituem-se basicamente em associações do sector privado, que actuam 

tanto a nível local, como nacional e internacional, e que não visam retorno lucrativo 

(DIAS, 2005, p. 146). 

A simples tradução da sigla ONG não é suficiente para expressar a dimensão das suas 

acções. Segundo a ABONG (2003), o significado da referida sigla corresponde a 

Organização Não-Governamental – uma expressão que admite muitas interpretações, 

visto que a definição textual (ou seja, aquilo que não é do governo) é tão ampla que 

abrange qualquer organização não-estatal. Sendo assim, para melhor desenvolver o 

significado deste participante no processo de planeamento turístico o humanista Hebert 

de Souza define: 

Uma ONG se define por sua vocação política, por sua positividade política: uma 

entidade sem fins de lucro cujo objetivo fundamental é desenvolver uma sociedade 

democrática, isto é, uma sociedade fundada nos valores da democracia – liberdade, 

igualdade, diversidade, participação e solidariedade. (...) As ONGs são comitês da 

cidadania e surgiram para ajudar a construir a sociedade democrática com que 

todos sonham (ABONG, 2003). 

Assim, a acção das ONGs visa aumentar a participação da sociedade no processo de 

planeamento, ao mesmo tempo que assume um papel complementar as acções do 

Estado, ou seja, realiza acções de cunho público, mas não estatal. Constituem-se cada 

vez mais como importante grupo de pressão e que de forma eficaz fazem o Poder 

Público cumprir de algum modo suas obrigações (DIAS, 2003, p. 117). No entanto, 

embora não possua o mesmo peso político de outros actores no processo de 

planeamento (Estado, iniciativa privada), as ONGs conseguem contrapor-se a muitos 



deles no cenário internacional, com propostas críticas ou, quando se faz necessário, com 

acções directas (DIAS, 2003, p. 42).  

As ONGs cumprem ainda um importante papel na construção de políticas públicas e na 

implementação de mudanças, pois apresentam de um modo geral maior legitimidade, 

por não se identificar, em termos organizacionais, com o Estado e nem com o mercado. 

Desta forma, estas organizações caracterizam-se por apresentar uma posição mais 

identificada com a defesa dos interesses gerais. É considerado um actor privilegiado no 

processo de planeamento, pois contribui para a implementação das políticas públicas, 

envolvendo os interessados e promovendo a participação (DIAS, 2003, p. 125). 

Actualmente, a actuação das ONGs ocorre em todos os níveis, sendo uma das suas 

principais características o grande conhecimento do contexto social, político e 

económico em que opera. Caracterizam-se, deste modo, como importantes actores em 

qualquer processo de planeamento do desenvolvimento (DIAS, 2003, p. 117). Em 

contrapartida, alguns autores criticam as acções das ONGs afirmando que, em geral, 

essas organizações são monotemáticas, decorrendo dessa característica certa dificuldade 

em absorver outros enfoques em torno da problemática que abordam. 

Dias (2003, p. 118) ressalta ainda que a participação das ONGs é significativa, 

principalmente, em actividades que envolvem o turismo de natureza, em especial o 

ecoturismo, em que os processos naturais envolvem certa complexidade e é exigida, 

muitas vezes, mão-de-obra especialmente capacitada para a abordagem dos problemas.  

No Brasil, a acção das ONGs no desenvolvimento do turismo sustentável é uma 

realidade. Entre os principais resultados obtidos, temos (DIAS, 2003, p. 118): 

• A Fundação SOS Mata Atlântica está envolvida em vários projectos de turismo 

sustentável em toda a área em que actua, particularmente em Parati, estado do Rio de 

Janeiro; 

• O Projecto Tamar, de protecção às diversas espécies de tartarugas marinha, que 

desenvolve práticas de ecoturismo, com o acompanhamento de visitantes em diversas 

áreas em que actua; 



• A maior parte das unidades de conservação existentes no Brasil possui ONGs como 

parceiras, e muitas delas desenvolvem projectos de educação ambiental, através do 

turismo; 

• Muitas ONGs internacionais, entre elas a Conservation International do Brasil e o 

WWF-Brasil, desenvolvem projectos de ecoturismo em suas áreas de actuação, em 

diversos estados brasileiros. 

Portanto, a tendência do desenvolvimento do turismo é o aumento da parceria das 

ONGs com outros participantes do processo de planeamento turístico. Esta parceria é de 

extrema importância principalmente no que se diz respeito ao desenvolvimento de 

práticas sustentáveis de turismo, devido à necessidade de pessoas qualificadas e de 

fiscalização permanente do meio natural e cultural. 

 

3.2.4 Iniciativa Privada 

A iniciativa privada exerce também um importante papel no desenvolvimento 

operacional da actividade turística, pois actua como o grande “fornecedor” da 

actividade. A maioria das empresas dos ramos de transporte, alojamento, restauração e 

intermediários do serviço turístico são empresas particulares que fornecem a base de 

toda a actividade turística.  

Esta base da actividade turística, como em outros sectores da economia, caracteriza-se 

pela maioria de empresas de pequeno porte. Segundo Costa (2001, p. 73), na Europa, o 

percentual das micro-empresas que empregam menos de 10 trabalhadores é de 91%, 

enquanto que o número de pequenas empresas que empregam de 10 a 50 trabalhadores é 

de 6%. Formam no seu conjunto 97% entre pequenas e micro empresas, que são 

responsáveis por gerar um grande volume de negócios, empregos e lucros elevados. 

No Brasil, apesar de não existirem muitos estudos a cerca da qualificação profissional 

dos empregados da área de turismo, sabe-se que muitos não apresentam formações 

compatíveis e conhecimento adequado da actividade. Esta realidade é similar ao que 

acontece entre os postos de administração pública da actividade turística. Os baixos 

níveis de qualificação são uma realidade que afecta e prejudica o desenvolvimento 



responsável da actividade. A maioria dos pequenos e micro empresários não tem 

conhecimentos básicos sobre administração, taxas de juros, retorno de investimentos, 

sustentabilidade, entre outros (PETROCCHI6, informação verbal). 

Mesmo com o despreparo profissional da iniciativa privada, a privatização tem sido 

estudada como uma solução aos problemas da morosidade do poder público, pois na 

maior parte dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento os serviços de 

propriedade do governo são os que apresentam quase sempre prejuízo (PETROCCHI7, 

informação verbal). 

A privatização refere-se a uma situação em que os principais sectores produtivos e 

geradores de crescimento encontram-se nas mãos de investidores privados – actuação 

predominante nos países desenvolvidos do mundo ocidental. Como organizações 

dirigidas para o lucro, precisam oferecer os serviços com alto grau de qualidade e a 

preços razoáveis, para que possam sobreviver. Esta sensibilidade e a necessidade de um 

envolvimento sempre crescente do sector privado no mercado diminuem o papel do 

governo no sentido operacional, mas não no de regulamentação, como já foi analisado 

na secção 3.2.2 (BENI, 2003, p. 124).  

Por sua vez, a iniciativa privada também apresenta obrigações para com o 

desenvolvimento da actividade turística, nomeadamente (Ruschmann, 1996, p.38): 

• Observação de leis, regulamentos e os mecanismos de fiscalização e controlo; 

• Actuação no desenvolvimento da infra-estrutura turística; 

• Planeamento do funcionamento de suas actividades e equipamentos para atender 

com qualidade às necessidades e desejos do turista; 

• Utilização da mão-de-obra capacitada; 

• Desenvolvimento de associações, visando troca de experiências e informações, 

assim como articulação na criação e defesa de interesses perante empresariado e/ou 

governo; 

• Análise das tendências do turismo; 

                                                 
6 Mario Petrocchi. Em sua palestra ‘Por que a inclusão social pode ser importante para o planejamento do 
turismo? Dia 21/04/2005, III CONEHTUR (Congresso Nacional de Estudantes de Hotelaria e Turismo), 
Salvador – Bahia-Brasil. 
7 Idem. 



• Realização de pesquisas com clientes, acompanhando a qualidade daquilo que está a 

disponibilizar no mercado (produto/ serviço), etc. 

Petrocchi8 (Informação verbal) ao analisar a realidade do Brasil do Estado X Iniciativa 

Privada constatou que essa é uma situação delicada que merece atenção especial. Por 

um lado o Estado mostra-se incapaz de atingir um desenvolvimento satisfatório da 

actividade, devido à falta de recursos disponíveis e à morosidade de suas realizações. 

Por outro, a iniciativa privada demonstra-se despreparada para a competitividade do 

mercado, apresentando um trabalho sem qualidade e muitas vezes inadequado. 

Assim, o melhor caminho para atingir o nível satisfatório de qualidade e 

desenvolvimento da actividade turística é a parceria do Estado com a iniciativa privada. 

Esta parceria seria um meio, a curto e médio prazo, para enfrentar a escassez pública de 

recursos financeiros disponíveis e poderia trazer para a iniciativa privada a experiência 

do Estado, através de programas de capacitação profissional, reciclagem, formações 

entre outros (PETROCCHI, informação verbal)9. 

 

3.2.5 Os Turistas 

O desenvolvimento de uma actividade turística sustentável depende não somente do 

planeamento prévio da actividade e das parcerias do Estado com a iniciativa privada, 

ONGs e sociedade, mas também da consciencialização por parte dos turistas da 

fragilidade do meio natural e cultural que visitam. 

A consciencialização é e sempre será um trunfo para o desenvolvimento adequado do 

turismo. Não só a comunidade, o Estado, as ONGs e a iniciativa privada precisam 

conhecer os seus papéis na actividade turística. Os turistas, personagens centrais do 

processo, devem aprender regras básicas de comportamento para amenizar os impactos 

negativos da actividade. Segundo Hall (2001, p. 59), uma das maneiras de se conseguir 

desenvolver formas mais sustentáveis de turismo é incorporar ao planeamento da 

                                                 
8 Ídem 
 
9 Idem. 



actividade medidas que colaborem com o aumento da consciência dos consumidores 

sobre as fragilidades da actividade turística. 

Cooper et al (2001, p. 201) ressalta que, ao contrário de outros ramos da economia, o 

turismo é uma actividade onde a produção e o consumo ocorrem simultaneamente, e 

isto implica a necessidade do contacto e interacção entre os produtores (os fornecedores 

do serviço turístico) e consumidores (os turistas) durante o processo de produção. Este 

contacto poderá ser considerado positivo ou negativo para a população anfitriã, 

dependendo da diferença de culturas ou da natureza do contacto estabelecido. 

Com o planeamento turístico adequado e a educação do viajante, estes impactos sociais 

negativos da actividade turística podem ser minimizados. O turista necessita aprender a 

ser hóspede, entender as diferenças culturais e respeitar os povos e as localidades que 

visita. Para isso seria necessário desenvolver-se uma educação para o turismo voltado à 

“arte de viajar”, onde se debateriam as diferenças culturais, a fragilidade do meio 

ambiente e os impactos causados pela actividade (RUSHMANN, 2001, p. 113). 

Actualmente já se pode perceber uma mudança no perfil de alguns consumidores. O 

novo turista, como é chamado, não está mais satisfeito com a experiência passiva, mas 

busca, em vez disso, autenticidade nos destinos, com uma abordagem voltada para o 

entendimento da cultura, da história, do ambiente local e da forma como o povo vive e 

trabalha (COOPER et al., 2001, p. 135). 

É importante lembrar que já existem algumas empresas que utilizam códigos de 

comportamento para turistas a fim de minimizar os impactos negativos causados pelos 

visitantes no ambiente social e físico. Como exemplo desses códigos de 

comportamento, Valentine (1992, citado por Hall, 2001, p. 60) comenta a iniciativa de 

um dos maiores grupos dos Estados Unidos, que criou um código de Ética de Viagem. 

Essa iniciativa chama a atenção aos tipos de comportamento e ética aos quais os turistas 

devem aderir quando optam por viajar com esta empresa, a saber: 

1. O meio ambiente não deve ser alterado; 

2. Excursões promovidas pela empresa a áreas naturais serão sustentáveis; 

3. As características de outras culturas serão respeitadas; 

4. O lixo não deverá causar impactos ambientais ou estéticos; 



5. A experiência auferida pelo turista ao viajar deverá enriquecer o valor que esse da a 

natureza, à conservação e ao ambiente; 

6. O efeito de uma excursão da empresa deverá fortalecer o esforço de conservação e 

aumentar a integridade natural dos locais visitados; 

7. Não deverá haver comércio de produtos que ameacem a fauna e flora. 

No Brasil, existe uma campanha de consciencialização do visitante chamada de “Pega 

Leve!”. Esta campanha é uma iniciativa da CEU – Centro Excursionista Universitário, e 

visa divulgar medidas práticas de conduta consciente em áreas naturais para visitantes, 

principalmente em Parques Nacionais. A campanha é destinada aos ecoturistas e aos 

praticantes de caminhadas, montanhismo, cavernismos e outras actividades radicais. Os 

princípios de divulgação da campanha “Pega Leve!” são (WWF Brasil, 2004): 

1. Planeamento é Fundamental; 

2. Você é responsável por sua segurança; 

3. Cuide dos locais por onde passa, dos trilhos e dos acampamentos; 

4. Traga seu lixo de volta; 

5. Deixe cada coisa em seu lugar; 

6. Evite fazer fogueiras; 

7. Respeite os animais e as plantas; 

8. Seja cortês com outros visitantes e com a população local. 

Ainda assim, vale ressaltar que a existência destes códigos de ética e conduta para os 

visitantes é apenas uma medida para evitar exageros nos impactos negativos causados 

pela falta de consciência dos visitantes. A sua utilização, por si só, não transforma a 

actividade em sustentável. Hall (2001, p. 61) lembra que para garantir uma actividade 

realmente sustentável é necessário o planeamento adequado da actividade. Porém, vale 

a pena ressaltar também, que o planeamento turístico pode não ser suficiente para 

preservar os meios naturais e culturais quando se trata de um grupo de turistas que não 

entende e respeita a sustentabilidade. 

 

3.3 Desenvolvimento Regional 



Foi analisado no capítulo anterior, que o termo “desenvolvimento” não pode ser 

entendido como o mesmo que “crescimento económico”, pois o crescimento económico 

trata apenas do aumento da riqueza de um país e não de como essa riqueza é distribuída, 

ou utilizada, para o bem-estar da população.  

Segundo Souza (2002, p. 18), o termo “desenvolvimento” deve designar um “processo 

de superação de problemas sociais, em cujo âmbito uma sociedade se torna, para seus 

membros, mais justa e legítima”. Este mesmo autor aprofunda sua definição de 

desenvolvimento quando o trata por desenvolvimento sócio espacial, na qual define por: 

Processo de superação de problemas e conquistas de condições (culturais, técnico-

tecnológicas, político-institucionais, espaço-territoriais) propiciadoras de maior 

felicidade individual e coletiva, o desenvolvimento exige a consideração 

simultânea das diversas dimensões constituintes das relações sociais (cultura, 

economia, política) e, também, do espaço natural e social. 

Deste modo, pode-se verificar com clareza que o Desenvolvimento Regional está 

relacionado directamente com a melhoria da qualidade de vida das populações locais, 

ou seja, com o Desenvolvimento Comunitário10. A ideia básica por detrás do 

desenvolvimento comunitário é criar um ambiente de qualidade para as pessoas que 

vivem e trabalham na comunidade. Os peritos nesta forma de desenvolvimento 

defendem a criação de boas escolas, vizinhanças sólidas, maior segurança pública e 

instalações médicas e hospitalares adequadas, enfatizando o papel das instituições 

comunitárias sólidas na qualidade de vida de um lugar. 

Ao abordar o desenvolvimento regional faz-se necessário analisar as duas principais 

correntes existentes. A primeira está relacionada com o planeamento centralizado no 

Estado Nacional, também entendida como planeamento “de cima para baixo”. Já a 

segunda corrente é chamada de desenvolvimento “de baixo para cima” e defende a ideia 

de desenvolvimento local através da exploração das potencialidades socioeconómicas 

próprias da localidade. 

                                                 
10 Desenvolvimento Comunitário para a ONU pode ser entendido como “processo através do qual cada 
povo participa do planejamento e da realização de programas que se destinam a elevar o padrão de suas 
vidas. Isso implica na colaboração indispensável entre os governos e o povo para tornar os esquemas de 
desenvolvimento viáveis e equilibrados” (SILVA e ARNS, 2000, p. 6). 



A corrente “de cima para baixo”, além de centralizadora, é associada aos grandes 

projectos, enquanto que a segunda corrente, também conhecida como desenvolvimento 

endógeno, tem a ideia do desenvolvimento como consequência da capacidade dos 

actores locais se estruturarem e se mobilizarem, tendo como base não somente as suas 

potencialidades, mas também a sua matriz cultural (GARRIDO, 2002, pp. 53-54). 

Dias (2003, p. 84) ressalta que é precisamente na fase regional que o turismo pode 

deixar sua maior contribuição ao desenvolvimento. Com o planeamento adequado, a 

actividade turística pode proporcionar além da inserção social, diversos benefícios, a 

saber: 

●   Maior distribuição de renda entre as diversas regiões do país, e consequentemente, a 

diminuição da migração interna; 

●   Melhoria das condições de habitabilidade local e regional, pois a criação e a 

melhoria da infra-estrutura e dos equipamentos nestas regiões permite a sua utilização 

tanto pelos turistas como pela população residente;  

●  Estimular o desenvolvimento regional, pois a implantação e a melhoria da infra-

estrutura e dos equipamentos necessários para o turismo facilitam ou estimulam o 

estabelecimento na região de outras actividades económicas.  

A presença do turista nas localidades aquece ainda a economia e a geração de empregos. 

Os gastos efectuados pelos visitantes em compras, transportes, alojamentos, alimentos e 

bebidas reflectem-se em diversos sectores da economia, beneficiando directa e 

indirectamente um número significativo de pessoas, activando mercados, gerando renda, 

trabalho e empregos diversos (DIAS, 2003, p. 84). 

Segundo Acerenza (2002, p. 185), para que estes benefícios se transformem 

efectivamente em desenvolvimento regional sustentável é necessário que sejam 

respeitadas cinco condições básicas, a saber: 

1. O capital gerado pela actividade turística deverá ser utilizado no desenvolvimento 

de infra-estruturas e do equipamento turístico local, ou seja, na construção de hotéis, 

nos serviços complementares e nas empresas relacionadas. 



2. Utilização ao máximo da mão-de-obra local, não só nos serviços turísticos, mas 

também em todas as actividades relacionadas, não substituindo por pessoal externo à 

região. 

3. Utilizar sempre que possível a produção da própria região ou de zonas adjacentes, 

como forma de incentivar a produção local, evitando ao máximo o componente 

importado. 

4. Investir na própria região e não repatriar para zonas mais desenvolvidas os 

benefícios de exploração obtidos pelos hotéis, empresas prestadoras de serviços 

complementares, bem como pelas indústrias e actividades relacionadas, especialmente o 

comércio.  

5. Regular os aspectos relacionados ao desenvolvimento urbano e à prestação de 

serviços públicos básicos requeridos pela comunidade local e suas redondezas. 

Acerenza ressalta ainda que quando estas condições não são respeitadas na sua 

totalidade, os efeitos do turismo começam a ser menores e, eventualmente, a região, em 

vez de construir um pólo de desenvolvimento que irá contribuir realmente para o 

desenvolvimento regional, pode-se tornar um pólo de crescimento, um enclave que 

apenas vai explorar comercialmente os recursos turísticos existentes no lugar e deixar 

um benefício mínimo na zona adjacente, representado, geralmente, pela mão-de-obra 

utilizada e pelo consumo de alguns insumos básicos provenientes, normalmente, do 

sector agrícola. 

 

 

 

3.3.1 Pólos Turísticos  

O conceito de pólos, desenvolvido por François Perroux (1955), defende que o 

crescimento económico não se faz de forma homogénea por todo o espaço de um país, 

mas em certos pontos que denomina de pólos de crescimento. Este pólo de crescimento 

surge devido ao aparecimento de uma indústria motriz que atrai para sua região 

investimentos, mão-de-obra e outras indústrias, criando aglomerados de população e 



formando complexos industriais. Para Perroux o pólo é o centro económico dinâmico de 

uma região, de um país ou de um continente, e o seu crescimento faz-se sentir sobre a 

região que o cerca. O desenvolvimento regional estará, assim, sempre ligado ao do seu 

pólo (ANDRADE, 1987, pp. 58-59). 

Perroux distingue ainda o significado dos pólos de crescimento e de desenvolvimento. 

O pólo de crescimento poderia ser entendido como o pólo que utiliza o potencial 

regional para crescer e esse crescimento não resulta em desenvolvimento para a região, 

enquanto que o pólo de desenvolvimento provoca modificações de estruturas que 

favorecem a população da região que ele polariza. Assim, o pólo de desenvolvimento é, 

às vezes, espontâneo, mas quase sempre é planeado pelo homem (ANDRADE, 1987, 

pp. 60-62).  

À primeira vista pode parecer inadmissível que se fale em pólos turísticos visto que a 

teoria de pólos, defendida por Perroux, fala de uma empresa ou actividade motriz no 

centro da economia. Entretanto diversas regiões apresentam grande crescimento 

económico devido ao turismo. O movimento turístico provoca uma hipertrofia dos 

serviços, através da ampliação do comércio e de diversas actividades e, sendo assim, 

podem ser considerado uma força motriz para a economia (ANDRADE, 1987, pp. 62-

63). 

Alguns autores discordam da utilização da definição de pólos para a área do turismo. 

Para Almeida (2001, citado por Garrido, 2002, p. 58), a versão de “pólos” presente na 

década de 70 e 80 era baseada em grandes “pacotes” de investimentos em indústrias 

pesadas, dos quais se poderia esperar os “efeitos multiplicadores” referidos por Perroux. 

Actualmente, a aplicação desta teoria para indústrias leves e de bens finais, dispersas e 

com pouco poder de impulsão, seria uma “vulgarização” do conceito. 

Garrido (2002, p. 58) salienta ainda a utilização tardia da terminologia de “pólos” 

adoptada pelo Governo Federal do Brasil e pelo Banco do Nordeste do Brasil, no final 

dos anos 90, para estabelecer áreas de desenvolvimento no nordeste brasileiro, a 

exemplo dos Pólos de Desenvolvimento do Turismo. Para a autora, estes “pólos 

tardios”, embora tentem expressar os princípios de desenvolvimento local, ainda 

guardam uma contradição no seu processo de criação, pois adoptam uma perspectiva de 

desenvolvimento centralizado no Governo Federal. 



Outro ponto analisado por Garrido (2002, p. 59) é o facto do espaço geográfico possuir 

um papel preponderante em relação à actividade económica. Esta última tematiza o 

referido pólo, mas o local parece sobrepor-se à “actividade motriz”, referida por Perroux 

no seu conceito de pólo. 

No entanto, no final da década de 70, começou a ser delineado um novo conceito: 

clusters. Elaborado pelo guru mundial de marketing, Michael Porter, este conceito, pode 

ser traduzido por aglomerado, ou pólos de empresas, privilegiando a localização 

geográfica como factor relevante em questão de produtividade / competitividade. Para 

ele, clusters são concentrações geográficas de organizações e instituições de um certo 

sector, abrangendo uma rede de empresas interrelacionadas e outras actividades 

importantes para a produtividade (PETROCCHI, 2002, p. 37). 

Rosenfeld (1996, citado por Garrido, 2003, p. 62) entende por cluster: 

Uma aglomeração de empresas (cluster) é uma concentração sobre um território 

geográfico delimitado de empresas interdependentes, ligadas entre elas por meio 

ativos de transações comerciais, de diálogo e de comunicações que se beneficiam 

das mesmas oportunidades e enfrentam os mesmos problemas. 

Outra referência importante da obra de Porter (1986), fora do sector industrial, encontra-

se nas suas teorias sobre formulação de estratégias competitivas nas chamadas 

“indústrias” fragmentadas. A essas “indústrias” o autor relaciona áreas como: prestação 

de serviços (turismo), retalho, distribuição, negócios criativos, entre outros, deixando 

evidente uma concepção mais aberta e abrangente nos seus estudos de competitividade 

(GARRIDO, 2003, p. 89).  

Apesar das diferenças citadas entre Pólos Turísticos e Clusters, muitos autores 

consideram esses conceitos como sinónimos. Petrocchi (2002, p. 37) defende que a 

filosofia dos Pólos Turísticos é a organização das empresas visando aumentar a 

competitividade das economias locais. Os pólos ou sistemas turísticos desenvolvem-se 

no entorno físico de cenários naturais, ou históricos, ou urbanos, ou culturais, ou de 

lazer, isolados ou combinados. Crescem ao redor de atractivos turísticos, sempre 

constituindo, naturalmente, aglomerações geográficas de empresas. 



Por essa aglomeração geográfica, torna-se natural a utilização do enfoque de clusters na 

indústria do turismo, afinal qualquer núcleo turístico caracteriza-se pela existência de 

organizações voltadas à recepção de visitantes, reunidas em determinada área 

(PETROCCHI, 2002, p. 37).  

Para este mesmo autor, um pólo inclui, em determinada área, empresas e instituições 

com ligações estreitas ou forte complementaridade em sectores amplos e diversos. As 

fronteiras de um pólo devem reflectir a realidade económica e não necessariamente as 

fronteiras políticas e administrativas.  

Os pólos de turismo constituem-se, em geral, por (PETROCCHI, 2003, p. 45): 

• Empresas voltada para a prestação de serviços / produtos finais aos turistas; 

• Fornecedores de matérias-primas, tais como alimentos, bebidas, equipamentos, 

componentes e serviços em geral; 

• Instituições financeiras; 

• Empresas de áreas relacionadas. 

Para Garrido (2003, p. 90), o modelo de clusters é indicado para a actividade turística 

porque: 

• O sector é formado por um conjunto heterogéneo de micro, médias e grandes 

empresas, que precisam actuar em cooperação para atingir o objectivo maior, que é o 

aperfeiçoamento do produto turístico; 

• A região de destino turístico pode ser, frequentemente, vista como um cluster de 

entretenimento; 

• O padrão de crescimento do turismo mundial e o surgimento de novos produtos 

turísticos em todo o mundo impõem a necessidade de acompanhamento das vantagens 

competitivas, que poderão ser estruturadas e monitorizadas a partir do modelo de cluster 

em destinos turísticos; 

• A conjugação do binómio cooperação e competição, tão relevante em turismo, pode 

ser favorecido no cluster de turismo; 



• A aplicação do modelo do triplo “C”11, proposto por Humphrey e Schmitz, pode ser 

adaptada à realidade do turismo;  

• Diante da constatação de que o turismo tem impacto em diversas actividades e 

ocupações profissionais, pode-se adoptar o modelo de cluster para promover o 

ajustamento e a cooperação entre estas.  

Sendo assim, as empresas que integram um pólo (ou cluster) unem-se em muitos 

aspectos para, juntas, ganharem competitividade e mercado visando o desenvolvimento 

regional. No turismo, muitos subsistemas integram a acção de governos por meio de 

atribuições como estradas, saneamento básico, sistema educacional, segurança pública e 

saúde, além de serviços públicos concedidos, tais como energia eléctrica, correios, 

transportes, aeroportos, rodoviárias etc. Além disto, em todo o mundo, os governos 

integram os esforços de promoção e fomento no sector (PETROCCHI, 2002, p. 47). 

Outro aspecto relevante, dentro deste assunto, é a convergência de propósitos entre o 

modelo de cluster e os princípios do desenvolvimento sustentável. O alcance da 

sustentabilidade será obtido através do equilíbrio dos factores económicos, sócio-

culturais e ambientais. Na mesma direcção, o modelo de cluster focaliza os factores de 

sustentabilidade económica, sócio-cultural e ambiental, propondo cooperação, inovação, 

aprendizagem e integração social (GARRIDO, 2002, p. 92).  

Os municípios assumem ainda um papel fundamental no desenvolvimento de pólos 

turísticos, pois cada lugar possui características únicas que se diferenciam e se 

complementam. Quando os atractivos de um município não apresentarem condições de 

atrair o turismo para a região, sempre poderá ser aproveitado como um complemento 

aos atractivos oferecidos por municípios próximos onde a actividade turística esteja 

mais desenvolvida. Desta forma, haverá o aumento da estadia do visitante e toda a 

região será beneficiada. (DIAS, 2003, p. 153). 

Na maioria dos casos, a formação de Pólos de Turismo pode ser uma grande vantagem 

no processo de planeamento e desenvolvimento da actividade. Porém, é preciso ter 

consciência da interdependência na longa cadeia produtiva do turismo. O mau 

desempenho de uma das partes compromete o todo. Daí a importância de um processo 

                                                 
11 O modelo “triple C – customer-oriented, collective and cumulative” significa orientado para o cliente, 
em acçao colectiva e que produza efeito cumulativo. 



de liderança e a união dos empresários em associações comerciais, transformadas em 

palco de debates, avaliações e soluções para o sistema turístico. 

 

3.4 Políticas Públicas de Turismo 

As políticas públicas são o conjunto de acções empreendidas pelo Estado, dirigidas a 

atender às necessidades de toda a sociedade. No caso do turismo, essas políticas são 

responsáveis por todas as directrizes a serem seguidas dentro do processo de 

planeamento turístico. É onde estarão esclarecidos os objectivos do planeamento e as 

maneiras de atingi-lo. 

Existem diversas definições do que venha a ser política. Segundo Hickorish e Jenkins 

(2000, p. 224), política é “uma consideração sensata de alternativas”. No Mini-

dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1977, p. 373), o conceito de política é tratado 

como: “1.Ciência dos fenômenos relativos ao Estado, 2. Arte de bem governar os povos 

e 3. Habilidade no trato das relações humanas”. 

Levando-se em conta que a maioria dos países têm recursos escassos, a melhor 

definição de política para o uso de uma nação deveria ser a “a arte de bem governar”. 

Esta definição enquadra-se no uso público visto que uma das questões centrais da 

política deve ser exactamente identificar a melhor maneira de utilizar os recursos 

públicos, para satisfazer os objectivos gerais da nação. 

De acordo com Dias (2003, p. 121), as políticas públicas podem ser definidas como o 

conjunto de acções executadas pelo Estado, enquanto sujeito, dirigidas a atender às 

necessidades de toda a sociedade. Embora a política possa ser exercida pelo conjunto da 

sociedade, a política pública é um conjunto de acções exclusivas do poder público. São 

linhas de acção que buscam satisfazer ao interesse público e têm que estar direccionadas 

ao bem comum. 

Já a Política de Turismo, segundo Beni (1998, p. 101), deve ser compreendida como o 

conjunto de factores condicionantes e de directrizes básicas que expressam os caminhos 

para atingir os objectivos globais para o turismo do país. Deve também ser estruturada 



por três grandes condicionamentos: o cultural, o social e o económico, aos quais, 

segundo Dias (2003, p. 123) pode ser agregado o ambiente. 

Para Goeldner, Ritchie e Mcintosh (2002), uma definição mais completa de Política 

Pública de Turismo é (citado por DIAS, 2003, p. 121): 

Um conjunto de regulamentações, regras, diretrizes, diretivas, objetivos e 

estratégias de desenvolvimento e promoção que fornece uma estrutura na qual são 

tomadas as decisões coletivas e individuais que afetam diretamente o 

desenvolvimento turístico e as atividades diárias dentro de uma destinação. 

Beni (2001, citado por DIAS, 2003, p. 120) destaca a importância da implantação de 

uma Política de Turismo ao afirmar que  

é a espinha dorsal do ‘formular’ (planejamento), do ‘pensar’ (plano), do fazer 

(projetos, programas), do executar (preservação, conservação, utilização e 

ressignificação dos patrimônios natural e cultural e sua sustentabilidade), do 

reprogramar (estratégia) e do fomentar (investimentos e vendas) o 

desenvolvimento turístico de um país ou de uma região e seus produtos finais. 

O Estado (conforme analisado na secção 3.2.2), enquanto participante do processo de 

planeamento turístico, deve exercer o papel de controlador da actividade, mantendo em 

seu domínio, entre outras, as suas funções de coordenação, planeamento, legislação e 

regulamentação. Assim, o planeamento, em conjunto com a execução e o controle, 

representa uma das funções básicas da administração pública ou privada, em seus 

diversos níveis, para direccionar os recursos de que dispõe em prol de seus objectivos 

(ACERENZA, 2003, p. 44). 

Em geral, cabem aos órgãos públicos de turismo ao nível federal a formulação das 

directrizes e a coordenação dos planos de âmbito nacional e dos que se projectem para o 

exterior. Aos órgãos estaduais e locais cabem, com o apoio federal, a concepção dos 

programas e a execução dos projectos regionais e locais (BENI, 2003, p. 102).  

Na ausência do poder público e da política por ele adoptada, o desenvolvimento 

turístico dá-se à revelia dos interesses difusos, ou seja, permite que iniciativas e 

interesses individuais possam sobressair, desencadeando inevitavelmente um 

desequilíbrio nos destinos turísticos (WWF Brasil, 2004). 



Assim, o objectivo central das Políticas Públicas de Turismo deve ser coordenar os 

interesses dos diversos participantes da actividade turística, procurar minimizar os seus 

efeitos negativos, maximizar os positivos e manter a actividade funcionando nos seus 

melhores índices de aproveitamento, principalmente no que diz respeito à melhoria de 

vida das populações receptoras da actividade. 

 

3.4.1 Planos Turísticos 

O planeamento turístico e as políticas públicas de turismo produzem um resultado 

imediato que é o plano turístico. O plano é o produto do planeamento turístico, é o meio 

pelo qual a política de turismo pretende ser posta em prática. Para Chiavenato (2000, p. 

199) o plano constitui o evento intermediário entre os processos de elaboração e 

implantação do planeamento. 

O plano de turismo é então a organização dos programas, projectos e actividades 

aprovadas na área de turismo, que se pretendem por em prática durante um determinado 

período – embora seja permitida, e indicada, a realização de revisões parciais 

periódicas. O plano turístico pode ser ainda realizado em âmbito internacional, nacional, 

regional e local e deve orientar a utilização dos recursos e especificar as metas a serem 

alcançadas (BENI, 2003, p. 102). 

O Plano Nacional de Turismo é o meio pelo qual a Política Nacional de Turismo é posta 

em prática. É considerado o produto mais elevado na hierarquia do planeamento, e os 

seus programas e projectos constituem unidades menores que servem para detalhar a 

execução do plano (DIAS, 2003, p. 98). 

A indefinição e/ou a formulação apressada e desestruturada de uma Política Nacional de 

Turismo tem como consequência directa a inadequação de seu instrumento de execução 

– o Plano Nacional de Turismo – e o comprometimento de todo o processo de 

planeamento turístico. 

Na ausência, ou quando se verifica a existência de um Plano Nacional de Turismo 

inadequado, as consequência danosas do turismo ficam ainda mais evidentes. 

Inadequadas gestão de recursos, ausência de programas de preservação, conservação e 



utilização sustentável do património natural e cultural, implantação desordenada de 

equipamentos e serviços em áreas de vocação turística, tentativas infrutíferas de 

conquistar o fluxo receptivo internacional e má aplicação da estratégia de marketing, 

são apenas algumas das consequências de um planeamento nacional mal formulado 

(BENI, 2003, p. 99). 

É necessário, portanto, que sejam adequadamente delineadas directrizes básicas de uma 

política económica nacional para o desenvolvimento do turismo. Trata-se de definir a 

lógica de um Plano de Desenvolvimento Turístico ao nível global e regional. Esta 

prática evitará o prosseguimento de tantos erros que foram debitados ao turismo e ao 

seu desenvolvimento, responsabilidade, na realidade, que provém unicamente de uma 

carência fundamental de ordem teórica e institucional (BENI, 2003, p. 101). 

 

3.5 Financiamentos Turísticos 

Segundo Inskeep (1993, p. 420), a actividade turística necessita de constantes 

investimentos de recursos financeiros para o seu desenvolvimento, principalmente em 

alojamentos, transportes, infra-estruturas, outros serviços turísticos e muitas vezes nas 

próprias atracções turísticas. Actualmente, com o desenvolvimento acelerado do 

turismo, outros sectores da actividade turística também requerem investimentos 

financeiros constantes, são eles: a qualificação de mão-de-obra, o marketing e outros 

elementos institucionais, bem como a sua própria organização administrativa.  

O financiamento é um dos maiores problemas da gestão administrativa do organismo 

nacional de turismo e, em muitos casos, é a principal causa dos fracassos dos planos e 

programas de fomento ao turismo preparados por este organismo (ACERENZA, 2002, 

p. 311).  

Numa economia altamente socialista todo investimento realizado parte do governo, mas 

em economias mistas e capitalistas (como a maioria no mundo ocidental) é necessário 

que grande parte dos investimentos partam do sector privado (INSKEEP, 1993, p. 420). 

Isto faz, como já foi analisado na secção 3.2.4, com que a iniciativa privada seja 

responsável pela base, pelo fornecimento de meios para a actividade turística.  



As actuais fontes de financiamento turístico passam, portanto, necessariamente pelo 

sistema financeiro, na medida em que os recursos têm origem em apenas quatro fontes 

básicas: o já citado investimento privado, investimento público, crédito oficial e agência 

de financiamento do exterior (BENI, 2003, p. 67). 

Para Inskeep (1993, p. 421), é normal que nas economias capitalistas o Estado assuma 

os investimentos para o desenvolvimento em infra-estruturas básicas (água, luz, 

saneamento básico) e as infra-estruturas de apoio (aeroportos, estradas e vias de acesso 

em geral). Esta medida pode ser avaliada como incentivo para atrair o investimento 

privado para a área. No caso de hotéis e resorts isolados é normal que seja o Estado a 

desenvolver a infra-estrutura básica pelo menos até a fronteira dos locais de 

desenvolvimento. 

No geral, os turistas necessitam dos mesmos equipamentos e serviços que outros 

consumidores. O fornecimento de uma infra-estrutura turística, obviamente, não pode 

dissociar-se do contexto mais amplo da provisão e do financiamento de equipamentos e 

serviços para a economia total. Na maioria dos países, tanto desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento, o seu estabelecimento pode ser da competência do sector público, seja 

por questão legal, seja por tratar-se de “bens públicos”, que por sua própria natureza não 

devem ser objecto de comércio pois destinam-se ao benefício do público em geral; a 

iniciativa privada que venha a interessar-se pelo custo de serviços ou absorvê-lo 

isoladamente não deve ficar excluída. Pelo contrário, ela deve somar-se ao poder 

público no regime de parceria (BENI, 1998, pp. 138-139).  

Nos casos em que a iniciativa privada seja responsável pelo investimento nessas infra-

estruturas básicas de acesso, por exemplo, os empresários podem cobrar os direitos pela 

respectiva utilização, ou então, poderá instalar esses equipamentos e serviços e repassar 

gastos de capital e de operação a órgãos públicos (BENI, 1998, p. 139). 

Para atracções turísticas públicas, como parques nacionais, o governo também é 

responsabilizado pelo investimento para garantir o bom uso e a conservação destes 

lugares. Este tipo de investimento visa também desenvolver serviços para os visitantes e 

poderá ser recuperado, pelo menos em parte, através de taxas de admissão e receitas 

oriundas de franchising, tais como restaurantes e lojas, a investidores privados 

(INSKEEP, 1993, p. 422). 



Os investimentos nas infra-estruturas turística feitos exclusivamente pela iniciativa 

privada começam a ser prática comum em serviços de obrigatória exploração pública. O 

moderno processo de terciarização, já consagrado nos países desenvolvidos, começa a 

ser utilizado nos países em desenvolvimento. O custo em função dos recursos utilizados 

é o mesmo, independentemente da realização dos serviços pelo sector público ou 

privado, na suposição de que ambos os sectores possam fazê-lo com idêntica eficácia 

(BENI, 1998, p. 139). 

Vale destacar que os investidores privados só levam em consideração o rendimento 

financeiro de um projecto, enquanto que os investidores públicos fazem a relação entre 

os custos do projecto e os benefícios sociais, que é conveniente para determinar as 

prioridades dos investimentos e o melhor momento para efectuá-los. 

É interessante ressaltar ainda que grande parte da renda destinada a cobrir o orçamento 

geral da Nação é gerada por meio do sistema tributário. Neste sentido, toda renda gerada 

com a actividade turística destina-se às “rendas gerais” do governo, ou seja, um fundo 

comum composto também pela renda proveniente de outros sectores. Neste caso, o 

Estado utiliza-se deste fundo para suprir as necessidades de investimentos prioritários, o 

que leva a entender que o dinheiro arrecadado com o turismo pode ser utilizado para 

financiar outros sectores da economia, e não o turismo (ACERENZA, 2002, p. 313).   

Assim, os investimentos turísticos realizados pelo sector público dependem desta “renda 

geral” e competem directamente – em termos de obtenção de recursos – com outros 

tipos de financiamentos (que não são da área turística) e, portanto, as possibilidades 

relacionam-se em parte com as verbas totais disponíveis (BENI, 1998, p. 139). 

Quanto à classificação dos investimentos na área de turismo, podem ser: investimentos 

sectoriais, complementares e de efeitos indirectos. Essa classificação decorre de acordo 

com a pertinência do sector (BENI, 2003, pp. 66-67). 

A primeira categoria, de investimentos sectoriais, compreende os investimentos 

aplicados em empresas plenamente turísticas (alojamentos, equipamentos 

complementares, instalações turístico-recreativas, agências de viagens e operadoras de 

turismo, de propaganda e publicidade, e outras). A segunda, chamada de 

complementares, são os investimentos motivadores dos primeiros, sem os quais 



dificilmente se poderia desenvolver a actividade turística (investimentos no conjunto de 

atractivos turísticos, estradas turísticas, equipamentos de recreação e lazer, obras de 

melhoramento da oferta natural e cultural, encostas, praias, montanhas, construção de 

teleféricos, restauração de monumentos, implantação de museus e outros). Finalmente, 

os investimentos com efeitos indirectos, que reúnem todas as obras de infra-estrutura 

que, embora não sejam sectoriais, são básicas como suporte a toda actividade do sector 

(terminais de transporte, vias de acesso, saneamento básico, energia, comunicações e 

outras). 

 

3.6 Conclusão 

Neste capítulo foi possível explorar os principais participantes na gestão do 

planeamento turístico. Em linhas gerais pode-se verificar que a participação é um 

elemento chave em todo o processo de planeamento do turismo e através dela pode-se 

conseguir aumentar o comprometimento das diversas esferas que participam do 

processo.  

Ao analisar o papel da sociedade dentro do processo de planeamento turístico foi 

observado que a inclusão social é um desafio para a actualidade. No turismo esta 

realidade é ainda mais presente, visto que a sociedade funciona como uma espécie de 

“pano de fundo” para o desenvolvimento do turismo. Para tanto é necessário que a 

sociedade não só concorde com o desenvolvimento da actividade turística, como 

também participe do processo e tenha acesso as infra-estruturas básicas de moradia, 

saúde, educação, entre outras. 

Em relação ao Estado, apesar das constantes privatizações, este deve continuar a ser o 

órgão responsável por controlar e planear a actividade turística. É do Estado a obrigação 

de estabelecer uma política nacional de turismo e os objectivos que se pretende atingir. 

O Estado ainda deve manter as funções de marketing, legislação e regulamentação da 

actividade, como forma de obter o equilíbrio entre os interesses dos diversos 

participantes e garantir o bem-estar colectivo. 



As ONGs apresentam um papel privilegiado dentro da actividade turística, pois por não 

estar comprometida com o poder público, nem com o privado, tem a capacidade de ser 

um órgão fiscalizador dos mesmos. As ONGs conseguem também ter um papel 

complementar as acções do Estado e ajudam a aumentar a participação da sociedade no 

processo de planeamento. 

No que se refere a iniciativa privada, foi possível identificar que esta é a base da 

actividade turística, visto que a maioria das empresas que dão suporte a actividade 

(ramos de transportes, alojamento, restauração e intermediários do serviço turístico) 

pertencem a empresas particulares. Estas empresas são responsáveis pela qualidade do 

serviço turístico oferecido e a sua qualificação é fundamental para o desenvolvimento 

sustentável da actividade. 

No que diz respeito aos turistas, com a abordagem realizada na secção 3.2.5 pode-se 

observar que a falta de consciencialização por parte dos visitantes pode por em risco a 

sustentabilidade da actividade turística. Por isto, muitos autores ressaltam a necessidade 

de educar os viajantes para a fragilidade do meio ambiente local e para a importância do 

turismo ser sempre uma actividade integrada e sustentável. 

Ao abordar o Desenvolvimento Regional, foi possível voltar a discutir a diferença entre 

crescimento e desenvolvimento regional, tão importante para o planeamento turístico. 

Nesta secção foi ressaltado a importância do turismo como factor de desenvolvimento 

das comunidades, assim como a formação de pólos turísticos como forma de ganharem 

competitividade e promoverem o desenvolvimento endógeno das comunidades. 

Em relação as Políticas Públicas de Turismo foi observado e ressaltado a importância do 

estabelecimento de uma política pública responsável e coerente para o desenvolvimento 

sustentável das actividades. O objectivo central desta política deve ser coordenar os 

interesses dos diversos participantes da actividade turística e manter a actividade 

funcionando nos seus melhores índices de aproveitamento, principalmente no que diz 

respeito a melhoria da qualidade de vida das populações locais. 

Para finalizar, com a análise dos capítulos 2 e 3 desta dissertação pode-se observar que 

para atingir o desenvolvimento sustentável e integrado das localidades turísticas é 

necessário o estabelecimento de um planeamento adequado. Este planeamento deve 



fazer parte de uma política pública de turismo que vise desenvolver a actividade em 

sintonia e equilíbrio com todos os participantes do processo, dando prioridade a 

sustentabilidade das regiões e a melhoria das condições de vida das comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 

 

Metodologia Científica 

 

4.1 Introdução 

A actividade de planeamento do turismo do Brasil tem evoluído muito no decorrer das 

duas últimas Políticas Nacionais de Turismo. Ainda assim, o turismo no Brasil 

encontra-se em processo de amadurecimento e profissionalização.  

Actualmente pode ser observado, ao nível estratégico do planeamento turístico 

brasileiro, uma grande preocupação em desenvolver a actividade turística dentro das 

directrizes do turismo sustentável e integrado, já analisados nas secções 2.5.1 e 2.5.2. 

Porém, ao nível local, frequentemente essas directrizes não são seguidas, o que resulta 

no desenvolvimento de uma actividade turística predatória e os seus consequentes 

efeitos negativos. 

Nos capítulos anteriores foi demonstrado que o planeamento é fundamental para o 

sucesso da actividade turística. Nos capítulos 2 e 3 foram discutidas as opiniões de 

diversos autores acerca da teoria sobre planeamento e desenvolvimento em turismo e do 

processo de gestão do planeamento. Foram apontados também os principais impactos 

positivos da actividade e suas consequências negativas em caso de um planeamento 

pouco adequado ou mesmo na ausência deste.  

Os capítulos 5 e 6 foram direccionados para o estudo da realidade do planeamento 

turístico no Brasil e a sua intervenção no âmbito local, onde a actividade turística 

efectivamente acontece. No caso desta dissertação, será analisado o planeamento 

turístico do Pólo Turístico da Chapada Diamantina.  

Este capítulo, portanto, pretende discutir a forma como foi conduzido o processo de 

investigação descrito nesta dissertação. Neste sentido, será realizada, na secção 4.2, uma 

pequena abordagem acerca do que vem a ser investigação científica. A secção 4.3 trata 



brevemente sobre o processo de investigação e nas secções seguintes são analisados a 

problemática do tema (secção 4.3.2), bem como os objectivos – geral e específicos –, a 

hipótese (secção 4.3.3), a metodologia seleccionada (secção 4.3.4), a amostra escolhida 

(secção 4.3.5) e a forma de recolha de dados (secção 4.3.6). 

 

4.2 O que é investigação 

De acordo com Gil (2002, p. 17) pode-se definir investigação como o procedimento 

racional e sistemático que tem como objectivo proporcionar respostas a problemas que 

são propostos. É uma actividade desenvolvida de acordo com os conhecimentos 

disponíveis e com a utilização de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. 

Num sentido mais amplo, investigação pode ser entendida como toda actividade voltada 

para a solução de problemas, como por exemplo: actividade de procura, indagação, 

investigação e inquirição da realidade. É a forma de conseguir, no âmbito da ciência, 

elaborar um conhecimento, ou conjunto de conhecimentos, que auxiliará a compreensão 

da realidade e na orientação das acções futuras (PADUA, 2002, p. 31). 

Para Dencker (2000, p. 23) o que diferencia o conhecimento científico de outros tipos 

de conhecimento é justamente a maneira, ou método, como se procede para a sua 

obtenção. Para este autor o método utilizado em busca do conhecimento científico é um 

conjunto de regras ou critérios que servem de referência no processo de procura da 

explicação de questões ou problemas específicos. 

Vale a pena ressaltar, que a investigação por si só não garante que o resultado obtido 

corresponda a informação significativa e precisa, mas a utilização de regras e métodos 

faz com que se tenha uma maior probabilidade de êxito quanto à qualidade da 

informação adquirida. 

O conhecimento científico, resultado da investigação científica, apresenta maior 

credibilidade que outros tipos de conhecimento (popular, religioso, filosófico, entre 

outros) por apresentar características como a racionalidade, a verificabilidade, o 

esclarecimento das hipóteses mediante a experimentação, o ordenamento lógico de 

ideias, o efeito acumulativo de conhecimentos, para mencionar as mais relevantes. 



Mesmo assim, constitui-se num conhecimento falível, em virtude de não ser definitivo 

ou absoluto, entretanto, pode ser considerado como aproximadamente exacto, visto que 

novas proposições e o desenvolvimento de novas técnicas podem reformular o acervo 

da teoria existente (MARCONI e LAKATOS, 2001, pp. 18-20). 

Assim, a base da informação científica é formada por três elementos, que caracterizam o 

conhecimento como científico. São eles: a teoria, o método e a técnica (DENCKER, 

2000, p. 23). 

Qualquer investigação implica o levantamento do que outras pessoas já escreveram 

sobre a área de interesse. Esta leitura ajudará à recolha de informações que irão 

fundamentar ou refutar os argumentos e as considerações finais do estudo (BELL, 1997, 

p. 35). Dencker (2000, p. 68) aborda a importância do marco teórico na dissertação e 

afirma que toda a investigação é parte de um processo de aquisição de conhecimento e 

se enquadra num modelo teórico a partir do qual se fazem deduções. Esta teoria deve 

servir de guia para o pesquisador na formulação do problema e na indicação das 

hipóteses que serão estudadas. 

Após a fase inicial teórica é necessário proceder à escolha do método de pesquisa. O 

método é um plano orientador do trabalho. Consiste, essencialmente, num conjunto de 

operações, situadas a diferentes níveis, que têm em vista a consecução de objectivos 

determinados e tornam possíveis a selecção e a articulação de técnicas, no intuito de se 

poder desenvolver o processo de verificação empírica (PARDAL e CORREIA, 1995, p. 

10). Para Dencker (2000, p. 121) o método pode ser considerado “o que fazer”, 

enquanto que as técnicas de investigação podem ser entendidas por “como fazer”. 

Deve ressaltar-se, que as fases da investigação científica estão interligadas – as 

primeiras fases influem nas seguintes e, por vezes, as etapas posteriores conduzem a 

uma reconsideração das anteriores. Na área de investigações sociais essa realidade é 

ainda mais expressiva. Segundo Pardal e Correia (1995, p. 12) uma investigação social 

não pode ser entendida como uma sucessão de etapas que cumprem uma determinada 

ordem imutável. Para estes autores as opções, a construção e a organização de processos 

integram um modelo de análise particular, que varia em função da natureza, das 

especificações do estudo e do investigador, muito embora não dispense a fidelidade aos 

princípios metodológicos fundamentais da investigação científica.  



Por último, a verificação empírica decorre dos dados obtidos, numa amostra obtida, 

segundo critérios de amostragem que assegurem a representatividade de um universo 

(PARDAL e CORREIA, 1995, p. 49). Esta é a fase, segundo Dencker (2000, p. 137) 

que tem por objectivo obter informações sobre a realidade. Nas ciências humanas, o 

questionário e a entrevista costumam ser as mais frequentes técnicas de recolha de 

dados, e possuem em comum o facto de serem constituídos por uma lista de questões 

que, se respondidas, dão ao pesquisador as informações necessárias. 

 

4.3 O Processo de Investigação 

4.3.1 O Planeamento de Investigação 

Sendo uma actividade racional e sistemática, a investigação exige que as acções 

desenvolvidas ao longo do seu processo sejam efectivamente planeadas. Não é só 

fundamental estabelecer as etapas que vão ser percorridas, como também as acções 

necessárias e a forma como as mesmas serão viabilizadas. De um modo geral, este 

planeamento do estudo constitui-se como sendo a primeira fase da pesquisa (PADUA, 

2002, pp. 36-37). 

Este estudo será então desenvolvido através das seguintes etapas: formulação do 

problema; revisão bibliográfica sobre planeamento e desenvolvimento em turismo e 

gestão do planeamento turístico; especificação dos objectivos da pesquisa, definição das 

variáveis e hipóteses utilizadas; indicação dos recursos metodológicos; análise do 

planeamento turístico brasileiro; caracterização do Pólo Turístico da Chapada 

Diamantina nos aspectos geográficos, socioculturais e económicos; recolha de dados; 

análise dos dados; e redacção das considerações finais.  

 

4.3.2 Formulação do Problema 

Após a escolha do tema e do estudo da sua viabilidade, a formulação do problema é o 

primeiro passo a ser dado em busca do conhecimento científico. Várias definições são 

encontradas ao se pesquisar o significado de “problema científico”. Para Cervo e 



Bervian (2002, p. 84), o problema é uma questão que envolve intrinsecamente uma 

dificuldade teórica ou prática, para qual se deve encontrar uma solução. Segundo Gil 

(2002, p. 23), a definição mais apropriada para a caracterização do problema científico 

é: “questão não solvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio de 

conhecimento”. 

Para a formulação do problema que dará origem à investigação, o investigador deve 

realizar um estudo prévio para aprofundar o seu conhecimento sobre o tema. Este estudo 

pode ocorrer através da literatura e da discussão com pessoas que apresentem 

conhecimento sobre o assunto. Após o aprofundamento teórico, o investigador deve 

tornar o problema concreto e explícito. O problema deve constar de uma pergunta de 

partida operacional, precisa, única e realista, formulada com a intenção de compreender 

ou explicar a realidade – objecto de estudo (PARDAL e CORREIA, 1995, p. 13). 

O tema escolhido para a referida dissertação foi “Planeamento e Desenvolvimento 

Turístico – Uma Análise do Planeamento Turístico da Chapada Diamantina”. Para o 

desenvolvimento desta análise, foi realizado o aprofundamento na teoria do 

planeamento e desenvolvimento turístico e da gestão do planeamento turístico, que se 

encontram nos primeiros capítulos teóricos desta dissertação. 

A literatura levantada sobre planeamento e desenvolvimento em turismo demonstra que 

a actividade turística, quando bem planeada e visando o desenvolvimento da actividade 

de forma sustentável e integrada, diminui os impactos negativos e maximiza os efeitos 

positivos da mesma. A gestão municipal também pode ser considerada como um factor 

decisivo no sucesso da implementação do planeamento em nível local, pois de nada 

adianta o planeamento estratégico ser desenvolvido de maneira consistente, se o poder 

público local não apresentar condições de aplicá-lo. 

No caso do planeamento do turismo brasileiro, pode-se observar que apesar do 

planeamento estratégico visar a sustentabilidade e o desenvolvimento da actividade ao 

nível local, muitas regiões continuam a desenvolver o turismo de forma predatória. 

Assim, o problema que conduz esta investigação pode ser colocado através da seguinte 

indagação: O planeamento turístico da Chapada Diamantina tem na sua prática as 

directrizes de desenvolvimento da actividade turística traçadas pelo PNT 2003-2007? 



Desse modo, constitui o objectivo geral desta dissertação analisar como está a ser 

desenvolvido o planeamento turístico do Pólo de Turismo da Chapada Diamantina sob a 

óptica dos planos e programas nacionais de turismo, analisados no capítulo 5. Tendo 

como referência este objectivo geral, são considerados os seguintes objectivos 

específicos: 

(I) Analisar os pontos fortes e fracos dos principais programas e 

projectos turísticos nacionais que envolvem a região; 

(II) Levantar quais as acções do planeamento turístico estratégico que 

estão a ser efectivamente implementadas na região; 

(III) Analisar a eficácia da implementação dos principais programas e 

projectos turísticos nacionais que envolvem a região; e 

(IV) Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos municípios 

do Pólo Turístico da Chapada Diamantina na implementação das 

directrizes do Plano Nacional de Turismo 2003-2007.   

 

4.3.3 Definição das Hipóteses 

O passo seguinte da investigação consiste em oferecer uma solução possível ao 

problema criado, mediante uma proposição, ou seja, uma expressão verbal susceptível 

de ser declarada como sendo verdadeira ou falsa. A esta proposição dá-se o nome de 

hipótese (GIL, 2002, p. 31). Para Dencker (2000, p. 73) a hipótese é uma suposição que 

o pesquisador deve fazer na tentativa de responder ao problema. É uma antecipação da 

resposta que deve ser testada e comprovada no decorrer da pesquisa. 

Portanto, no contexto dessa dissertação, é considerada a hipótese de que apesar dos 

programas turísticos nacionais apresentarem preocupações com a qualidade e 

sustentabilidade da actividade turística, os mesmos programas acabam por não atingir 

os objectivos propostos, dado que, ao nível local, as acções não são postas em prática de 

forma adequada. Não existe assim, harmonia entre o que é planeado pelo Ministério do 

Turismo e a prática do turismo local nos municípios do Pólo Turístico da Chapada 

Diamantina.  



Segundo Pardal e Correia (1995, p. 15), um bom plano de pesquisa exige ainda uma 

adequada selecção de variáveis. Portanto, no âmbito desta investigação são destacadas 

três variáveis fundamentais que podem afectar directamente o resultado da 

investigação. São elas: (I) a consistência dos planos turísticos, (II) grau de acções 

efectivamente implementadas e (III) e a eficácia da gestão municipal na implementação 

do planeamento turístico. 

A variável “consistência dos planos turísticos” resulta da necessidade dos mesmos 

serem formulados adequadamente, dentro dos princípios da sustentabilidade, integração 

com todos os participantes da actividade e de acordo com as diferenças regionais do 

país. A variável “grau de acções efectivamente implementadas” visa levantar o número 

de programas turísticos nacionais que estão efectivamente aplicados nos municípios da 

Chapada Diamantina. A “eficácia da gestão municipal na implementação do 

planeamento turístico” aparece como terceira variável visto que a simples adequação 

dos planos turísticos para o desenvolvimento sustentável e integrado da actividade não 

garante que a mesma será posteriormente desenvolvida de forma sustentável. É de facto 

essencial que o órgão responsável pela gestão do turismo local esteja qualificado e 

comprometido com a aplicação do planeamento estratégico. 

 

4.3.4 Selecção da Metodologia de Investigação 

Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; em 

contrapartida nem todos os ramos de estudo que empregam este método são ciências. 

Portanto, pode-se concluir que a utilização de métodos científicos não é exclusiva da 

ciência, mas não existe ciência sem o emprego de métodos científicos (LAKATOS e 

MARCONI, 2001, p. 83). 

Assim, o método científico pode ser entendido como o conjunto das actividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objectivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando nas decisões a serem tomadas (LAKATOS e MARCONI, 

2001, p. 83). 



Os actuais métodos utilizados em busca do conhecimento científico evoluíram a partir 

de duas correntes distintas: o método indutivo, que parte da observação dos fenómenos 

até chegar a princípios gerais e depois testá-los; e o método dedutivo, que parte da 

formulação de princípios gerais (base teórica) para chegar aos particulares (DENCKER, 

2000, pp. 24-25). 

Este processo de evolução da ciência moderna, definido por Dencker (2000, p. 25), teve 

início entre os séculos XVI e XVII com a aplicação do método empírico. Nesta altura, 

Galileu estabeleceu as bases do método, que persiste até os dias actuais, e que consiste 

em formular hipóteses e submetê-las à prova experimental. Portanto, uma teoria poderia 

ser considerada como científica caso fosse comprovada através de métodos empíricos. 

Até ao século XVIII, as divergências situam-se em torno da forma como se obtém o 

conhecimento, entre o empirismo ou o racionalismo. Com a Revolução Francesa 

iniciou-se o período do conhecimento neutro, independente dos valores éticos e morais, 

com características das correntes positivistas que pretendiam dar objectividade às 

ciências humanas. 

Porém, nas décadas 20 e 30 do século XX, pensadores questionaram a infalibilidade do 

conhecimento científico e, assim, deram origem à corrente neopositivista. Esta 

perspectiva afirma que a lógica, a matemática e as ciências empíricas são suficientes 

para o domínio do conhecimento possível do real. Como consequência desta corrente 

neopositivista, surge o modelo hipotético dedutivo, que propõe a prova da hipótese, não 

para a verificação, mas sim para a refutação desta. 

De forma resumida, pode-se afirmar que cada um dos métodos – indutivo, dedutivo e 

hipotético-dedutivo – está ligado a uma determinada corrente que se propõe a explicar o 

processo de conhecimento. Assim, o método dedutivo está ligado ao racionalismo, o 

indutivo ao empirismo e o hipotético-dedutivo ao neopositivismo (DENCKER, 2000, p. 

25). 

O método escolhido para nortear a investigação deste trabalho foi o hipotético-dedutivo. 

As etapas seguidas neste método são: o levantamento do problema, com base num 

conhecimento prévio acerca do assunto; levantamento de hipóteses que consistam numa 

conjectura (nova teoria), passíveis de serem testadas; e, finalmente, as tentativas de 

negação. Para os neopositivistas, um único caso negativo concreto será suficiente para 



falsear a hipótese. Caso contrário, se resistir a testes severos, estará fortalecida, ou até 

mesmo confirmada temporariamente, pois poderá surgir um facto que venha a invalidá-

la no futuro (LAKATOS e MARCONI, 2001, pp. 95-99). 

No que se refere aos tipos de pesquisas realizadas, têm-se os modelos exploratório, 

descritivo e explicativo. Segundo Gil (2002, p. 42), esta classificação é realizada de 

acordo com o objectivo geral do estudo, mas Pardal e Correia (1995, p. 23) consideram 

esses tipos de pesquisas como subdivisões do método de estudo de caso. 

A pesquisa exploratória tem como objectivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições. O seu planeamento é bastante flexível, de modo a possibilitar a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao facto estudado. A pesquisa 

descritiva tem como objectivo central descrever as características de determinada 

população ou fenómeno e uma das suas características mais significativas está na 

utilização de técnicas padronizadas de recolha de dados, tais como o questionário e a 

observação sistemática. Por fim, a explicativa, forma de pesquisa dominante desta 

dissertação, que tem como preocupação central identificar os factores que determinam 

ou contribuem para a ocorrência dos fenómenos. Este é o tipo de investigação que mais 

aprofunda o conhecimento da realidade, pois explica a razão, o porquê das coisas (GIL, 

2002, p. 42). 

Esta dissertação segue a investigação explicativa dado que tem como objectivo entender 

o processo de gestão do planeamento turístico brasileiro, e identificar os factores pelos 

quais o planeamento estratégico da actividade não atinge os objectivos propostos nos 

municípios turísticos da Chapada Diamantina. Porém, mesmo fazendo uso da 

investigação explicativa, a investigação descritiva foi amplamente utilizada no decorrer 

do estudo para detalhar alguns factores fundamentais ao objectivo do estudo. 

4.3.5 A Amostragem 

Segundo Pardal e Correia (1995, p. 32), nas ciências sociais, geralmente, não é possível 

inquirir a totalidade dos membros do conjunto – universo – que se pretende analisar. As 

dificuldades inerentes a tal facto podem ser ultrapassadas através do uso de técnicas que 

permitam a construção de uma parcela – amostra – daquele mesmo universo. Portanto, 



uma amostra, quando bem construída, tem condições de substituir o universo em análise 

e é, em muitos casos, o único meio de o conhecer com razoável segurança.  

Há, ainda, duas grandes divisões no processo de amostragem: a não-probabilística e a 

probabilística. A amostragem probabilística baseia-se na escolha aleatória dos 

investigadores, significando o aleatório que a selecção se faz para que cada elemento do 

universo tenha a mesma probabilidade de ser escolhido para integrar a amostra. Já a 

amostragem não-probabilistica está fundamentada apenas nos critérios do investigador 

(LAKATUS e MARCONI, 2001, p. 224). 

Para analisar a eficácia do planeamento turístico estratégico nos municípios do Pólo 

Turístico da Chapada Diamantina, foi seleccionado o tipo de amostragem não-

probabilística. O critério utilizado na escolha da amostra tem por base a classificação da 

EMBRATUR, quanto aos municípios turísticos e potencialmente turísticos, publicados 

na Deliberação Normativa nº 432, de 28 de Novembro de 2002. 

Segundo a Embratur (2002), são considerados Municípios Turísticos (MT) os 

municípios que possuem uma actividade turística consolidada, determinantes de um 

turismo efectivo, capaz de gerar deslocações e estadas de fluxo permanente. Os 

Municípios Potencialmente Turísticos (MPT) são considerados aqueles possuidores de 

recursos naturais e culturais expressivos, mas que ainda não possuem uma actividade 

turística estabelecida. 

Segundo a classificação da Embratur (2002), dos 28 municípios do Pólo Turístico da 

Chapada Diamantina, apenas 3 são considerados turísticos (Lençóis, Mucugê e Rio de 

Contas) e 10 são considerados potencialmente turísticos (Abaíra, Andaraí, Jacobina, 

Miguel Calmon, Morro do Chapéu, Ourolândia, Palmeiras, Seabra, Utinga e Wagner). 

Os municípios classificados como Potencialmente Turísticos não possuem uma 

actividade turística representativa e, portanto, não são considerados prioritários no 

planeamento turístico ao nível nacional. Por este motivo, a amostra seleccionada para 

realização da pesquisa de campo são os Municípios Turísticos do Pólo Turístico da 

Chapada Diamantina. Estes municípios, além de possuírem uma actividade turística já 

estabelecida, são considerados como prioridade de desenvolvimento no Plano Nacional 

de Turismo. 



 

4.3.6 A recolha de dados 

Segundo Dencker (2000, p. 89) os instrumentos de recolha de dados mais utilizados nas 

ciências sociais são: a entrevista, o questionário e o formulário. Nas entrevistas são 

utilizadas perguntas previamente formuladas pelo investigador, sendo as respostas 

gravadas ou anotadas. As perguntas podem ser organizadas de forma estruturada 

(perguntas determinadas) ou semi-estruturada (que permite maior liberdade ao 

investigador). A utilização de questionários consiste na aplicação de perguntas por 

escrito e no preenchimento das respostas por parte dos inquiridos. Entre as vantagens da 

utilização do questionário está o anonimato, a uniformidade das respostas e a 

possibilidade de analisar dados objectivos e subjectivos. O questionário aplicado e 

preenchido pelo pesquisador é denominado formulário. 

Para atingir os objectivos propostos neste estudo, a entrevista pessoal foi o instrumento 

de pesquisa escolhido. Segundo Cervo e Bervian (2002, pp. 46-47) a entrevista é o 

instrumento de recolha de dados ideal quando se tem a necessidade de obter dados que 

não podem ser encontrados em registos e fontes documentais. 

Tendo em conta o objectivo desta dissertação, a recolha de informação primária com a 

entrevista dos responsáveis pela gestão do planeamento turístico local é de importância 

fundamental para complementar as análises realizadas nos capítulos 5 e 6, que tiveram 

como base as fontes de informações secundárias. Através da entrevista será possível 

perceber se as directrizes do planeamento turístico nacional, analisadas nas secção 

5.2.2.1, estão a ser seguidas no nível local, ou se a hipótese levantada – de que não há 

harmonia entre o que é planeado pelo Ministério do Turismo e a prática do turismo local 

nos municípios do Pólo Turístico da Chapada Diamantina –, é verdadeira. 

 

• Instrumento de Recolha de Dados: Entrevista 

Segundo Pardal e Correia (1995, p. 64) a entrevista é uma técnica de recolha de dados 

muito utilizada na investigação social e apresenta relativamente ao questionário algumas 

vantagens e desvantagens. Entre as vantagens da utilização da entrevista como 



instrumento de recolha de dados está a possibilidade de obtenção de uma informação 

mais rica, pois é uma forma de recolha de dados que permite a repetição da pergunta, ou 

sua apresentação de outro modo, para que se possa ter a certeza de que foram 

compreendidas. Além disso, o entrevistador pode observar a reacção do entrevistado ao 

responder a determinadas questões mais importantes. Quanto às desvantagens, destaca-

se a fraca possibilidade de aplicação a grandes universos, o que não representa um 

problema para esta investigação, visto que será trabalhada uma amostra reduzida. 

A entrevista foi construída de forma semi-estruturada, ou seja, o pesquisador possui um 

referencial de perguntas-guia para conduzir a entrevista. A intenção da escolha da 

entrevista semi-estruturada não é para que a comunicação entre entrevistador e 

entrevistado tenha um carácter informal, mas sim, para que exista a possibilidade de 

repetições e esclarecimentos dos enunciados e para que se possa acrescentar alguma 

pergunta no decorrer da entrevista. A entrevista semi-estruturada possibilita também 

que as respostas abertas dos entrevistados flua com mais liberdade, tendo em conta que 

foram abordadas questões políticas que podem causar receios, por parte dos mesmos, 

nas respostas. 

A entrevista, que foi gravada, é formada por 13 questões, sendo 6 questões objectivas 

(fechadas) e 7 questões subjectivas (abertas). As questões iniciais tratam do assunto 

planeamento turístico de forma geral e no decorrer da entrevista as questões tornam-se 

mais específicas. Gil (2002, p. 132) ressalta que nas pesquisas sociais pode haver 

“deformações” nos resultados obtidos, por razão de defesa social. Para se precaver desse 

fenómeno é indicado que seja realizada uma série de perguntas, articuladas, com o 

intuito de averiguar a autenticidade das respostas. Esta técnica foi, assim, utilizada na 

elaboração da entrevista. 

As questões elaboradas para esta entrevista (anexo 1) têm como objectivo obter 

informações junto dos responsáveis pelo desenvolvimento do turismo nos municípios da 

Chapada Diamantina, sobre o planeamento turístico local. A entrevista está direccionada 

para averiguar se as directrizes do planeamento nacional de turismo estão a ser 

implementadas na região objecto de estudo, para avaliar a eficácia dos principais planos 

e projectos turísticos nacionais que envolvem a região, bem como para levantar as 

principais dificuldades enfrentadas pelos municípios na implementação dos programas 

nacionais de turismo. 



As perguntas de 01 a 05 têm como principal objectivo observar o nível do planeamento 

turístico da Chapada Diamantina. Para isto são levantados conceitos já analisados como 

sustentabilidade (secção 2.5.2), impactos positivos e negativos da actividade (secção 

2.2), desenvolvimento integrado (secção 2.5.1) e participação social (secção 3.2). As 

questões foram desenvolvidas de forma genérica, e as respostas estão direccionadas para 

o nível de concordância do entrevistado em relação aos conceitos citados acima e a 

realidade do planeamento local. Esta primeira fase não tem por objectivo confirmar ou 

negar a hipótese, mas sim explorar o entrevistado para obter sua opinião a cerca do 

assunto abordado. 

Foi abordado na secção 2.2, que a actividade turística quando bem planeada, pode 

minimizar os seus efeitos negativos e maximizar os efeitos positivos da mesma. Com 

base nesta teoria, as questões 01 e 02 tiveram por objectivo averiguar a relação entre os 

impactos positivos e negativos da actividade turística na região, e para isso, são usadas 

duas afirmações para que o entrevistado informe o seu nível de concordância com as 

mesmas. São estas afirmações: “A atividade turística desenvolvida no município tem 

contribuído para geração de emprego e renda para a população local” e “A atividade 

turística desenvolvida no município tem contribuído para a preservação de áreas 

naturais e monumentos históricos”. 

A questão 03 aborda o objectivo do Plano Nacional de Turismo 2003-2007 de 

transformar, até 2007, o Pólo Turístico da Chapada Diamantina como um dos dois 

melhores destinos de ecoturismo do país. Portanto, esta questão visa averiguar se 

existem medidas de sustentabilidade ambiental e social (já analisadas na secção 2.5.2) 

que dêem base para a consecução do objectivo estratégico de forma sustentável.  

Como discutido no capítulo 2 e 3 desta dissertação, desenvolvimento e crescimento 

económico são expressões distintas e não podem ser confundidas. Sendo assim, o 

objectivo da questão 04 é averiguar se o crescimento da actividade turística tem 

promovido o desenvolvimento regional, ou apenas crescimento económico directo, que 

não visa a melhoria de vida da população local. 

Para finalizar a parte II, a questão 05 trata da importância da inclusão social no processo 

de planeamento, já analisada na secção 3.2. A questão procura obter, do entrevistado, o 



seu nível de concordância para a afirmação de que a sociedade da Chapada Diamantina 

está inserida no processo de planeamento da actividade. 

Já a questão 06 apresenta-se de uma forma um pouco mais específica, visto que 

pretende averiguar se existe algum programa nacional em funcionamento na Chapada 

Diamantina que contemple as principais directrizes do PNT 2003-2007 (analisada na 

secção 5.2.2.1). A questão é formulada com a primeira parte fechada, em que o 

entrevistado pode responder “sim” ou “não” às indagações, e por uma segunda parte 

aberta onde o entrevistado deve justificar a sua resposta, no caso da existência de 

respostas afirmativas. Estas perguntas visam averiguar o conhecimento do entrevistado 

a respeito dos principais programas e projectos nacionais de turismo, sem que o 

entrevistador tenha falado nos mesmos. 

No que concerne às questões de 07 a 13 estas são específicas e formuladas como 

respostas abertas, que visam aprofundar as questões anteriores, bem como recolher 

informação acerca dos programas e projectos turísticos em funcionamento na região 

objecto de estudo. Assim, as questões apresentam os programas e projectos analisados 

nos capítulos 5 e 6, e são formuladas perguntas directas sobre as propostas desses na 

realidade do planeamento turístico da Chapada Diamantina. 

As questões de 07 a 10 tratam de inquirir o entrevistado sobre o Programa de 

Desenvolvimento Turístico – Prodetur (analisado na secção 5.3.2.3). A atenção especial 

dada ao Prodetur é consequência da importância que este programa vem assumindo, 

principalmente no nordeste do Brasil, desde o começo da década de 90. A questão 07 

trata das obras realizadas na 1ª fase do Prodetur/NE. A pergunta tem como objectivo 

obter a opinião do entrevistado a respeito das obras realizadas no Pólo Turístico da 

Chapada Diamantina e das consequências das mesmas para o desenvolvimento do 

turismo da região. 

A questão 08 é complementar à questão 07, e a indagação é a respeito do possível 

aumento do fluxo turístico como resultado das obras da 1ª fase do Prodetur/NE. A 

pergunta tem como objectivo saber se a infra-estrutura básica e turística da localidade 

acompanhou o possível aumento do fluxo turístico no município. Com esta resposta, 

será possível observar se o turismo desenvolvido na região segue os conceitos de 



sustentabilidade e integração, já analisados no capítulo 2 e inquiridos nas questões 

objectivas da entrevista. 

A questão 09 questiona sobre uma das prioridades de investimentos da 2ª fase do 

Prodetur/NE, que é a modernização da gestão municipal. O programa conta com o 

desenvolvimento descentralizado da actividade turística e o fortalecimento da 

capacidade municipal para a gestão do turismo é factor básico para a consecução dos 

objectivos. Assim, a questão 09 tem como objectivo saber se as prefeituras locais 

fizeram ou fazem parte de algum processo de capacitação e modernização da gestão 

municipal. 

A questão 10 tem por objectivo verificar a resposta da questão 05, onde o entrevistado 

foi inquirido sobre a participação da sociedade no processo de planeamento. Foi 

abordado na secção 5.2.2.3 que umas das exigências da 2ª fase do Prodetur/Ne foi a 

implantação de Pólos de Turismo, e a constituição de conselhos de turismo para 

proporcionar condições da sociedade participar do processo de planeamento. Assim, a 

questão 10 tem por objectivo saber se o conselho de turismo do Pólo Turístico da 

Chapada Diamantina está em funcionamento e se cumpre o seu papel de proporcionar a 

inserção social no processo de planeamento turístico. 

A questão 11 diz respeito ao Programa de Regionalização do Turismo – PRT (analisado 

na secção 5.3.2.4), que segue a directriz do Plano Nacional de Turismo de diversificar e 

qualificar o produto turístico nacional. Através dessa questão será possível saber se 

existe algum acompanhamento aos roteiros turístico propostos pela Chapada 

Diamantina, com o objectivo de profissionalizá-los e melhorar a qualidade do produto 

turístico oferecido, bem como averiguar se as respostas estão coerentes com o que foi 

respondido na questão 05. 

A questão 12 refere-se ao projecto nacional de qualificação de mão-de-obra “Brasil, 

Meu Negócio é Turismo” (analisado na secção 5.2.2.5). A questão tem por objectivo 

saber se o projecto está a ser implantado no Pólo Turístico da Chapada Diamantina e 

quais os resultados obtidos até o momento, bem como averiguar se as respostas estão 

coerentes com o que foi respondido na questão 06. 



Para finalizar a entrevista, a questão 13 procura saber do entrevistado quais são as 

principais dificuldades enfrentadas pelos municípios do Pólo Turístico da Chapada 

Diamantina na implementação dos programas nacionais de planeamento turístico. Esta 

pergunta visa avaliar quais são as condições dos municípios da Chapada Diamantina em 

desenvolver as directrizes do planeamento turístico nacional. 

Com as respostas desta entrevista e a pesquisa documental realizada acerca dos 

programas e projectos nacionais de turismo, será possível avaliar se o planeamento 

turístico da Chapada Diamantina tem, na sua prática, as directrizes traçadas pelo Plano 

Nacional de Turismo 2003-2007, e quais são as principais dificuldades enfrentadas 

pelos municípios na implementação desses programas e projectos. Com o conjunto das 

respostas será possível também averiguar a veracidade, ou não, da hipótese levantada, 

que considera que “apesar dos programas turísticos nacionais apresentarem 

preocupações com a qualidade e sustentabilidade da actividade turística, os mesmos 

programas acabam por não atingir os objectivos propostos, dado que, ao nível local, não 

são postos em prática de forma adequada”. 

 

4.4 Avaliação da Metodologia 

Após concluído o processo de recolha de dados, torna-se necessário analisar o método 

utilizado, no intuito de detectar os pontos fortes e fracos da metodologia adoptada no 

decorrer deste estudo. A análise do método tem também por objectivo julgar se a 

metodologia aplicada foi adequada para a consecução dos objectivos propostos. 

Ao iniciar o processo de investigação foi detectado que apenas o uso de informações 

secundária não seria suficiente para realizar a análise proposta – do planeamento 

turístico do Pólo da Chapada Diamantina, visto que não existem documentos que 

comprovem a realidade do planeamento turístico da região estudada.  

No entanto, foi visto na secção 4.3.6, que alguns autores defendem que a entrevista é o 

instrumento de recolha de dados ideal quando se tem necessidade de obter dados que 

não podem ser encontrados em registos e fontes documentais. Sendo assim, neste caso, 

a utilização da entrevista com os secretários de turismo dos municípios seleccionados na 



amostra, como forma de levantamento de informação primária para complementar as 

informações obtidas com a pesquisa documental de fontes secundárias, foi considerada 

adequada.  

Foi detectado também, após encerrar o processo de recolha de informações, alguma 

desproporção entre a fase empírica e a fase teórica desta dissertação. A parte empírica 

encontra-se substancialmente maior que a parte teórica devido a necessidade de realizar 

a análise do planeamento turístico brasileiro em três níveis – nacional, regional e local, 

correspondido no Brasil, respectivamente, ao federal, estadual e municipal. A 

necessidade dessa extensa análise decorre da cadeia de planeamento estratégico 

brasileiro, na qual o Ministério do Turismo traça as directrizes ao nível nacional que 

devem ser seguidas pelos níveis regionais e locais. Assim, a parte empírica desta 

dissertação foi dividida em dois momentos distintos: a primeira parte de pesquisa e 

analise documental (informação secundária) a respeito dos principais planos e 

programas nacionais de turismo (ao nível nacional e estadual); e a segunda parte da 

realização de entrevistas com os responsáveis pelo desenvolvimento do turismo ao nível 

local (informação primária), de forma a complementar as informações adquiridas.   

A pesquisa documental realizada na primeira fase da parte empírica, teve como 

objectivo levantar e analisar os principais programas e projectos de planeamento 

turístico do Brasil. Para isto foram analisados, além dos dois últimos Planos Nacionais 

de Turismo, o Prodetur, o PRT, o Programa “Brasil, Meu Negocio é Turismo” e o já 

extinto PNMT. Esta análise teve como base de informações os sites oficiais do 

Ministério do Turismo, as deliberações do Ministério e sites de parceiros (como por 

exemplo o Banco do Nordeste do Brasil no estudo do Prodetur). Os objectivos desta 

fase da pesquisa foram levantar os pontos fortes e fracos dos programas ou projectos 

nacionais seleccionados, além de conhecer as suas directrizes para o planeamento e 

desenvolvimento do turismo ao nível local. 

Em seguida, de forma complementar a primeira fase da parte empírica, foi realizada 

uma pesquisa e análise em âmbito regional sobre os mesmos programas e projectos já 

analisados ao nível nacional. Esta pesquisa foi realizada através de busca documental 

realizada tanto na Internet como em documentos oficiais e entrevistas com pessoas 

responsáveis pela implantação e execução dos mesmos ao nível estadual. O objectivo 



desta fase da pesquisa foi averiguar quais as acções propostas pelo planeamento 

estratégico do Brasil que estão a ser efectivamente aplicadas ao nível regional. 

Nesta fase foi detectado que o programa turístico nacional “Brasil, Meu Negócio é 

Turismo” estava atrasado quanto as directrizes nacionais, pois ainda encontrava-se em 

fase de implantação. Não foi possível obter junto da Bahiatursa (órgão estadual 

responsável pela aplicação do mesmo) informações credíveis e actuais sobre a 

implantação do mesmo nos municípios baianos. 

Ao nível municipal, a análise das directrizes do planeamento turístico estratégico nos 

municípios do Pólo Turístico da Chapada Diamantina não pode ser realizada através da 

pesquisa documental, como foi realizado nos níveis nacional e estadual. No âmbito 

municipal (local) foi detectado que não existe documentação satisfatória disponível para 

a pesquisa. A maioria dos municípios da Chapada Diamantina ainda não possui acesso à 

Internet e, consequentemente, sites oficiais da prefeitura. Devido a essa falta de material 

de análise, o método utilizado para concluir a análise proposta nos objectivos desta 

investigação foi a utilização de entrevistas com os secretários de turismo dos municípios 

turísticos do Pólo de Turismo da Chapada Diamantina. A entrevista, segunda parte da 

fase empírica desta dissertação, serviu então para averiguar se as informações 

levantadas nas duas primeiras fases da investigação se confirmavam ao nível local. 

O primeiro contacto para a aplicação da entrevista ocorreu por telefone com as 

prefeituras dos municípios de Rio de Contas, Lençóis e Mucugê. As três prefeituras 

demonstraram interesse em colaborar com o estudo e, até certo ponto, pode ser 

observada muito boa vontade por parte dos contactados. No caso da Prefeitura de 

Lençóis, a coordenadora de turismo informou que no momento a prefeitura se encontra 

sem um secretário de turismo. O último secretário ocupou o cargo até Dezembro de 

2005 e a previsão para a substituição era de Março de 2006. Após a explicação que a 

entrevista iria focar os programas e projectos turísticos que englobaram a região desde 

2003 até aos dias actuais, a coordenadora ofereceu-se para contactar o ex-secretário de 

turismo para marcar a entrevista. 

A primeira entrevista ocorreu em Salvador com o Secretário de Turismo da cidade de 

Rio de Contas. Posteriormente, os representantes das cidades de Lençóis e Mucugê 

foram contactados pelo telefone para marcação da entrevista na sua própria cidade, o 



que proporcionou ao pesquisador, além da entrevista, o conhecimento da realidade 

turística dos dois municípios.  

Em relação às perguntas realizadas na entrevista, não foram identificadas nenhuma 

resistência ou dificuldade relacionadas com conteúdo das mesmas. Existiram algumas 

observações a respeito de algumas perguntas fazerem referência ao PNT no enunciado. 

Para os três representantes de turismo o PNT é algo que ainda não chegou a Chapada 

Diamantina. 

 

4.5 Conclusão 

Neste capítulo de Metodologia Científica foi possível esclarecer o processo de 

investigação realizado no decorrer desta dissertação. A secção 4.2 explorou, sobre a 

opinião de diversos autores, o que vem a ser investigação científica e de que forma se 

deve conduzi-la. Nesta secção, foram explorados ainda o conhecimento científico e a 

importância do método e das técnicas utilizados na investigação científica. 

Na secção seguinte foram apresentados e discutidos o processo de investigação desta 

dissertação, esclarecendo, na secção 4.3.2, o tema da dissertação, o problema que 

originou a investigação e os objectivos traçados. Na secção 4.3.3 foram definidas as 

hipóteses e as variáveis envolvidas. Nas secções 4.3.4 e 4.3.5 foram apresentados e 

justificados, respectivamente, os métodos e a amostra seleccionadas.  

O tema desta dissertação é Planeamento e Desenvolvimento em Turismo – Uma análise 

do planeamento turístico da Chapada Diamantina. Assim sendo, o objectivo geral do 

estudo é analisar como está a ser desenvolvido o planeamento turístico da região sob a 

óptica dos principais planos e programas nacionais de turismo. Como objectivos 

específicos foram seleccionados: analisar os pontos fortes e fracos dos principais 

programas e projectos turísticos nacionais que envolvem a região, levantar quais as 

acções do planeamento turístico estratégico estão a ser efectivamente implementadas na 

região, analisar a eficácia da implementação dos principais programas e projectos 

turísticos nacionais que envolvem a região, e identificar as principais dificuldades 



enfrentadas pelos municípios do Pólo Turístico da Chapada Diamantina na 

implementação das directrizes do Plano Nacional de Turismo 2003-2007. 

Ao estudar a realidade da actividade turística no Brasil, pode-se observar que o 

objectivo macro do planeamento turístico nacional é o desenvolvimento do turismo ao 

nível municipal de forma integrada e sustentável. Para isto, são desenvolvidos ao nível 

estratégico planos, programas e projectos voltados para a descentralização do turismo 

nacional e fortificação da capacidade municipal de gestão e planeamento da actividade 

turística. Porém, apesar das acções realizadas nos dois últimos Planos Nacionais de 

Turismo, pode-se observar que o turismo desenvolvido na área objecto de estudo está 

longe de ser considerado sustentável e integrado. Diante da dicotomia que engloba a 

existência do planeamento nacional e a realidade do turismo local é que foi levantada a 

seguinte indagação como problema de pesquisa: O planeamento turístico da Chapada 

Diamantina tem na sua prática as directrizes de desenvolvimento da actividade turística 

traçadas pelo PNT 2003-2007? 

Diante deste problema foi levantada a hipótese de que apesar dos programas turísticos 

nacionais apresentarem preocupações com a qualidade e sustentabilidade da actividade 

turística, os mesmos programas acabam por não atingir os objectivos propostos, dado 

que, ao nível local, as acções não são postas em prática de forma adequada. Tendo em 

vista a hipótese levantada, foram escolhidas as variáveis consistência dos planos 

turísticos, grau de acções efectivamente implementadas e eficácia da gestão municipal 

na implementação do planeamento turístico. 

Foram escolhidos como amostra para a investigação os municípios classificados pela 

Embratur como Municípios Turísticos. São eles: Lençóis, Mucugê e Rio de Contas.  

O método utilizado para a recolha de dados foi a entrevista semi-estruturada, realizada 

com os responsáveis pelo planeamento turístico desses municípios. Por se tratar de uma 

amostra reduzida, acredita-se que o método escolhido obteve resultado satisfatório. A 

entrevista foi utilizada de maneira complementar às informações obtidas pela pesquisa 

documental e foram obtidos resultados esclarecedores, visto que não existe 

documentação acerca da incidência do planeamento nacional nos municípios estudados. 

 



 

 

 

 



Capítulo 5 

 

Planeamento e Turismo no Brasil 

 

5.1 Introdução 

De acordo com o que foi discutido no capítulo anterior, podemos observar que apesar 

do turismo ser uma actividade de grande importância para a economia brasileira, muitas 

vezes é desenvolvido de forma predatória e não sustentável. Este facto acaba por 

contradizer as directrizes do planeamento turístico nacional, que tem por objectivo 

macro desenvolver o turismo ao nível municipal de forma integrada e sustentável. Para 

isto, são desenvolvidos ao nível estratégico planos, programas e projectos voltados para 

a descentralização do turismo nacional e fortificação da capacidade municipal de gestão 

e planeamento da actividade turística. 

Desta forma, este capítulo pretende analisar o planeamento turístico do Brasil ao nível 

estratégico. Será realizado na secção 5.2 um breve histórico a cerca das políticas 

públicas nacionais. Esta secção pretende demonstrar a evolução do planeamento no 

Brasil, partindo de um planeamento centralizado, utilizado no início da história do 

planeamento turístico até a da actual administração, que trata o planeamento de forma 

descentralizada, dando atenção especial aos projectos que visam a melhoria das 

condições de vida das populações locais. 

Na secção 5.2.1, será abordada a formação da actual estrutura de gestão do turismo no 

Brasil. Nesta secção serão levantados os principais órgãos responsáveis pelo turismo ao 

nível estratégico, as obrigações do Estado diante da actividade e de que forma se 

procede a divisão de responsabilidades entre os poderes nacionais, estaduais e 

municipais.  

Em seguida, na secção 5.2.2, serão analisados os dois últimos Planos Nacionais de 

Turismo (1996 / 1999 e 2003 / 2007). Esta secção pretende demonstrar o caminho que 



tem seguido o planeamento estratégico do turismo no Brasil, os programas realizados, 

as metas traçadas e os principais resultados obtidos.  

Para finalizar a abordagem do planeamento turístico no Brasil, foi realizado o 

levantamento dos principais programas e projectos turísticos realizados no Brasil desde 

1992, nomeadamente, o PNMT, o Prodetur, o PRT e o Projecto “Brasil Meu Negócio é 

Turismo”. Esta análise tem como objectivo levantar as principais directrizes dos 

programas e projectos realizados ao nível nacional, seus pontos fortes e fracos, avaliar a 

consistência dos planos e investigar se os programas e projectos desenvolvidos 

encontram-se de acordo com as directrizes traçadas pela Política Nacional de Turismo. 

Este capítulo corresponde assim, a primeira fase da pesquisa empírica desta dissertação, 

que foi baseada em informações secundárias. Esta análise servirá para o esclarecimento 

do primeiro objectivo específicos desta dissertação que é o de “analisar os pontos fortes 

e fracos dos principais programas e projectos turísticos nacionais”, assim como servirá 

também de base para a realização do objectivo geral desta dissertação, que é o de 

analisar como está a ser desenvolvido o planeamento turístico do Pólo de Turismo da 

Chapada Diamantina, sob a óptica dos planos e programas nacionais de turismo. 

 

5.2 Planeamento do Turismo no Brasil 

De acordo com Dias (2003, p. 128), os primeiros sinais de participação do Estado 

brasileiro na actividade turística coincidem com maior intervenção deste na economia, 

na década de 30. Neste período surge o Decreto-Lei nº 406, de 4 de Maio de 1938, que 

previa a “autorização governamental para a atividade de venda de passagens para 

viagens aéreas, marítimas ou rodoviárias” (FERRAZ, 2000, citado por DIAS 2003, p. 

128). 

Em 1966, em pleno período de regime militar, o planeamento da actividade turística no 

Brasil veio a tornar-se realidade. Foi promulgado o Decreto-Lei nº 55, de 18 de 

Novembro, que estabeleceu directrizes para elaboração de uma política nacional de 

turismo, criou-se o Conselho Nacional de Turismo (CNtur) e a Empresa Brasileira de 

Turismo (EMBRATUR). De acordo com o artigo 1º deste decreto-lei, a Política 



Nacional de Turismo é a “atividade decorrente de todas as iniciativas ligadas à indústria 

do turismo, sejam originárias do setor privado ou público, isoladas ou combinadas entre 

si, desde que reconhecido seu interesse para o desenvolvimento econômico do país” 

(BARRETTO, 2002, p. 88). 

A partir deste Decreto, o turismo passou a ser valorizado e reconhecido como uma 

actividade capaz de contribuir para a atenuação dos desníveis regionais que 

caracterizavam a nação (CRUZ, 2001, p. 49). As primeiras medidas tomadas para 

amenizar estas diferenças regionais foram os investimentos realizados em infra-

estruturas turísticas, principalmente no nordeste brasileiro. Estes investimentos foram 

voltados principalmente para a hotelaria, não visando a capacitação profissional e 

nenhum projecto que envolvesse as comunidades receptoras (BRUSADIN, 2004, p. 7). 

A segunda política nacional de turismo foi implantada somente em 1991, no governo de 

Fernando Collor de Mello, quando ocorreu a promulgação da Lei nº 8181/91, que 

definiu uma política objectiva para o sector do turismo. Neste mesmo período a CNtur é 

extinta e a EMBRATUR passa a ser Instituto Nacional de Turismo, com a finalidade de 

formular, coordenar e fazer executar a política nacional de turismo (DIAS, 2003, p. 

134). 

Em 1992, como fruto da política de turismo estabelecida, foi instituído o Plano Nacional 

de Turismo (Plantur) que previa a criação de pólos de turismo integrados, em novas 

áreas, que estariam associadas à expansão das infra-estruturas, estradas, aeroportos, 

entre outros. Este plano fortaleceu a ideia do turismo como factor de desenvolvimento e 

foi fundado não só no discurso, mas na prática da descentralização. A Embratur deixa 

de ser a executora para trabalhar apenas como legisladora da actividade turística 

(Becker, 1999, citado por Dias 2003, p. 134).  

O Plantur foi o primeiro plano nacional voltado especificamente à descentralização da 

actividade turística visando o desenvolvimento regional. Assim, o órgão federal passava 

a “controlar” enquanto que, os governos estaduais e municipais assumiam a 

responsabilidade de desenvolver e executar a actividade. Para a consecução dos 

objectivos propostos, o plano era formado por sete programas (divididos em 

subprogramas), a saber: Programa Pólos Turísticos, Programa Turismo Interno, 

Programa Mercosul, Programa Ecoturismo, Programa Marketing Internacional, 



Programa Qualidade e Produtividade no Sector Turístico, Programa de Formação dos 

Recursos Humanos para o Turismo. No entanto, o Plano não chegou a sair do papel, 

pois o Plano Nacional de Turismo, “que deveria constituir um instrumento de efetivação 

da política, é instituído antes de a política de turismo ser implementada”, o que só 

ocorrerá em 1996 (CRUZ, 2001, p. 62). 

Neste momento, mesmo sem a implantação efectiva do Plantur, pode-se observar o 

início de uma profunda mudança no turismo do Brasil. O que, até o momento, era 

caracterizado por uma grande centralização começa a dar sinais de descentralização e 

fortalecimento do poder local. 

Em 1994, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foram estabelecidas as 

“Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo”. A importância deste documento 

reside em que o ecoturismo representa um dos ramos mais promissores do turismo no 

Brasil, sendo considerado uma alternativa em relação ao turismo de massas. Neste 

sentido, as instâncias governamentais colocam-se à frente na organização do sector, 

atitude que foi reproduzida por muitos Estados que estabeleceram suas próprias 

Políticas Estaduais de Ecoturismo (DIAS, 2003, p. 135). 

Em 1996, ainda no primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi 

lançada a Política Nacional de Turismo, do período de 1996-1999. Esta política baseou-

se em pressupostos de desenvolvimento, tais como, a estabilização económica, o 

financiamento do desenvolvimento e a reforma do estado, objectivando a inserção 

competitiva, a modernização, a eficácia do estado e a redução dos desequilíbrios sociais 

e espaciais (BRUSADIN, 2004, p. 7).  

Esta Política Nacional de Turismo visava servir de orientação, não só para a acção do 

Estado, mas para toda a sociedade, inclusive para a iniciativa privada e sustentava-se 

nas cinco macros estratégicas1 a seguir: implantação de infra-estruturas básica e 

turística, a capacitação de recursos humanos para o sector, a modernização da 

legislação, a descentralização da gestão do turismo e, finalmente, a promoção do 

turismo no Brasil e no exterior.  

                                                 
1 Mensagem ao Congresso Nacional da Presidência da República (1999). Disponível em 
www.presidencia.gov.br. Consulta efectuada em 05.10.2005. 



De 1999 a 2002, o turismo deixou de ter uma política nacional específica de turismo e 

foi inserido no Plano Plurianual do Governo Federal, onde continuou sem status de uma 

Política Nacional e sem o vigor de uma Lei Federal (WWF Brasil, 2004). 

Em 2003, na gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, finalmente o turismo 

passou a ser prioridade do governo federal2. Foi criado o Ministério do Turismo e 

dividido em alguns órgãos finalísticos: Secretaria de Política de Turismo, Secretaria de 

Programas e Desenvolvimento do Turismo, Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR) e Conselho Nacional de Turismo (CNTur). A Embratur volta a ter o 

papel de promoção e divulgação do turismo e os pressupostos do governo actual são 

gestão descentralizada e parcerias (BRUSADIN, 2004, p. 8).  

O Plano Nacional de Turismo (PNT): directrizes, metas e programas 2003/2007 foi 

divulgado em 29 de Março de 2003 e tem como proposta consolidar o Ministério do 

Turismo como articulador do processo de integração dos diversos segmentos do sector 

turístico. A descentralização, juntamente com a integração social, são as marcas do 

plano, e dentro desta política os municípios são incentivados a criar Conselhos 

Municipais de Turismo e organizarem-se para a formação de roteiros integrados (DIAS, 

2003, pp. 140-141). 

Este breve histórico das políticas públicas do Brasil demonstra a mudança de um 

planeamento centralizado, utilizado no início da história do planeamento turístico do 

Brasil, até à actual administração que trata o planeamento turístico de forma 

descentralizada, dando atenção especial aos projectos que visam a melhoria das 

condições de vida das populações locais. 

 

 

5.2.1 Estrutura de Gestão do Turismo do Brasil  

                                                 

2 A primeira vez em que o turismo esteve presente num Ministério, foi em 1994, no Ministério da 
Indústria, do Comércio e do Turismo (MICT), e, mais tarde, em 1998, com a extinção deste, passou para 
o Ministério do Esporte e Turismo (MET) que era responsável por criar políticas de desenvolvimento 
nestes dois sectores (esporte e turismo). 



Foi visto na secção 3.2.2 que a função do Estado na actividade turística engloba 

actividades fundamentais para o seu desenvolvimento sustentável. Considerando a 

opinião de vários autores e organizações (IUOTO, 1974; HALL, 2001; OMT, 2003; 

BENI, 2000; SOUZA, 2002, DIAS, 2003, entre outros), podemos identificar as 

seguintes áreas de envolvimento do governo no turismo que não devem ser delegadas: 

coordenação, planeamento, legislação e regulamentação, empreendimentos, incentivos, 

actuação social e promoção do turismo. 

No Brasil, o Estado tem com o turismo a responsabilidade de criar condições para o 

desenvolvimento da actividade de forma responsável e planeada. Sendo assim, 

Ruschmann (1996, p. 38) aponta como principais funções do Estado Brasileiro: 

• Estabelecimento de directrizes e políticas para o desenvolvimento do sector; 

• Estabelecimento de normas e regulamentos de preservação ambiental e para a 

abertura e funcionamento de equipamentos e serviços turísticos; 

• Criação de mecanismos de fiscalização e controlo; 

• Promoção do desenvolvimento de infra-estruturas básica (vias de acesso, saúde, 

saneamento, etc.); 

• Promoção do desenvolvimento turístico nos níveis nacional, estadual e 

municipal; 

• Criação de condições para a captação de recursos; 

• Promoção de facilidades para obtenção de créditos e financiamentos; 

• Estímulo para o desenvolvimento da iniciativa privada; 

• Realização de pesquisas e estatísticas sobre o turismo; 

• Incentivo à capacitação profissional. 

O Brasil está inserido no bloco de países que adoptam a economia de mercado, embora 

ao longo de sua história a intervenção governamental tenha ocorrido de forma intensa. 

Nos dias actuais, observa-se a tendência de reduzir a ingerência governamental na 

economia, o que pode ser observado, dentre outras coisas, através do processo de 

privatização de empresas estatais ocorrido a partir de meados da década de 90 

(FERNANDES, 2002, p. 50). No turismo, essa tendência à redução do controle 

governamental também é uma realidade. A descentralização turística e a valorização da 

autonomia regional vêm ganhando espaço dentro das políticas públicas nacionais. 



No que se refere à actividade empreendedora, a participação do Estado brasileiro no 

Turismo é quase inexistente. No papel de indutor de desenvolvimento, o Estado 

brasileiro situa-se como orientador dos agentes de mercado, concedendo incentivos 

fiscais e financeiros para investidores. No controlo, o estado actua como regulador, 

estabelecendo as regras a serem seguidas pela iniciativa privada (CRUZ, 2001, p. 32). 

Porém, para se obter a descentralização desejada e prevenir multiplicidade de acções e 

desperdício de recursos, é necessário que todas as políticas de turismo ao nível 

municipal e estadual estejam engajadas na Política Nacional de Turismo, ou seja, deve-

se articular ao nível local e regional a política traçada ao nível estratégico. Caso 

contrário, haverá uma multiplicidade de acções que poderão apresentar discordância e 

não agregarão valor ao produto (DIAS, 2003, p. 144). 

Além disso, é necessário observar que o papel de cada instância não é igual, mas 

sobretudo complementar. Ou quando o são, actuam em âmbitos diferentes. Convém 

atentar para o fato de que, na Constituição Federal de 1988, onde pela primeira vez 

aparece o turismo, as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios se igualaram em relação ao desenvolvimento do turismo, pois o art. 180 

dispõe que “A União, os Estados, O Distrito Federal e os Municípios promoverão e 

incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico” (WWF 

Brasil, 2004). 

Em 2003, com a criação do Ministério do Turismo, a estrutura da gestão do turismo de 

Brasil passou a ter ao nível estratégico o Ministério do Turismo, apoiado pelo Fórum 

dos Secretários Estaduais e pelo Conselho Nacional de Turismo. Ao nível regional, com 

o intuito de favorecer a descentralização, foram criados 27 fóruns estaduais de turismo, 

e, ao nível local, os municípios foram incentivados a criar o seu próprio Conselho 

Municipal de Turismo. 

Esta formação pode ser melhor entendida com a estrutura a seguir: 



Ilustração 1 – Sistema Nacional de Gestão do Turismo 

 

Fonte: PNT 2003-2007. 

O Ministério do Turismo tem como desafio implementar um modelo de gestão pública 

descentralizada e participativa, estabelecendo canais de interlocução com as Unidades 

da Federação, a iniciativa privada e o sector terciário. A missão do Ministério é 

desenvolver o turismo como uma actividade económica sustentável com papel relevante 

na geração de empregos e divisa, proporcionando a inclusão social (Ministério do 

Turismo, 2003). 

Os Fóruns Estaduais de Turismo são estruturas que actuam como interlocutores entre o 

Núcleo Estratégico de Turismo (composto pelo Ministério do Turismo, Fórum Nacional 

de Secretários de Turismo e CNTur) e os seus respectivos estados. Compete a eles 



planear, sugerir, coordenar, monitorar e avaliar o PNT no âmbito estadual e levantar e 

ordenar as necessidades e demandas dos municípios para que as dificuldades e lacunas 

da localidade possam ser solucionadas. Constitui-se num importante instrumento de 

apoio e coordenação do processo de descentralização do planeamento e da gestão da 

actividade turística, já que terão mais facilidade para identificar as necessidades dos 

municípios e das regiões turísticas (WWF, Brasil, 2004). 

O CNTur é um colaborador na gestão do planeamento turístico, já que possui como 

objectivo apoiar a formulação e implementação da Política Nacional de Turismo, 

assegurando a participação do sector privado por meio das suas associações de classe. A 

Embratur, que vinha aumentando suas funções a longo dos anos, em Janeiro de 2003, 

volta a assumir exclusivamente o apoio à comercialização do produto brasileiro no 

exterior. 

O Estado brasileiro também tem criado, no âmbito da legislação, instrumentos que 

facilitam a intervenção dos municípios no seu processo de organização. Entre estes 

instrumentos estão: a própria Constituição Federal, que apresenta diversos artigos que 

possibilitam maior autonomia nas decisões em nível local, e o Estatuto das Cidades3 

(DIAS, 2003, 155). 

Entre as funções dos órgãos municipais de turismo no Brasil, Ignarra (1991, pp. 38-39) 

destaca: promoção da localidade; informação turística; planeamento turístico municipal; 

controlo de qualidade; realização de eventos; apoio na formação e aperfeiçoamento da 

mão-de-obra para o turismo; viabilização do turismo social e recreação; e administração 

de complexos turísticos como parques públicos, zoológicos e aquários. 

Para facilitar a integração do nível local com a política federal, a actual gestão do 

governo brasileiro tem fornecido orientações no nível estratégico do planeamento, para 

harmonizar as esferas federais, estaduais e municipais. O Ministério do Turismo deverá 

ser consolidado como o articulador deste processo de integração dos diversos segmentos 

do sector turístico (Ministério do Turismo, 2005). 

                                                 
3 O Estatuto da Cidade é a lei brasileira, do ano de 2001, regulamentada na Constituição Federal que 
estabelece diretrizes gerais da política urbana. Esta lei “estabelece normas de ordem pública e interesse 
social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 
dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental” (Estatuto da Cidade, 2001). 



A forma como o Ministério do Turismo estruturou o Sistema de Gestão do Brasil é, 

aparentemente, a ideal, sendo perceptível um avanço na definição do seu papel, pois 

conta com diversos instrumentos que levam em consideração as suas principais funções 

enquanto órgão executivo federal do turismo. Um outro ponto de destaque é a atenção à 

integração entre as diversas esferas do Governo e do sector privado, que é um dos 

pontos fundamentais para que o turismo consiga desenvolver-se de forma legitimada 

pelos seus diferentes actores. 

 

5.2.2 Planos e programas (projectos e acções) 

Conforme analisado na secção 3.4.1, o planeamento é um processo de longo curso, que 

se materializa por meio de planos de trabalho. Estes planos sucedem-se em busca do 

objectivo do planeamento e modulados pela combinação de mudanças do meio e dos 

resultados parciais que vão sendo alcançados (PETROCCHI, 2002, p. 70). 

Se considerarmos o plano como o produto mais elevado na hierarquia no planeamento, 

os programas colocam-se no nível imediatamente inferior. As informações que 

apresentam os programas são muito mais específicas do que as que estão reunidas num 

plano. Neste sentido, os programas contribuem para concretizar o plano e torná-lo mais 

operacional (MOLINA, 1997, citado por DIAS, 2003, p. 98). 

Os projectos podem ser entendidos como unidades menores do planeamento. São o 

meio mais directo pelo qual o plano se concretiza ou materializa na realidade espacial 

e/ou social. 

Na esfera estratégica do planeamento turístico do Brasil, o PNT (Plano Nacional de 

Turismo) é o instrumento do MTur que tem como finalidade explicitar o pensamento do 

governo e do sector produtivo e orientar as acções necessárias para consolidar o 

desenvolvimento sustentável do sector de turismo. 

A seguir, serão analisados os dois últimos Planos Nacionais de Turismo do Brasil e os 

principais programas turísticos utilizados do início da década de 1990 até aos dias 

actuais. 



5.2.2.1 Plano Nacional de Turismo 

• Plano Nacional de Turismo – 1996/1999 

O documento Política Nacional de Turismo: directrizes e programas 1996/1999 foi 

lançado em 1996, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Apresentou um conjunto de directrizes, estratégias, objectivos e acções formuladas e 

executadas pelo Estado através do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, 

via Embratur, pelo Sistema Oficial de Turismo e pela iniciativa privada. Teve como 

finalidade promover e incrementar o turismo como fonte de rendimento, de geração de 

emprego e desenvolvimento socioeconómico do país (PNT, 1996). 

De acordo com o governo4, o PNT 1996-1999 sustentava-se em cinco macroestratégias, 

que contemplavam a implantação de infra-estruturas básicas e turísticas, a capacitação 

de recursos humanos para o sector, a modernização da legislação, a descentralização da 

gestão do turismo e, finalmente, a promoção do turismo no Brasil e no exterior.  

Os principais programas desenvolvidos pelo Governo Federal para consolidar as 

directrizes do PNT foram: Programa de Acção para o Desenvolvimento do Turismo no 

Nordeste (PRODETUR), Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), 

Programa Nacional de Ecoturismo, Programa de Formação Profissional no Sector 

Turístico e o Plano Anual de Publicidade e Promoção (DIAS, 2003, p. 135). 

O PNMT e o PRODETUR foram os programas turísticos de maior destaque desta 

Política Nacional e serão analisados em separado nas secções 5.2.2.2 e 5.2.2.3, 

respectivamente. 

Uma meta do PNT 1996-1999 cumprida com bastante propriedade foi a de investir de 

forma sistemática e planeada no marketing institucional, melhorando a imagem do 

Brasil no exterior. Para tanto, a Embratur investiu R$ 21 milhões em publicidade em 

1998, contra R$ 3,6 milhões investidos em 1995. Estas campanhas visaram não só 

promover o turismo no Brasil como mudar a imagem do destino Brasil. Como exemplo, 

pode-se citar a campanha contra o turismo sexual infanto-juvenil: “Cuidado, o Brasil 

                                                 
4 Mensagem ao Congresso Nacional da Presidência da República (1999). Disponível em 
www.presidencia.gov.br. Consulta efectuada em 13.10.2005. 



está de olho”. Os resultados da campanha levaram a OMT a adoptar o modelo e a 

logomarca da campanha em 130 países associados5.  

Algumas campanhas de marketing pró-turismo interno também mereceram destaque, 

dentre as quais podemos citar “Onde Tem Lixo Não Tem Turista”, “Viva o Seu País, É 

o Seu Brasil, Brasileiro” (campanha que elevou em 7% a venda de pacotes domésticos), 

“Viva o Seu Novo Brasil, Onde Você Chega Está em Casa” (26,7% de incremento no 

turismo interno) e “Viaje Seu Novo Brasil, Agora Dá, Os Preços Altos Saíram de 

Férias” (30% de aumento no turismo interno em relação a 1997)6.  

Num balanço realizado no início de do ano 2000, o governo considerou encerrado o 

ciclo de desenvolvimento do turismo iniciado como o estabelecimento da Política 

Nacional do Turismo, e que as metas traçadas foram superadas, tendo o sector turístico 

contribuído com a geração de emprego e rendimento e com o desenvolvimento das 

regiões menos desenvolvidas do país (DIAS, 2003, p. 136). 

Para Petrocchi (1998, p. 45), as principais conquistas do PNT 1996-1999 foram os 

investimentos realizados na divulgação do Brasil no exterior, e no fortalecimento do 

turismo interno. 

No quadro abaixo, pode ser observado o crescimento dos principais indicadores do 

turismo brasileiro entre os anos de 1995 a 19987. 

 

Tabela 1 – Turismo Brasileiro (1995 - 1998) – Principais Indicadores 

ITENS  RESULTADOS  

1 — Desembarque em voos nacionais 

 

 

Aumento nos desembarques domésticos (1995-97)  

1995 — 16.763.000 

1996 — 19.532.000 

1997 — 21.275.000 

27% em três anos  

                                                 
5 Idem 
6 Idem 
7 Idem 



2 — Número de turistas estrangeiros  
1995 — 1.991.000 

1996 — 2.665.000 

1997 — 2.989.000  

3 — Taxa média anual de ocupação hoteleira (1)  

 

1995 — 56,9% 

1996 — 59,3% 

1997 — 62,4% 

1998 — 65,0%  

4 — a) Número de projectos cadastrados na Bolsa de Negócios 

Turísticos da Embratur 

 

 

b) Projectos cadastrados conforme sua natureza 

 

 

 

c) Valor médio dos projectos cadastrados 

 

d) Valor global aproximado dos investimentos  

1996 — 24 Projectos· 

1997 — 39 projectos 

1998 — 72 projectos 

 

Parques temáticos — 17 

Resort — 24 

Hotéis — 31 

 

R$ 70 milhões 

 

R$ 5 biliões  

5 — Receita Turística Cambial  
1995 — US$ 2.097.100 

1996 — US$ 2.469.146  

6 — Projectos com participação do FUNGETUR  
1994 a 1997: 68 projectos 

 – R$ 172,6 milhões  

7 — Número de Empregos gerados pelo sector (2)  6.000.000  

Fonte – WTTC.  

Entre os anos de 2000 e 2003, não houve um plano específico para orientação da 

actividade turística no país, e como consequência, neste intervalo, o fluxo turístico de 

chegadas internacionais sofreu uma queda considerável. 

Alguns factores também colaboraram negativamente para a chegada de turistas 

estrangeiros ao Brasil durante este período. A crise na Argentina foi responsável pela 

queda de 20,7% do número de turistas que visitaram o país em 2002 – dos 989.157 

turistas que o Brasil deixou de receber, 677.893 (68,5%) referem-se aos argentinos. 

Além destes factores, as imagens de violência urbana e o crescente número de visitantes 



em busca do chamado "turismo sexual" são apontados como coadjuvantes na queda do 

turismo no ano de 2002 (SEBRAE PARANÁ, 2005). 

 

• Plano Nacional de Turismo – 2003/2007 

A posse do novo Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, em 1 de Janeiro de 

2003, trouxe como novidade a criação de um Ministério exclusivo para o Turismo – o 

Ministério do Turismo (MTur). Esta concretização colocou o sector como uma das 

grandes prioridades do governo. 

As principais atribuições do MTur são (DIAS, 2003, p. 138): 

1. Realizar a política nacional de desenvolvimento do turismo; 

2. Promover e divulgar o turismo nacional, no país e no exterior; 

3. Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às actividades turísticas; 

e, 

4. Planear, coordenar, supervisionar e avaliar os planos e programas de incentivo ao 

turismo. 

Assim, em 29 de Abril de 2003, o governo divulgou o Plano Nacional de Turismo: 

directrizes, metas e programas 2003/2007. Foi proposto um novo modelo de gestão 

descentralizada e participativa, atingindo em última instância o município, onde o 

turismo efectivamente acontece. A proposta central do PNT é consolidar o Ministério 

do Turismo como o articulador do processo de integração dos diversos segmentos do 

sector turístico, cabendo à Embratur voltar seu foco para promoção, marketing e apoio à 

comercialização do produto turístico brasileiro no mundo (DIAS, 2003, p. 140). 

O PNT deve ser o elo entre os governos federal, estadual e municipal; as entidades não 

governamentais; a iniciativa privada e a sociedade no seu todo. Deve ser factor de 

integração de objectivos, optimização de recursos e junção de esforços para incrementar 

a qualidade e a competitividade, aumentando a oferta de produtos brasileiros nos 

mercados nacionais e internacionais (PNT, 2003). 



Este Plano propõe-se ainda minimizar as disparidades regionais, estimular a 

competitividade do sector, possibilitando, assim, a melhoria da qualidade de vida da 

população; descentralizar as decisões; e cuidar do meio ambiente. Os seus principais 

vectores são: redução das desigualdades regionais e sociais, geração e distribuição de 

rendimentos, geração de emprego e ocupação e equilíbrio da balança de pagamentos 

(PNT, 2003, p. 20).  

Desta forma, os objectivos gerais do PNT 2003 -2007 são: desenvolver o produto 

turístico brasileiro com qualidade; e estimular e facilitar o consumo do produto turístico 

brasileiro nos mercados nacional e internacional. Dentre os objectivos específicos, 

foram apresentadas propostas de: oferecer um produto turístico de qualidade; 

diversificar a oferta turística; estruturar destinos turísticos; ampliar e qualificar o 

mercado de trabalho; aumentar a inserção competitiva do produto turístico no mercado 

internacional; ampliar o consumo do turismo interno; e aumentar a taxa de permanência 

e gasto médio do turista.  

No PNT 2003-2007 são apresentadas como metas: 

• Criar condições para gerar 1.200.000 novos empregos e ocupações, através de 

ofertas de crédito e acções de captação de investimentos no Brasil e no exterior para 

novos empreendimentos turísticos; 

• Aumentar para 9 milhões o número de turistas estrangeiros no Brasil. Para isso 

será necessária uma promoção diferenciada no mercado internacional e investir na 

qualidade do produto turístico oferecido; 

• Geração de 8 biliões de dólares em divisas, vinculada ao aumento do fluxo de 

turistas estrangeiros, ao aumento da permanência média e gastos médios per capita. 

Vale lembrar que para o aumento da permanência média e gastos médios por turista 

estão também vinculados a diversificação e qualificação do produto turístico brasileiro; 

• Aumentar para 65 milhões a chegada de passageiros nos voos domésticos como 

consequência também da diversificação e qualificação do turismo nacional; 

• Ampliar a oferta turística brasileira, desenvolvendo no mínimo três produtos de 

qualidade em cada Estado da Federação e Distrito Federal.  

Entre os macro-programas apresentados pelo MTur como forma de viabilizar o alcance 

dos objectivos anteriormente citados, estão: 



1. Gestão e Relações Institucionais: esse macro-programa ressalta a importância de 

integrar os sectores públicos e privados, no sentido de facilitar o desenvolvimento do 

sector. Os objectivos são: integrar os governos federal, estadual e municipal, 

descentralizando o processo de decisão no Turismo Brasileiro; Integrar o sector público 

e o sector privado e demais instituições, optimizando recursos e dando eficiência às 

acções; monitorar e avaliar os resultados do plano nacional de turismo; e participar dos 

fóruns internacionais de interesse do turismo.  

2. Fomento: Este macro-programa trata de dois importantes programas – programa 

de atracção de investimento e programa de financiamento para o turismo. Os objectivos 

são: ampliar e melhorar a infra-estrutura turística do país; aquecer o mercado interno 

através de financiamento ao consumidor final; captar investidores para o Brasil; facilitar 

o crédito à pequena e média empresa; captar investimentos para áreas ainda não 

desenvolvidas e gerar novos postos de trabalho. 

3. Infra-estruturas: este importante macro-programa trata de uma condição básica 

para o desenvolvimento do turismo – as infra-estruturas. É dividido em: Programa de 

Desenvolvimento Regional e Programa de Acessibilidade Aérea, Terrestre, Marítima e 

Fluvial. Os objectivos principais são melhorar as condições de vida nas cidades 

turísticas, criar condições para a implantação de equipamentos turísticos, facilitar o 

acesso de turistas e equilibrar o desenvolvimento das regiões brasileiras.  

4. Estruturação e Diversificação da Oferta Turística – Este macro-programa visa 

estruturar e diversificar a oferta do produto turístico brasileiro. Divide-se em: Programa 

de Roteiros Integrados e Programa de Segmentação. Os seus objectivos são também 

diminuir as desigualdades regionais, ajudar a aumentar o fluxo de turistas nacionais e 

internacionais e aumentar o tempo de permanência do turista internacional com um 

leque maior de serviços oferecidos.  

5. Qualidade do Produto Turístico – Além de ser responsável pela qualificação 

profissional da área de turismo, este macro-programa trata ainda da regulamentação do 

sector, normatizando e fiscalizando segmentos e a actividade turística. Busca 

desempenhar um papel indutor da qualificação dos serviços prestados e estimular os 

mecanismos de Fiscalização, para evitar a prática de abusos, tanto nas relações internas 

do sector quanto na venda ao consumidor. 

6. Promoção e Apoio à Comercialização – este macro programa visa a 

comercialização do produto turístico brasileiro no exterior, com actuação nos principais 

mercados emissores internacionais e nos mercados sul-americanos, sendo também 



considerada uma estratégia de promoção da imagem diversificada do produto brasileiro. 

Tem como objectivos: aumentar o fluxo de turistas estrangeiros e nacionais no Brasil, 

promover a diversidade cultural e regional brasileira, promover as diferentes regiões 

brasileiras diminuindo as suas desigualdades e fortalecer o segmento de negócios, 

captando uma maior quantidade de eventos para o Brasil.   

7. Informações Turísticas – este macro-programa propõe os seguintes Programas: de 

base de dados, de pesquisa de procura, de avaliação dos impactos do turismo, de 

avaliação de oportunidade de investimento como forma de atingir os seus objectivos de 

conhecimento da oferta turística nacional, avaliação dos impactos gerados pela 

actividade, conhecimento da demanda internacional e suporte de dados para gestão, 

desenvolvimento, promoção e marketing. 

Muitas críticas foram realizadas ao PNT 2003-2007. De acordo com Luz (2003), o PNT 

é um plano desfocado e megalomaníaco. Desfocado porque, segundo o autor, o Plano 

preocupa-se com a geração de empregos, mas não apresentou, a principio, propostas 

para a qualificação da mão-de-obra turística, e megalomaníaco por apresentar “metas 

aparentemente espectaculares e bilionárias”. 

A questão da promoção do Brasil no exterior, como um produto de qualidade, é outro 

ponto que, segundo Luz (2003), apresenta incoerência, pois o próprio PNT afirma que o 

sector não está devidamente estruturado. Para o autor, a promoção só deveria ser 

realizada depois que o turismo interno estivesse estabelecido e estruturado. Esta seria 

uma forma de se capacitar a mão-de-obra e atingir a qualidade na prestação de serviço 

para satisfazer as expectativas dos turistas internacionais. O autor ressalta ainda que as 

metas estabelecidas pelo PNT de aumentar o fluxo turístico internacional para 9 milhões 

até 2007 são improváveis, visto que não há base de dados que demonstrem ser possível 

esta tendência. 

Santos Filho (2003) também realiza críticas profundas ao PNT 2003-2007, 

principalmente no que diz respeito ao diagnóstico realizado. O diagnóstico afirma a 

existência de pouca diversidade no produto turístico brasileiro actualmente oferecido 

que, ao que consta, é de enorme variedade. Quanto às desigualdades regionais e sociais, 

o autor aponta a necessidade de uma política macroeconómica mais consistente, além 

também da necessidade de profissionalização e formação de mão-de-obra local, 



principalmente ao nível técnico, para que o turismo seja instrumento de integração e não 

exclusão social. 

Apesar das críticas realizadas ao PNT 2003-2007, o que se pode observar, até o final de 

2005, é o constante crescimento da actividade. Segundo dados do Ministério do 

Turismo (2006), em 2002 desembarcaram no Brasil 3,8 milhões de turistas 

internacionais, 4,1 milhões em 2003, 4,7 milhões, em 2004, e 5,4 milhões de turistas e 

em 2005. 

No que se refere aos gastos, em 2003 foram deixados US$ 2,480 biliões, em 2004 foram 

deixados US$ 3,222 biliões, e em 2005 foram deixados US$ 3,861 biliões, confirmando 

os sucessivos crescimentos em número de turistas e em recursos deixados no país por 

conta do turismo, conforme pode ser visualizado no Gráfico abaixo (Ministério do 

Turismo, 2006): 

Ilustração 2 – Gasto de Turistas Estrangeiros no Brasil 

 

Fonte: Ministério do Turismo, 2006 

5.2.2.2 Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT  



O Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) foi criado em 1992 e 

adoptou a metodologia da Organização Mundial de Turismo (OMT)8. Esta metodologia 

visava implementar um novo modelo de gestão descentralizada da actividade turística, 

simplificado e uniformizado, buscando maior eficiência e eficácia na administração da 

actividade turística, para estados e municípios (DIAS, 2003, p. 144).  

Implantado através de uma parceria do Banco do Brasil, SEBRAE (Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micros e Pequenas Empresas), OMT e Embratur, o PNMT visava trabalhar 

a consciencialização na base da comunidade sobre a importância económica e social do 

sector turístico, com impactos positivos no desenvolvimento local9.  

Foi estruturado em 3 níveis, nomeadamente o nacional, o estadual e o municipal. Ao 

nível nacional compete à coordenação geral do PNMT (exercida pela EMBRATUR e 

pelas instituições parceiras) planear, coordenar, implantar, acompanhar e avaliar as 

acções do Programa, ao nível nacional. Ao Comité Estadual do PNMT (formado por 

representantes da unidade gestora da política de turismo e das instituições parceiras 

estaduais), compete planear, coordenar, implantar, acompanhar e avaliar as acções do 

Programa, no Estado. E, na esfera municipal, compete ao Conselho Municipal de 

Turismo, criado dentro da filosofia do PNMT, iniciar e coordenar o processo de 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo, por meio de 

metodologia simplificada de planeamento.  

Dentre os objectivos gerais do programa, merecem destaque (WWF Brasil, 2004): 

• A consciencialização do cidadão para a importância do turismo; 

• A iniciativa de descentralização; 

• O poder normatizador, transferindo ao município a competência para equacionar e 

ordenar soluções locais; 

                                                 

8 A metodologia adoptada pela OMT foi desenvolvida pelo governo alemão (por intermédio da agência 
Gesellschft Fur Technische Zusammenarbeit – GTZ) que possui os direitos de aplicação e para a 
aplicação no Brasil sofreu algumas adaptações. Conhecida como ZOPP (Planeamento de Projectos 
Orientados por Objectivos), tem enfoque participativo, sendo este factor uma das justificativas para a sua 
utilização (DIAS, 2003, p. 144). 

9 Mensagem ao Congresso Nacional da Presidência da República (1999). Disponível em 
www.presidencia.gov.br.  Consulta efectuada em 13.10.2005. 

http://www.presidencia.gov.br/


• A elaboração de instrumentos e métodos que ajudem os municípios a planear 

adequadamente a actividade; 

• A formação de parcerias entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade 

civil organizada na busca de caminhos e respostas; e 

• A optimização na prestação de serviços turísticos de forma a não só operacionalizá-

los com qualidade e segurança, mas também divulgar e vender melhor o produto. 

Desta forma, o programa foi desenvolvido com base em princípios como: 

descentralização; sustentabilidade; desenvolvimento de parcerias para o fomento e 

desenvolvimento do turismo sustentável no município; mobilização da comunidade para 

participar da elaboração de projectos de turismo sustentável; e capacitação da mão-de-

obra turística. 

Na prática, o primeiro passo dentro do PNMT foi a classificação dos municípios em 

Municípios Turísticos (MT), que são aqueles consolidados como destino (capazes de 

gerar deslocamentos e estadas de fluxos permanente), e os Municípios com Potencial 

Turístico (MPT), que são os que possuem recursos naturais e culturais expressivos e 

podem encontrar no turismo directrizes para o desenvolvimento socioeconómico do 

município. Esta classificação teve como objectivo, a curto prazo, identificar os 

municípios prioritários, os quais seriam priorizados na utilização de recursos públicos 

para o financiamento de empreendimentos turísticos (DIAS, 2003, p. 145). 

O passo seguinte consistiu no estabelecimento de equipas técnicas, e na formação de 

Agentes e Monitores nos três níveis (federal, estadual e municipal). A formação dos 

Agentes e Monitores percorria três fases que eram a consciencialização, a capacitação 

(qualificação) e o planeamento. Na primeira fase capacitava-os para a mobilização, 

sensibilização e consciencialização da comunidade; a fase de capacitação tinha como 

objectivo a qualificação dos Agentes e Monitores para orientação quanto à formação do 

Conselho Municipal de Turismo e Fundo Municipal de Turismo; e, na última fase, os 

Agentes e Monitores eram capacitados como facilitadores na “Metodologia 

Simplificada de Elaboração da Estratégia Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

do Turismo” (DIAS, 2003, p. 145). 

Somente quando estes monitores estivessem considerados capacitados e actuando junto 

à comunidade para a criação do Conselho Municipal e em processo de articulação do 



Plano de Desenvolvimento Turístico Sustentável, é que o município estava considerado 

como engajado no PNMT. Quando cumpridas todas as exigências, o município recebia 

da EMBRATUR o selo de Município Prioritário para o turismo, passando a ter 

prioridade nos investimentos turísticos (DIAS, 2003, p. 145). 

O PNMT foi extinto com o novo Plano Nacional de Turismo 2003-2007, deixando 

muitas críticas e elogios por parte dos profissionais e estudiosos da área. 

O ponto alto do programa foi a valorização do cidadão no processo de planeamento da 

actividade turística. O programa visava envolver ao máximo a comunidade, desde as 

discussões locais, ao diagnóstico a elaboração de projectos turísticos a serem 

desenvolvidos na região, como forma de promover a parceria com as prefeituras 

municipais e criar o comprometimento do cidadão com a actividade. 

Para Pellin (2004), o PNMT é um exemplo de política pública que busca a inserção da 

comunidade local nas discussões do turismo, pois permite que os próprios municípios 

apliquem as directrizes básicas do programa, envolvendo todos os actores que estão 

directamente interessados no desenvolvimento da actividade. 

As críticas dirigidas ao PNMT são baseadas principalmente na ineficiência na 

divulgação dos resultados alcançados, na metodologia inadequada e nas contradições 

encontradas dentro do próprio Programa. 

Segundo Beni (1997, p. 79), o PNMT encontra contradições dentro do programa, por 

apresentar os mesmos objectivos num espaço geográfico tão extenso e com 

características tão variadas como a totalidade do território brasileiro. O autor 

complementa questionando como é possível lançar um Programa com essa natureza sem 

estar atento às características diferenciadas e vocacionais do turismo nas diferentes 

regiões. 

Dias (2003, p. 145) ressalta que o PNMT apresentou características contraditórias pois, 

ao mesmo tempo em que pregava a descentralização, concentrava para si a direcção e o 

controle da implementação do programa. O programa só se viabilizava com a sujeição 

dos organismos hierarquicamente inferiores às normas da Embratur. 



Segundo Santos Filho (2002), o programa sofreu enorme rejeição por parte dos 

turismólogos, professores e educadores da área de turismo. Para eles, os resultados do 

PNMT são limitados e a função do mesmo é manter um conhecimento técnico, 

superficial, arcaico e submisso do fenómeno turístico. O autor defende ainda que o 

programa representou um desrespeito com as culturas locais, pois como modelo 

germânico em nada reflecte a realidade brasileira. Constatou que o mesmo foi aplicado 

de forma autoritária e os recursos financeiros destinados pelo governo federal foram 

escassos. Ocorreu que muitas vezes estes encargos (como é feito na maioria das vezes) 

recaíram em cima do governo estadual e/ou local. 

Para o WWF, Brasil (2004) o PNMT esforçou-se para orientar e estimular técnicos nos 

municípios com potencial turístico, mas encontrou barreiras tanto no desinteresse de 

governos e agentes locais, como na ausência de recursos, não conseguindo estabelecer 

uma continuidade efectiva nos trabalhos nas suas diferentes fases de captação. 

Com o novo Plano Nacional de Turismo 2003 – 2007, foi lançado em 2004 um 

programa substituto ao PNMT, o Programa de Regionalização do Turismo (PRT) que 

será analisado na secção 5.2.2.4. 

 

5.2.2.3 Programa de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur  

O Prodetur é um programa de desenvolvimento integrado da actividade turística que foi 

estruturado e concebido pelos Governos Federal e Estadual com o intuito de financiar a 

implantação de infra-estruturas básicas, propiciando e incentivando investimentos da 

iniciativa privada para a implantação de equipamentos turísticos. O programa tem por 

objectivo dotar as localidades turísticas de infra-estruturas adequadas para o suporte da 

actividade. Para tal, os investimentos disponíveis do programa estão disponíveis para as 

seguintes áreas (Banco do Nordeste, 2004): 

• Saneamento Ambiental – incluindo os sistemas de tratamento de esgoto e resíduos 

sólidos, e sistemas de tratamento e distribuição de água; 

• Transportes – construção e melhorias de rodovias, aeroportos, vias urbanas e 

atracadouros; 



• Urbanização de Áreas Turísticas; 

• Património Histórico – construções protegidas ou em processo de classificação 

como património histórico; 

• Protecção Ambiental – protecção e recuperação de áreas frágeis.   

Criado em Novembro de 1991, o Prodetur é resultado da parceria entre o Banco do 

Nordeste (BNB) e o Banco Interamericanos de Desenvolvimento (BID), e foi a primeira 

experiência, implementada no Brasil, em desenvolver o turismo regional através de 

financiamento externo. 

O objectivo geral do programa é a indução de investimentos privados em infra-

estruturas turísticas, e a estratégia adoptada para alcançar este fim é o provimento de 

infra-estruturas básicas e serviços públicos. Os objectivos específicos consistem em 

aumentar o turismo receptivo, aumentar a permanência média do turista, induzir novos 

investimentos nas infra-estruturas turísticas, e gerar emprego e rendimento com a 

exploração directa ou indirecta da actividade turística (CRUZ, 2001, p. 111). 

O Prodetur está subordinado a quatro instâncias gestoras. A instância nacional, com a 

Embratur, a regional, com a SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste), a estadual e a administrativa local (CRUZ, 1999, p. 112).  

Em relação à estrutura de financiamento, o programa conta com fontes de recursos 

externas (BID) e internas (União, Estados, BNB e BNDS - Banco Nacional de 

Desenvolvimento Económico e Social). Inicialmente, quanto à sua actuação regional, 

volta-se para a implantação de empreendimentos turísticos em nove estados da região 

Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Pernambuco, Bahia, 

Sergipe e Alagoas) e a região norte de Minas Gerais, com previsão de posterior 

extensão às demais regiões do Brasil (SAAD, s.a., pp. 303-304). 

O financiamento das obras é realizado por um modelo que exige uma contrapartida de 

investimento próprio de 50%, sendo os outros 50% provenientes do BID. O BNB entra 

no programa como intermediário, e fica responsável pelo repasse da verba e pela 

aprovação, ou não, dos projectos. O contracto entre o BID e o BNB foi firmado em 12 

de Dezembro de 1994, pelo prazo de 25 anos (BNDS, 99, p. 2). 



Para atingir o objectivo geral do programa foi necessário identificar os principais 

entraves ao investimento privado no segmento de turismo, os quais foram tomados 

como alvo primário da acção ser perseguida pelo Prodetur, como, por exemplo (SAAD, 

s.a.): 

• Criação de canais institucionais e municipais de fomento ao turismo; 

• Ampliação das infra-estruturas básica; 

• Preservação do meio ambiente nas áreas turísticas; 

• Melhoria das vias de acesso ao turista; 

• Modernização e ampliação dos aeroportos; e, 

• Recuperação e preservação de locais turísticos. 

No Nordeste, onde o Programa atingiu maior expressão, foi dividido em duas etapas. A 

primeira, o Prodetur I, contemplou um montante de investimentos de US$ 800 milhões 

e proveu significativa melhoria nas infra-estruturas turística da região, financiando cerca 

de 384 projectos (Banco do Nordeste, 2004).  

A segunda etapa, o Prodetur II, tem como objectivo consolidar, completar e 

complementar todas as acções necessárias para tornar o turismo sustentável nos Pólos 

onde houve investimentos do Prodetur I em benefício da população local, antes de sua 

expansão a novas áreas (Banco do Nordeste, 2004). 

Vale ressaltar que devido ao sucesso apresentado no Prodetur/NE o Governo Federal 

criou um programa nos mesmos moldes de desenvolvimento turístico para implantação 

na região sul do Brasil. 

  

 

• PRODETUR I 

Segundo o Banco do Nordeste (2004), a primeira fase do Prodetur/NE contou com 

investimentos de US$ 800 milhões nos nove estados da região nordeste, aí incluídos 

recursos do Banco do Nordeste, oriundos de empréstimo do BID (50%), e da 

contrapartida estadual (50%). Os projectos executados ao longo da implementação do 



programa estão direccionados para o fortalecimento das infra-estruturas básica, de 

acesso e das instituições voltadas para o turismo. 

Como excepção, no caso da reforma e construção de aeroportos, os financiamentos 

tiveram recursos de 50% provenientes do BID e os restantes 50% a cargo do Governo 

Federal, e não de contrapartida local (Cruz, 2001, p. 117). 

O programa foi considerado um dos mais importantes em relação ao desenvolvimento 

do turismo no Brasil, pois vem colocando as infra-estruturas de apoio ao Turismo à 

disposição da sociedade nordestina, contemplando obras múltiplas (saneamento básico, 

administração de resíduos sólidos, construção e melhoria de rodovias, preservação 

ambiental e recuperação do património histórico-cultural); construção, expansão e 

modernização de aeroportos; e projectos de desenvolvimento institucional dos órgãos 

públicos gestores da actividade – estruturação e modernização dos órgãos bem como a 

capacitação dos respectivos servidores (Banco do Nordeste, 2004). 

Vale ressaltar, ainda, que o Prodetur I foi inserido no contexto de acção estratégica do 

Governo Federal e prioridade nacional, por sua incontestada capacidade de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável da região, traduzido por desenvolvimento 

económico, inserção social e equilíbrio ambiental. Em consonância com o modelo de 

gestão pública adoptada no País, o programa também está centrado nas premissas de 

celeridade, efectividade, transparência e visão sistémica (Banco do Nordeste, 2004). 

Para atingir os objectivos específicos do Prodetur I – de aumentar o fluxo e a 

permanência dos turistas no nordeste brasileiro, induzir novos investimentos em infra-

estruturas turística, gerar empregos e renda através do turismo, o programa foi dividido 

em cinco subprogramas, a saber (CRUZ, 2001, p. 122): 

1. Político institucional – visa diminuir o excesso de burocracia para facilitar os 

investimentos estrangeiros; 

2. Gestão – englobando acções voltadas para o planeamento, organização, direcção, 

acompanhamento e avaliação sistemática do Prodetur.  

3. Infra-estruturas, equipamentos e serviços – concentrou a maior parte dos recursos 

do programa, na primeira fase. 



4. Promoção e divulgação – adopta como principal estratégia o marketing integrado, 

tendo como base a caracterização da oferta turística e da demanda, e na promoção e 

divulgação integrada da região. 

5. Pólos e corredores turísticos – é o que consiste no eixo principal do Prodetur/NE. 

Este subprograma elegeu como forma prioritária de ordenação da actividade, a 

planificação em áreas especificamente voltadas para uma maior concentração de 

investimentos. 

Assim, entre os principais resultados obtidos com o Prodetur/NE I, estão: a construção e 

melhoramento de três aeroportos e 294 km de estradas; saneamento básico para 492 mil 

habitantes; recuperação de 588 mil m² de património histórico; preservação de cerca de 

30 mil hectares de meio ambiente; capacitação de pessoal em cerca de 73 órgãos de 

governo responsáveis pela gestão do turismo; geração de aproximadamente 941 mil 

novas ocupações directas e indirectas através dos investimentos realizados (Banco do 

Nordeste, 2004).  

Segundo avaliação do Banco do Nordeste, o Prodetur/NE I pode ser considerado um 

programa de sucesso devido aos objectivos alcançados. A avaliação oficial por parte do 

Banco chama a atenção aos seguintes factos (Banco do Nordeste, 2004): 

a) A quantidade de obras em execução ou concluídas, as quais vão desde a capacitação 

de profissionais ligados aos órgãos públicos gestores da actividade turística, até a 

construção de aeroportos; 

b) O grande número de municípios abrangidos, superior a 180, beneficiando cerca de 16 

milhões de habitantes com as obras de infra-estruturas; 

c) A sua inquestionável contribuição para a mudança de paradigmas, em relação ao 

planeamento e gestão da actividade turística regional, experimentada pelos 

representantes dos estados nordestinos, que agora percebem a força alavancadora que 

possui a integração e convergência de acções; 

d) A visível mudança de cenário da Região Nordeste, que conta, hoje, com um ambiente 

propício à expansão da sua indústria turística, sobretudo o crescimento que vem sendo 

registrado no número do receptivo turístico e a chegada de investimentos privados. 



 

• PRODETUR II 

Devido ao sucesso do Prodetur I, em 2002 foi lançado o Prodetur II, com o objectivo de 

dar continuidade e sustentabilidade aos investimentos realizados na primeira fase, assim 

como para corrigir alguns erros diagnosticados. Nesta segunda fase, umas das 

prioridades do programa é a capacitação dos diversos agentes envolvidos na cadeia 

turística. 

O Prodetur II terá o mesmo investimento e fonte que o anterior, US$ 800 milhões, 

porém, a princípio será mobilizado a quantia de US$ 400 milhões. Os investimentos 

desta segunda fase serão divididos nas seguintes proporções: 60% oriundos de 

financiamento com recursos do BID, 20% com recursos da contrapartida federal, a 

cargo do Ministério do Turismo e 20% com recursos próprios dos Estados, que são os 

tomadores dos empréstimos. Os projectos do Prodetur II deverão ser definidos a partir 

da identificação das necessidades ou da vocação das localidades. 

O objectivo principal desta fase é melhorar a qualidade de vida da população 

permanente nos municípios onde houve investimentos do Prodetur I. Neste sentido, uma 

das premissas básicas do Prodetur II é o foco na sustentabilidade dos investimentos 

realizados na primeira fase do Programa, o que significa uma priorização de acções que 

visem completar e complementar os projectos financiados no Prodetur I (Banco do 

Nordeste, 2004). 

Sendo assim, de acordo com o Banco do Nordeste (2004), são as áreas de investimentos 

prioritários do Prodetur II: 

• Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão do Turismo; 

• Planeamento Estratégico, Treinamento e Infra-Estruturas para o Crescimento 

Turístico; 

• Promoção de Investimentos do Sector Privado.  

Para consecução do objectivo principal, foram introduzidos novos conceitos e 

mecanismos ao Prodetur II, tais como: Constituição de Pólos de Turismo; Processo de 

planeamento sectorial integrado e participativo; Fortalecimento da capacidade 



municipal de planeamento e de gestão ambiental, administrativo e fiscal (Portal do 

Governo Brasileiro, 2004). 

Para assegurar o processo participativo o programa exigiu ainda a instalação de 

Concelhos de Turismo em cada Pólo a ser beneficiado com recursos do Prodetur II. 

Estes Concelhos devem ter composição paritária, envolvendo representantes do sector 

público, da iniciativa privada e do terceiro sector. 

Outra mudança implementada no Prodetur II diz respeito a condições estabelecidas para 

que os Estados recebam o empréstimo do BID. Entre essas condições estão: 

• A capacidade de endividamento do Estado; 

• A constituição de Pólos Turísticos; 

• Garantia de gestão participativa; 

• A relação integrada entre Estados e Municípios, já que os Estados são os tomadores 

dos empréstimos e é nos municípios onde os recursos serão aplicados; 

• O conjunto de projectos que constituam um Plano de Acção e este esteja incluído no 

Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), que deve ser 

aprovado por um Concelho de Turismo do Pólo correspondente; 

• Os projectos deverão estar integrados com as políticas nacionais para o Turismo, a 

cargo do Ministério do Turismo. 

 

 

 

 

PDITS – Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

O PDITS (Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável) é uma 

novidade do Prodetur II e consiste em um documento desenvolvido por uma equipe 

técnica, com o apoio da comunidade, para traçar planos de acção do planeamento 



turístico para médio prazo. Assim, todos os investimentos previstos para esta fase do 

programa devem vir especificados no PDITS de cada região. 

Depois de elaborado de forma participativa, o PDITS é apresentado ao agente 

financeiro, apresentando o diagnóstico da situação turística da região, a estratégia de 

solução e um plano de acção. Para a aprovação do PDITS, é necessário que o 

diagnóstico identifique a existência de uma situação de turismo consolidado na região, 

porém não planeado, apresentando também estar em situação de decadência ou 

estagnação. 

 

Pólos Turísticos 

A estruturação dos Pólos Turísticos (o assunto Pólos Turísticos foi aprofundado na 

secção 3.3.1), ponto de partida do Prodetur II, começou a ser realizada em 1998 pelo 

Banco do Nordeste, para dar continuidade as acções do Prodetur I. Esta medida visa 

assegurar o aproveitamento sustentável da actividade turística, pela convergência e 

continuidade de acções e projectos, via incorporação de paradigmas empresariais e 

fortalecimento dos elos da Cadeia Produtiva do Turismo. 

Assim, a estruturação dos Pólos de Turismo foi uma iniciativa empresarial do Banco do 

Nordeste cujo principal objectivo é promover a estruturação e o planeamento do 

desenvolvimento do turismo em mesorregiões vocacionadas, sob a óptica do 

empresariamento, através da formação de parcerias empreendedoras que permitam a 

mobilização e integração dos actores locais envolvidos com a gestão e organização da 

actividade turística (Banco do Nordeste, 2004). 

Estes Pólos Turísticos materializam-se a partir da instalação dos Conselhos de Turismo, 

que, coordenados pelo BNB, constituem-se espaços sistematizados para planear, 

deliberar e viabilizar iniciativas que concorram para o desenvolvimento do sector, 

caracterizados por forte senso de co-responsabilidade, pois contam com a participação 

efectiva de diversos segmentos económicos e sociais (Governo Federal; governos 

estaduais e municipais; Terceiro Sector - ONGs ambientais/sociais, universidades, 

associações comunitárias; Sector Privado - entidades de classe, trade turístico). 



 

Sendo assim, em geral, o Prodetur pode ser considerado um programa de sucesso dentro 

do planeamento nacional de turismo. Apesar disto, algumas críticas realizadas no 

decorrer da implantação do mesmo podem ser encaradas como construtivas, visto que 

permite o aprimoramento dos erros diagnosticados. 

A primeira fase do programa apresentou como objectivos específicos: aumentar o fluxo 

e a permanência dos turistas no Nordeste brasileiro, induzir novos investimentos em 

infra-estruturas turística e gerar empregos e renda através do turismo. Cruz (2001, p. 

112) ressalta que o investimento em infra-estruturas urbana, por si só, não é suficiente 

para se atingir às metas traçadas de aumento de fluxo de turistas e ampliação da 

permanência dos mesmos na região, pois como uma política de urbanização para o 

turismo, isso não lhe compete. Na realidade, os investimentos em infra-estruturas, 

propostos pelo Prodetur, visam preparar as localidades para que em conjunto com outras 

acções, consigam atingir os objectivos propostos. 

Outra crítica em relação ao Prodetur, diz respeito à segunda fase do programa. A 

distribuição de recursos passou a ser realizada conforme a capacidade do Estado em 

cumprir as condições especificadas pelo programa. Por conta destas condições, muitos 

municípios de menor dimensão, ou dotados de menos recursos financeiros não 

conseguiram atender as exigências estabelecidas e acabaram por não participar desta 

fase do programa. Os municípios com melhores condições financeiras, terminaram por 

serem beneficiados, pois conseguiram investir e captaram a maior parte dos recursos do 

programa. 

 

 

5.2.2.4 Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil 

O Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil foi lançado em 2004, 

no segundo ano do governo Lula, como uma forma de substituto ao PNMT (já analisado 

na secção 5.2.2.2), extinto no primeiro ano de mandato. 



Como o próprio nome diz, o programa busca a regionalização através de um modelo de 

gestão descentralizada, coordenada e integrada, com base nos princípios da 

flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação intersectorial e interinstitucional e 

na sinergia de decisões. Propõe, portanto, transformar a acção centrada na unidade 

municipal em uma política pública mobilizadora, capaz de provocar mudanças, 

sistematizar o planeamento e coordenar os processos de desenvolvimentos local, 

regional, estadual e nacional, de forma articulada e compartilhada (Ministério do 

Turismo, 2005). 

Os principais objectivos do programa reflectem as ideias da Política Nacional de 

Turismo, que são: dar qualidade ao produto turístico brasileiro; diversificar a oferta 

turística; estruturar os destinos turísticos (no mínimo de 3 produtos turísticos por cada 

estado até 2007); ampliar e qualificar o mercado de trabalho; aumentar a inserção 

competitiva do produto turístico no mercado internacional; ampliar o consumo do 

produto turístico no mercado nacional e aumentar a taxa de permanência e gasto médio 

do turista (Ministério do Turismo, 2005). 

Muitos investigadores apontam o PRT como uma reprodução ao PNMT. O lançamento 

do novo programa teria tido apenas o intuito de finalizar um programa lançado por outro 

governo e iniciar um programa que estivesse associado à gestão actual. Porém, para o 

governo, o PRT é apontado como uma evolução do PNMT e, assim como este teria 

como alicerce os princípios de descentralização, sustentabilidade e enfoque 

participativo.  

Para a regionalização da actividade, o programa propõe a organização dos atractivos 

turísticos em roteiros interligados, podendo ocorrer entre municípios, regiões, estados 

ou mesmo entre países. Aposta na complementaridade dos destinos, como forma de 

aumentar a capacidade regional em atrair turistas e aumentar a permanência media dos 

turistas na região, e consequentemente a receita gerada com o turismo. 

O programa constitui-se de nove módulos operacionais, amparados nas premissas da 

sustentabilidade ambiental, económica e sociocultural. Tais módulos não são, 

necessariamente, sequenciais, podendo, cada região adaptar o processo ao próprio 

estágio de desenvolvimento do turismo. Os módulos são: Sensibilização, Mobilização, 

Institucionalização de Instância de Governança Regional, Elaboração de Plano 



Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional, Implementação de Plano 

Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional, Sistema de Informações 

Turísticas do Programa, Roteirização, Promoção e Apoio à Comercialização e Sistema 

de Monitoria e Avaliação do Programa. 

A metodologia utilizada para iniciar a implementação do Programa de Regionalização 

nos estados foi à elaboração e a realização de oficinas com enfoque participativo. Em 

2004 foram diagnosticadas 219 regiões turísticas no país, englobando 3203 municípios 

(de um total de 5560 municípios brasileiros). A proposta foi trabalhar até Junho de 2005 

com um total de 111 regiões turísticas (1483 municípios/distritos). Estes municípios 

foram seleccionados por já estarem num estágio avançado de desenvolvimento do 

turismo. Já as demais regiões, segundo o Ministério do Turismo (2005) serão 

trabalhadas até 2007. 

As regiões turísticas trabalhadas na primeira fase do programa foram apresentadas no 

Salão de Turismo 2005 – Roteiros do Brasil. Na avaliação do próprio Ministério do 

Turismo (2005), nenhum roteiro apresentado neste salão teve a sinalização considerada 

excelente pelos padrões internacionais. Os 116 roteiros trabalhados e apresentados no 

âmbito do programa foram visitados por técnicos especializados que avaliaram, em 

cinco critérios (excelente, bom, razoável, precário e inadequado), cada um dos temas 

visitar, comprar, dormir e comer. A pior avaliação foi obtida pelo sector dos transportes. 

O diagnóstico final é de que ainda existe muita fragmentação, desarticulação, 

dificuldade de relacionamento entre operadores receptivos e demais prestadores de 

serviços, descumprimentos de parcerias e até falta de ética nos relacionamentos. 

Para a edição do Salão de Turismo 2006 – Roteiros do Brasil, prevista para Junho de 

2006, estão a ser trabalhados 87 roteiros turísticos nacionais para que atinjam o padrão 

de qualidade internacional previsto no Plano Nacional de Turismo. A intenção do 

Ministério do Turismo é “mais do que aumentar a oferta, aprimorar o que já existe”, 

para isso, os itens sinalização, meios de acesso, hospedagem e material promocional 

estão a ser trabalhados nos referidos roteiros (Ministério do Turismo, 2006). 

 

5.2.2.5 Projecto “Brasil Meu Negócio é Turismo” 



O Projecto “Brasil Meu Negócio é Turismo” desenvolvido em parceria pelo Ministério 

do Turismo e a Fundação Roberto Marinho, é um projecto educacional que visa a 

capacitação da mão-de-obra turística. Tem como objectivo desenvolver qualidade na 

prestação dos serviços turísticos no país, a partir de uma política de qualificação do 

sector, e dar competitividade ao Brasil como destino turístico no mercado internacional. 

Além disto, o projecto visa ainda incrementar a empregabilidade, as oportunidades de 

geração de negócios, renda e excelência dos serviços e dos produtos turísticos nacionais 

(Ministério do Turismo, 2006). 

A proposta central é realizar a aplicação de uma metodologia específica para a formação 

de orientadores de aprendizagem ou multiplicadores, que, posteriormente, serão 

responsáveis pela reaplicação da metodologia recebida. 

Segundo o Ministério do Turismo (2006) o projecto conta com investimentos de R$ 3,4 

milhões e visa qualificar 24.300 profissionais na área de turismo em todo o país até 

Dezembro de 2006. Na primeira fase, o projecto se propôs a capacitar, em cada estado e 

no Distrito Federal, 30 orientadores de aprendizagem, que ficaram responsáveis por 

disseminar na fase seguinte o conhecimento entre os agentes locais. 

Os orientadores de aprendizagem foram escolhidos entre professores e alunos dos 

cursos de Turismo e Hotelaria, membros de ONGs, organizações sociais, organizações 

da sociedade civil de interesse público, associações e cooperativas de trabalho do sector 

turístico. Estes profissionais participaram da primeira fase de capacitação e adquiriram, 

além de conhecimento, metodologia e material didáctico para proceder à formação dos 

agentes locais. 

Em seguida, os agentes locais – pessoas que trabalham directa ou indirectamente com o 

turismo, foram seleccionadas para a constituição de turmas multisectoriais de 

profissionais e integrantes das comunidades regionais, para que os orientadores de 

aprendizagem procedam com a formação. Os orientadores, assim como os agentes, 

foram seleccionados por uma Comissão de Selecção nos municípios apontados pelas 

secretarias estaduais de Turismo (Projecto “Brasil, Meu Negócio é Turismo”, 2006). 

O projecto tem parceiros que apoiam no processo de selecção, capacitação, execução e 

financiamento: a Unitrabalho (Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre 



o Trabalho, rede de 90 instituições de ensino superior em todo Brasil) foi conveniada 

para seleccionar e contratar os orientadores e também para organizar a capacitação dos 

24.300 agentes locais de turismo; e a Fundação Roberto Marinho (FRM), contratada 

para capacitar os orientadores, elaborar o material didáctico e montar o Banco de Dados 

do projecto (Ministério do Turismo, 2006). 

Lançado nacionalmente no dia 04 de Outubro de 2005, o projecto contou com duas 

aplicações-piloto nas cidades de Ouro Preto (MG) e Salvador (BA). Em Ouro Preto, os 

30 orientadores de aprendizagem capacitados foram seleccionados nas regiões de Ouro 

Preto, Diamantina e Poço de Caldas. Na Bahia, os 30 orientadores vieram das cidades 

de Salvador, Lençóis (cidade participante da amostra da pesquisa) e Itacaré e em 

seguida irão trabalhar em suas comunidades para capacitar cerca de 900 pessoas 

empregadas no sector. 

Actualmente, o projecto encontra-se em processo de implantação no país e ainda não é 

possível avaliar se os objectivos propostos serão alcançados com êxito.  

 

5.3 Conclusão  

De acordo com este capítulo, pode-se observar que a criação do Ministério do Turismo, 

em 2003, formalizou a intenção do Governo Federal em tratar o turismo como sector 

desenvolvimento prioritário no país. Para isto, o governo traçou directrizes que visam o 

desenvolvimento da actividade turística de forma descentralizada, sustentável, dando 

especial atenção a melhoria das condições de vida das comunidades. 

O PNT 2003-2007 reafirmou estas directrizes de descentralização turística e 

desenvolvimento sustentável, já aplicadas na gestão anterior. Para dar prosseguimento a 

este processo foram desenvolvidos programas e projectos no nível estratégico que visam 

obter resultados ao nível local. Para tanto, ficou decidido que os poderes locais e 

regionais aumentariam suas obrigações quanto ao desenvolvimento da actividade, sob a 

orientação e apoio do MTur. 

Assim, o MTur desenvolveu sua política nacional de turismo optando por permanecer 

com o Prodetur (programa que já vem implementado desde 1991), extinguir o PNMT e 



criar o PRT (programa similar) e desenvolver ainda o projecto “Brasil, Meu Negócio é 

Turismo”. Estes são os principais programas e projectos turísticos desenvolvidos na 

actual gestão, e com a análise de cada uma em separado pode-se perceber que as metas 

traçadas pelo governo estão adequadamente representadas nos seus planos de acção. 

O Prodetur permanece com o objectivo de prover financiamentos que visem 

desenvolver as infra-estruturas básicas e turísticas das localidades. O PRT, programa 

substituto ao PNMT, tem como objectivo principal promover a descentralização 

turística de forma coordenada e integrada, enquanto que o projecto “Brasil, Meu 

Negócio é Turismo” trata de promover a qualificação da mão-de-obra turística. 

Portanto, em relação ao planeamento estratégico do turismo brasileiro, pode-se observar 

que os objectivos traçados10 estão devidamente representados nos seus planos de acção. 

Este capítulo permitiu por fim, a análise dos pontos fortes e fracos dos principais 

programas e projectos nacionais de turismo. Em relação a consistência dos programas e 

projectos nacionais de turismo pode-se observar que apesar de serem desenvolvidos 

pelo MTur para a aplicação em todo o território nacional, os mesmos apresentam 

maleabilidade para serem adequados as especificações de cada localidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Os objectivos do PNT 2003/2007, são: desenvolver o produto turístico brasileiro com qualidade; 
diversificar a oferta turística; estruturar destinos turíticos; ampliar e qualificar o mercado de trabalho; 
aumentar a competitividade do produto turístico no mercado internacional; ampliar o consumo do turismo 
interno; e, aumentar a taxa de permanência e gasto médio do turista. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6 

 

O Pólo Turístico da Chapada Diamantina 

 

6.1 Introdução  

Para dar continuidade a análise realizada no capítulo anterior, foi necessário 

desenvolver neste capítulo algumas secções descritivas. Estas secções são necessárias 

para abordar a gestão do planeamento turístico do Brasil ao nível regional, assim como 

contextualizar a área objecto de estudo – o Pólo de Turismo da Chapada Diamantina. 

Portanto, as secções 6.2, 6.3 e 6.4 tratam de descrever, respectivamente, o histórico da 

Chapada Diamantina, as características geográficas, sociais, económicas e culturais da 

região e a importância da actividade turística na Bahia. 

Em seguida, dar-se procedimento à pesquisa empírica realizada com base em fontes 

secundárias. Esta investigação visa aprofundar o conhecimento sobre a realidade do 

planeamento turístico do Brasil ao nível regional (estadual). O objectivo maior desta 

fase de investigação é avaliar a importância da actividade turística para o 

desenvolvimento da Chapada Diamantina, assim como, analisar se as directrizes de 

planeamento turístico traçadas ao nível federal estão a ser adequadamente aplicadas ao 

nível regional. 

Assim, na secção 6.5 é levantado o histórico da actividade turística da região e as 

principais acções de planeamento turístico desenvolvidas pelo estado, desde a década de 

1960 até os dias actuais. Na secção 6.6 é apontada a estrutura hierárquica da gestão do 

planeamento estadual de turismo e, na secção 6.6.1 é realizada a análise regional dos 

principais programas e projectos nacionais de turismo. Esta análise visa avaliar se as 

directrizes traçadas ao nível federal do planeamento turístico do Brasil estão a ser, 

adequadamente, aplicadas ao nível regional, e levantar ainda quais as acções do 

planeamento estratégico do Brasil estão proposta e previstas para o Pólo de Turismo da 

Chapada Diamantina.  



6.2 Histórico da Chapada Diamantina 

Como em quase todo o interior da Bahia, a Chapada Diamantina também teve sua 

ocupação, após a “descoberta do Brasil”, ligada à expulsão das populações nativas e a 

exploração dos seus recursos naturais. A partir do século XVII os bandeirantes levaram 

a dita “civilização branca” para a região, que até então era habitada pelos índios 

Maracás (LEONY, 2000, p. 59). 

Tempos depois, com o advento da mineração, a Chapada Diamantina foi, finalmente, 

ocupada. Esta ocupação ocorreu com a descoberta do ouro em duas regiões distintas: em 

1701, no extremo norte, onde hoje se localiza o município de Jacobina, e em 1720, no 

sul da Chapada Diamantina, na região de Rio de Contas e Brumado (MPE, 2005). 

Este ciclo de riqueza, responsável pelo envio de muito ouro para a Coroa Portuguesa, 

desenvolveu-se durante aproximadamente cem anos, sendo a então vila de Rio de 

Contas o grande entreposto comercial daquela época. Com o declínio da produção 

aurífera, devido ao esgotamento das jazidas, e, com o decreto de 1731, onde a Coroa 

Portuguesa proibia a actividade mineradora por 100 anos – devido ao baixo preço 

cotado no mercado externo – o ciclo do ouro e toda a região a ele ligado sofreram um 

grande declínio que culminou com uma, quase total, estagnação económica regional 

(LEONY, 2000, p. 59). 

Em 1820, próximo a data em que findaria o já referido decreto de 1731, uma expedição 

realizada por dois alemães naturalistas – Spix e Martius, confirmou o potencial 

diamantino da Serra do Sincorá. Assim, a partir de 1832, ano em que foram liberados a 

extracção e o comércio de minérios, verificou-se uma verdadeira e frenética corrida em 

busca dos diamantes (MPE, 2005). 

Esta corrida aos diamantes foi responsável pelo surgimento das cidades de Mucugê, 

Andaraí e Lençóis, esta última vindo a tornar-se a Capital do Diamante. O ciclo do 

diamante proporcionou ainda um progresso rápido e expressivo à região de Lençóis. Em 

1851, esta área, que até então era apenas a margem do Rio Lençóis, passou à categoria 

de vila, até 1864 quando passou à categoria de cidade. 



Existem duas vertentes a respeito da origem do nome da cidade de Lençóis. A primeira 

defende que o nome desta cidade vem dos costumes dos garimpeiros que armavam suas 

barracas de toldo, parecendo lençóis estendidos, às margens dos rios mais ricos em 

diamantes, e a segunda vertente afirma que o nome vem da aparência do leito do rio que 

descia a serra espumando, aparentando um lençol bordado (MPE, 2005). 

Após 25 anos de intensa exploração houve o esgotamento parcial da lavra na Chapada 

Diamantina e consequentemente a decadência das cidades. Este esgotamento parcial das 

jazidas foi agravado pela descoberta de novas fontes no sul da África, que fizeram com 

que os preços de mercado do diamante baixassem abruptamente e ficassem inviáveis os 

gastos despendidos para sua procura. 

Além disto, durante o século XIX o sertão da Bahia sofreu com várias secas 

prolongadas. Estima-se que entre os anos de 1807 e 1808 teriam falecido perto de 500 

pessoas no entorno de Rio de Contas devido a seca. Outras grandes secas ocorreram nos 

períodos 1828-1832, 1857-1861 e 1888-1890, porém a calamidade maior ocorreu em 

1860, quando morreram de fome milhares de pessoas em todo o nordeste brasileiro. A 

Chapada Diamantina, apesar de toda fortuna produzida, foi das regiões mais atingidas 

(PDRS, 1997, pp. 22-23). 

Entretanto, no final do século XIX e início do século XX, iniciou-se, na região, um 

novo ciclo económico: do carbonato. Esta pedra possuía uma estrutura bastante 

semelhante ao diamante, coloração negra e densidade muito elevada, além de ser 

encontrada abundantemente. Considerado um excelente abrasivo industrial, o carbonato 

foi muito utilizado no fabrico de máquinas que deram suporte a Revolução Industrial na 

Europa (Projecto Gambá, 2005). 

Durante este ciclo de mineração, uma nova estrutura de poder floresceu na região – o 

coronelismo. Surgiu após a Proclamação da República de 1889, coincidindo com o 

fortalecimento da economia local, que dela passou a depender, de maneira recíproca, 

fazendo estabelecer, na Chapada Diamantina, no início do século XX, as grandes 

oligarquias regionais. Entretanto, após sofrer com intensas guerras internas entre 

famílias que disputavam o poder local, o coronelismo desapareceu, destruindo, de 

maneira avassaladora, qualquer perspectiva de retomada económica, ficando, assim, a 



região bastante desestruturada social e economicamente, chegando a beira do abandono 

(LEONY, 2000, p. 61). 

As alternativas económicas que se seguiram não foram suficientes para fixar a 

população regional. Porém, a partir de 1960, surgiram duas opções de desenvolvimento 

económico para a região que competiam entre si: a revitalização da actividade 

garimpeira e o turismo. 

A revitalização e modernização do garimpo foram responsáveis por uma grande 

destruição ambiental. O que anteriormente era realizado manualmente por homens que 

peneirava o cascalho em busca do diamante, passou a ser realizado por máquinas, 

denominadas de dragas, que trabalhavam com a sucção do cascalho, o transporte deste 

material para outras máquinas onde seria realizada a separação do cascalho das pedras 

mais densas. Este processo resultou não só num grande desmatamento, como em erosão, 

deslizamentos de terras e assoreamento de rios. A actividade acabou proibida e 

encerrada em 1996, quando o Governo da Bahia, visando os benefícios da actividade 

turística, acabou com os garimpos da região (LEONY, 2000, p. 62). 

Assim, a recente recuperação económica da Chapada Diamantina tem acontecido 

lentamente e deve-se, ao desenvolvimento do turismo e à implantação de pólos de 

agricultura moderna. A partir da década de 1980, a Chapada Diamantina passou 

definitivamente a fazer parte dos roteiros de ecoturístico nacional, mas ainda não 

apresenta o nível de planeamento turístico adequado para o desenvolvimento sustentável 

e integrado da actividade (PDITS, 2004). 

 

6.3  Caracterização da Chapada Diamantina 

• Aspectos Geográficos e Ambientais 

O Pólo de Turismo da Chapada Diamantina localiza-se na região central do Estado da 

Bahia, no Brasil, abrangendo uma superfície de 40.246 km², situado a cerca de 400 km 

da cidade do Salvador. É composto 28 municípios classificados entre turísticos ou 

potencialmente turísticos que, para facilitar o processo de planeamento regional, foram 

agrupados em três circuitos distribuídos latitudinalmente, que são: Circuito Chapada 



Norte, composto pelos municípios de Bonito, Caém, Campo Formoso, Jacobina, Miguel 

Calmon, Morro do Chapéu, Ourolândia, Piritiba, Saúde, Utinga e Wagner; Circuito 

Diamante abrangendo Andaraí, Ibicoara, Iraquara, Itaetê, Lençóis, Mucugê, Nova 

Redenção, Palmeiras e Seabra; e Circuito Ouro, composto por Abaíra, Érico Cardoso, 

Jussiape, Livramento de Nossa Senhora, Paramirim, Piatã, Rio de Contas e Rio do Pires 

(PDITS, 2004). 

Ilustração 1 – Pólos Turísticos da Chapada Diamantina 

 

                              Fonte: Prodetur 

O relevo da região caracteriza-se por áreas planálticas e serranas, intercaladas pelas 

depressões periféricas e pelos vales. As altitudes variam entre 500 a 1000 metros, com 

excepção para o Pico do Barbado – ponto mais alto da Bahia, com 2.033 metros, 

localizado no município de Rio de Contas. O clima regional apresenta características 

tropicais, com estação chuvosa no verão e invernos secos, variando de acordo com as 

condições específicas de relevo de cada localidade (Bahiatursa, 2005). 

A região é entrecortada por montanhas, planícies, grutas, rios, lagos e cachoeiras, além 

de possuir uma rica vegetação, com matas densas e inúmeras bromélias, lírios, cactos, 

orquídeas, sempre-vivas, e espécies nativas, muitas ainda nem catalogadas (Programa 

Estrada Real, 2005). 

Com o intuito de proteger os recursos naturais e garantir a existência de muitas 

nascentes de rios que escoam para a Bacia do Paraguaçu e do São Francisco, foi criado 



em 17 de Setembro de 1985 o Parque Nacional da Chapada Diamantina, com uma área 

de 152 mil hectares, abrangendo os municípios de Lençóis, Andaraí, Palmeiras, Ibicoara 

e Mucugê. 

Ilustração 2 – Área de Planeamento do Pólo Turístico da Chapada Diamantina 

 

                                     Fonte: PDITS, 2004. 

 

Além do Parque Nacional, a Chapada Diamantina conta ainda com unidades de 

conservação distribuídas entre Áreas de Protecção Ambiental (APAS), Parques 

Estaduais e Municipais, Reservas Particulares do Património Natural (RPPN) e Áreas 

de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Unidades de Conservação 

Unidade de Conservação da Natureza M
Par Ibi

unicípios 
que Nacional da Chapada Diamantina coara, Andaraí, Lençóis, Mucugê e Palmeiras 



Par Mi

Par Mo

Par Jac

Par Jac

Par Mu

Par Len

AP Len

AP Ab

APA Gruta dos Brejões Vereda Romão Gramacho Morro do Chapéu, João Dourado e São Gabriel 

Mo Mo

Par Rio

RP Pal

AR ntas Pia

ARI Ru aba 

ARI Rio

ARI Ibi

Fonte: Bahiatursa 2005. 

O Circuito do Diamante reúne a maior quantidade de atributos naturais de grande valor 

 

que Estadual de Sete Passagens guel Calmon 

que Estadual de Morro do Chapéu rro do Chapéu 

que das Cachoeiras obina 

que Valoir Coutinho (Macaqueiras) obina 

que Municipal – Projecto Sempre Viva cugê 

que Municipal do Serrano çóis 

A Maribus Iraquara çóis, Iraquara, Palmeiras, Seabra 

A Serra do Barbado aíra, Rio de Contas, Piatã, Rio do Pires, Jussiape e Érico Cardoso 

numento Natural Cachoeira do Ferro Doido rro do Chapéu 

que Municipal Natural da Serra das Almas   de Contas 

PN Córrego dos Bois meiras 

IE Nascente do Rio de Co tã e Abaíra 

E Serra do Orobó i Barbosa e Itaber

E Pico das Almas  de Contas 

E do Rio Espalhado coara 

para o ecoturismo. A Serra do Sincorá, com estruturas geológicas de grandes destaques 

topográficos e vales profundos, possui cachoeiras, corredeiras e canyons acessíveis por 

meio de trilhos, representando, portanto, um grande atractivo para ecoturistas e 

praticantes de desportos radicais. Assim, Palmeiras, Lençóis, Mucugê, Andaraí e 

Ibicoara reúnem os trilhos ecológicos mais conhecidos e utilizados actualmente. Na 

região de Iraquara, localiza-se o provável maior complexo cárstico do Brasil, reunindo 

um número superior a 150 grutas, algumas delas já devidamente mapeadas(PDITS, 

2004). Há também ingrunamentos de rios e surgências de rara beleza, muitas delas de 

fácil acesso, o que facilita o desenvolvimento do ecoturismo na região. 



Tabela 2 – Principais trilhos ecológicos da Chapada Diamantina 

 

                                    Fonte: PDITS, 2004 

Desta forma, verifica-se a notória vocação ecoturística do Circuito do Diamante, que 

possui inúmeros atractivos naturais. Entre eles, merecem destaque a Cachoeira da 

Fumaça, com aproximadamente 400 metros de queda livre (possui este nome pelo facto 

da água evaporar-se antes de chegar ao solo, formando assim uma nuvem de aparência 

de fumaça); a Gruta da Pratinha, onde ocorre volumosa surgência de curso d`água 

subterrâneo; o Salão de Areias Coloridas; os Morros do Pai Inácio, Morrão e do 

Camelo; e o Poço Encantado, com seus 60 metros de profundidade e vários tons de azul 

provocados pela luz que penetra a gruta por estreita fenda durante alguns meses do ano 

(fotografias ilustrativas no anexo II).  

O Circuito do Ouro também reúne atributos naturais de grande valor para o ecoturismo. 

Há no circuito a possibilidade de realização de diversos trilhos com características 

diferenciadas, sendo os mais significativos: a Estrada Real, o Pico das Almas, a visita ao 

Poço das Andorinhas e o Trilho da Serra do Barbado. 



No Circuito da Chapada Norte, a cidade de Morro do Chapéu destaca-se no contexto 

turístico regional por apresentar os principais atractivos. Entre os locais de melhor 

aproveitamento turístico estão: a Gruta dos Brejões, a Gruta da Igrejinha, a Fonte de 

Águas Termais do Tareco, a Cachoeira do Ferro Doido e do Agreste (PDITS, 2004). 

 

• Aspectos Sociais 

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2005), a 

população do Pólo Turístico da Chapada Diamantina é de 570.397 habitantes, conforme 

o censo de 2000, e corresponde a 4,4% do total da população do Estado da Bahia. A 

região apresenta um dos menores contingentes populacionais do estado, com a 

densidade demográfica de 13,5 hab/ km².  

Tabela 3 – População residente, localização do domicílio, área e densidade demográfica (2000). 

Municípios População Total Área (km 2) Densidade demográfica 

(hab/km 2) 

Estados da Bahia 13.070.250 567.295,0 23,0 

Os 28 municípios 570.397 42.261 1

Ab 5 15

An 13 1.9

Bo 1 23,

Ca 1 4 2

Ca moso 6 6. 9

Éri 1 17

Ibic 1 9 1

Iraq 1 8 2

Itae 1 1. 1

Jac 7 2. 3

Jus 1 1

Len 8 1. 7

Livr e Nossa Senhora 38 2. 16

Mi 2 1. 1

Morro do Chapéu 34.494 5.513,4 6,26 

Mu 1 2. 5

No 8 16

Our 1 1. 11

Pal 7 6 1

Par 1 1. 1

Pia 18 1. 1

Piritiba 19.037 19,14 

Rio de Contas 1 1. 1

3,5 

aíra 9.067 80,6 ,62 

daraí .884 02,40 7,3 

nito  2.902 539,6 91 

em 2.563 99,5 5,15 

mpo For 1.942 833,6 ,06 

co Cardoso 2.160 704,0 ,27 

oara 4.453 80,8 4,74 

uara 8.334 03,5 2,82 

tê 4.006 198,7 1,68 

obina 6.492 328,9 2,84 

siape 0.051 525,4 9,13 

çóis .910 245,1 ,16 

amento d .025 275,5 ,71 

guel Calmon 8.267 471,2 9,21 

cugê 3.682 491,8 ,49 

va Redenção .636 513,0 ,83 

olândia 5.356 281,1 ,99 

meiras .518 98,4 0,76 

amirim 8.921 119,9 6,90 

tã .977 513,8 2,54 

994,5 

3.935 056,3 3,19 



Rio 1 8 1

Saú 1 2

Sea 3 2. 1

Uti 1 7 2

Wa 8 2
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, pois aproximadamente 70% dos habitantes 

a de 43,5%, da 

recolha, 

ada Diamantina 

rio, a despeito de sua importância, têm sido, via de 

 do Pires 2.010 92,8 3,45 

de 1.488 501,7 2,90 

bra 9.422 658,2 4,83 

nga 6.889 20,2 3,45 

gner .976 417,5 1,50 

nte: IBGE, 0. 

Esta população é predominantemente jovem

possuem menos de 34 anos e apenas 6,73% tem mais de 65 anos (PDITS, 2004). Em 

relação à educação, o Gambá (Grupo Ambientalista da Bahia, 2005) informa que existe 

um contingente de mais de 159 mil pessoas analfabetas, representando 43,7% do total 

da população com nove anos ou mais. Esta situação agrava-se com a população de idade 

superior aos 25 anos, que possui uma taxa de analfabetismo de 37,94%. 

Segundo o IBGE (2000) a região apresenta uma taxa de população urban

população total, um percentual inferior ao do Estado da Bahia, que foi de 67,12%, e 

inferior também ao percentual do Brasil, que foi de 81,25% para o mesmo ano. Estes 

dados evidenciam a baixa urbanização dos municípios da Chapada Diamantina. 

Com relação ao esgotamento sanitário, a existência de redes públicas de 

transporte e tratamento final de efluentes sanitários adequadas, é um factor de grande 

relevância para que uma população obtenha melhores índices de saúde pública com 

impactos positivos na qualidade de vida. Para o turismo, em especial, este serviço se 

reveste de importância. Áreas saneadas repercutem positivamente na estética local, além 

de contribuir para a preservação ambiental dos ecossistemas existentes. 

Porém, a cobertura em esgotamento sanitário no Pólo Turístico Chap

não difere muito do contexto do nordeste do Brasil onde, segundo o IBGE, 57% dos 

municípios, não possuem qualquer tipo de recolha esgotamento sanitário, 29,6% só 

recolhem seus esgotos e apenas 13,3% destes município recolhem e tratam seus 

efluentes sanitários (IBGE, 2002). 

Os sistemas de esgotamento sanitá

regra, o último serviço público a ser implantado nas cidades brasileiras. Em geral, os 

recursos disponíveis são aplicados no abastecimento de água, em detrimento das demais 

acções que compõem o saneamento básico, como a recolha e a disposição adequada de 



esgotos sanitários e resíduos sólidos domiciliares, a drenagem urbana e o controle de 

vectores, tão importantes para a melhoria da qualidade de vida. Em relação ao 

abastecimento de água nos municípios da Chapada Diamantina, pode-se observar 

durante a década de 1990, que o sistema experimentou uma melhoria na cobertura do 

abastecimento às custas, basicamente, da extensão dos serviços. 

A problemática do lixo na região envolve basicamente dois factores: a ausência de uma 

Assim, apesar da região ter apresentado uma significativa melhora no sistema de 

Segundo o PNDU (s.a.), pode-se ainda verificar a qualidade de vida das populações 

• Cerca de 49% da população vivem em moradas com casas de banho e água 

a de lixo, é possível verificar que, em média, mais de 75% da 

s de 70% de pessoas que vivem em domicílios 

com energia eléctrica. Porém os estudos não indicam se as residências utilizam os 

serviços de energia de forma legal ou ilegal.  

política de gestão por parte do poder público e a crescente produção de lixo por parte da 

sociedade. O problema não poderá ser equacionado apenas com a proposição de uma 

política de planeamento de recolha, transporte e destinação final. É preciso envolver 

todos os actores sociais num processo de educação ambiental conjunta (PDITS, 2004). 

recolha de lixo na última década, ainda encontra-se aquém do esperado e desejável para 

uma região que pretende desenvolver o ecoturismo. Da mesma forma, a inadequação 

dada a estes resíduos recolhidos ainda representa uma realidade distante da considerada 

ideal para regiões com reconhecido potencial turístico, no qual as actividades devem, 

via de regra, desenvolver-se sob parâmetros sócio-ambientais sustentáveis. 

locais a partir de informações relacionadas ao acesso a serviços básicos e de 

telecomunicações, bem como as condições de moradia. Portanto, de acordo o Atlas do 

Desenvolvimento Humano para o Brasil (2000), em relação aos serviços de infra-

estruturas da Chapada Diamantina é possível observar (Bahiatursa, 2005): 

encanada, embora este percentual geral não reflicta a realidade de alguns municípios 

como Andaraí, Bonito, Morro do Chapéu, Nova Redenção e Ourolândia que possuem 

taxas inferiores a 25%; 

• Em relação a recolh

população vive em moradas urbanas com serviço de recolha de lixo, embora as cidades 

de Itaetê e Ourolândia não atinjam 50%. 

• A região analisada regista ainda, mai



• Quanto aos domicílios com telefone, as taxas se reduzem bastante, indicando uma 

média de apenas 6%. 

• Quanto a moradia, os índices revelam uma situação favorável, pois cerca de 80%, 

 

 porém, suas 

estradas encontram-se em péssimo estado. No que tange o sistema aéreo, destaca-se a 

tina está carente de investimento para o desenvolvimento de infra-estruturas 

urbanas básicas. A região necessita de maiores investimentos para o saneamento básico, 

Tradicionalmente, região de muitas riquezas, originária do garimpo de ouro e diamante, 

ofunda estagnação económica e social, decorrente do 

esgotamento da lavra de diamantes, possui hoje, uma economia frágil apesar do recente 

icos ocorridos no interior baiano (já analisado na 

secção 6.2). Actualmente existe a predominância de população em áreas rurais e a base 

B e os 

sectores secundário e terciário passaram a ter maior peso na economia. Observa-se, 

em média, das pessoas, residem em domicílio/terrenos próprio e quitados. 

Em relação aos transportes, o pólo da Chapada Diamantina, assim como toda a Bahia, 

caracteriza-se pela predominância, quase absoluta, do modo rodoviário,

existência do Aeroporto de Lençóis, que tem capacidade para receber aeronaves de 

grande porte e possui um fluxo consolidado de poucos pousos e decolagens (PDITS, 

2004). 

Em relação a infra-estrutura local, pode-se observar que o Pólo Turístico da Chapada 

Diaman

recolha e tratamento dos resíduos sólidos visando, sobretudo, a viabilidade do turismo 

sustentável, salubridade ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população local. 

 

• Aspectos Económicos 

a Chapada Diamantina, após pr

e promissor surgimento do turismo. 

A evolução socioeconómica dos municípios do Pólo Turístico da Chapada Diamantina 

seguiu o padrão dos ciclos económ

da economia concentra-se no sector primário, podendo ser observado também, um 

movimento gradual do contingente populacional do campo em direcção à cidade. 

Na Bahia, a estrutura sectorial do PIB modificou-se substancialmente a partir do ano de 

1975. O sector primário passou a ser responsável por um menor percentual do PI



todavia, uma retomada do crescimento do sector primário na economia baiana entre 

1999 e 2000, que é fruto de uma maior utilização de tecnologias no plantio e 

beneficiamento de géneros agrícolas (PDITS, 2004). 

Nos municípios da região estudada, tal fenómeno ocorreu de forma mais moderada, o 

que reflecte a grande importância do sector agro-pecuário na economia destes 

municípios. Assim, são muitos os municípios em que a agropecuária participa com mais 

ento substancial entre 1996 e 2000, passando de 

1,2% em 1996, para 2,5% em 2000. Desta forma, a economia do pólo apresentou um 

mida. Em Lençóis, várias 

empresas, de fora da região, têm investido no turismo pois falta preparo do município 

ária da maioria dos 

municípios (PDITS, 2004). Esta realidade demonstra o despreparo da gestão municipal 

de 50% na formação do produto. Dentre os municípios que mais participam da geração 

do PIB primário, tem-se Ibicoara, Livramento de Nossa Senhora, Campo Formoso, e 

Bonito. A indústria de transformação aparece com alguma importância na formação do 

PIB de Jacobina, Abaíra e Lençóis e, a de construção civil em Campo Formoso e 

Jacobina, que possuem empresas que atendem toda a região. Em relação ao sector 

terciário, verifica-se que vários municípios do pólo não apresentam um sector de 

comércio bem desenvolvido no que se refere à sua participação na estrutura produtiva 

interna do município (PDITS, 2004). 

Em relação a representatividade económica dos municípios da região perante o Estado 

da Bahia, pode-se observar um crescim

crescimento anual de 30,2% o que corresponde a um crescimento económico bastante 

superior ao observado em Salvador e em todo o Estado da Bahia, que foram, 

respectivamente de -4,5% e 8,9%. Nota-se que em muitos municípios da Chapada 

Diamantina, como Rio de Contas e Lençóis, a actividade turística vem sendo 

responsável por este crescimento económico (PDITS, 2004).  

A implantação do turismo tem de facto ajudado a revitalizar a economia da região, 

porém a participação directa da comunidade ainda é muito tí

em lidar e se estruturar criando mecanismos de fomento para que a própria comunidade 

local participe de forma directa no processo (LEONY, 2000, p. 58). 

Outro ponto importante, no que diz respeito aos aspectos económicos da Chapada 

Diamantina, é o desequilíbrio entre a receita e a despesa orçament



e a explica uma parte da falta de recursos públicos municipais que deveriam ser 

investidos em novos projectos. 

Os municípios do pólo têm, portanto, uma base económica primária com certo 

desenvolvimento e importância económica, tendo alguns municípios também uma 

actividade secundária e terciária de expressão, que, em maior ou menor extensão, 

Conforme mencionado anteriormente, a actividade mineradora teve grande relevância 

tórica da Chapada Diamantina, havendo nestes municípios 

actualmente, um património histórico e cultural edificado de grande valor artístico-

rimpeira. Esta realidade 

pode ser observada nas cidades de Rio de Contas (com património do século XVIII) e 

 Património Histórico e 

Artístico, Monumentos Arqueológico e Pré Históricos e Bens Culturais de Natureza 

atendem às necessidades de procura regional. Deste modo, as actividades turísticas em 

desenvolvimento nestes municípios acrescentam-se a tal base económica prevalecente, 

fortalecendo e dinamizando a economia. 

 

• Aspectos Culturais 

no processo de formação his

arquitetónico, com influências ora do estilo Neoclássico, ora do Neogótico. A 

civilização da mineração da Chapada foi eminentemente urbana, o que resultou num 

conjunto de pequenas cidades com características próprias desta época. Actualmente, 

parte significativa do notável acervo arquitectónico da Chapada Diamantina está 

desprotegido e muitos encontram-se em ruínas (PDITS, 2004). 

Devido à estagnação da região e o consequente engessamento da estrutura urbana, a 

maioria das cidades preservou os traços originais da época ga

nas cidades de Lençóis e Mucugê (património do século XIX). 

Segundo o IPHAN – Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (2005), o 

património pode ser classificado em três categorias, a saber:

Imaterial. Assim, dos 28 municípios pertencentes ao Pólo Turístico da Chapada 

Diamantina, 13 (46%) apresentam Património Histórico e Cultural de significativa 

importância, totalizando 114 bens. Do total destes 114 bens históricos e culturais 

classificados, somente 9 (8%) são protegidos pelo IPHAN (PDITS, 2004).  



Estes bens, protegidos pelo IPHAN, encontram-se principalmente no Circuito do 

Diamante, sendo: Andaraí (centro histórico e ruínas), Lençóis (centro histórico), 

Mucugê (centro histórico e o Cemitério de Santa Isabel em estilo bizantino), Palmeiras 

(Morro do Pai Inácio). No Circuito do Ouro, o centro histórico Rio de Contas está 

 Circuitos da Chapada Diamantina 

protegido e no Circuito da Chapada Norte, apenas a Capela do Bom Jesus da Glória, em 

Jacobina, encontra-se protegida (IPHAN, 2005). 

 

Ilustração 3 – Porcetagem de Monumentos nos

 

Fonte: IPHAN, 2005 

 

 

 

6.4 A importância do Turismo na Bahia 

 turismo na Bahia foi marcado por um grande progresso durante a década de 1990. O 

estabelecimento de políticas públicas bem sucedidas foi responsável pelo crescimento 

à média da economia baiana. Como 

consequência, a participação da renda gerada pelo turismo no PIB do Estado evoluiu de 

O

da actividade turística a taxas superiores 

4% em 1991 para 7,9% em 2004. Estes bons resultados permitiram ao Estado manter-se 

na 2ª posição no ranking do turismo de lazer no Brasil e na terceira quando considerado 

o resultado global da actividade (SÉCULO XXI, 2005). 



Os resultados positivos da actividade podem ser creditados em grande parte aos 

investimentos públicos realizados na melhoria e ampliação da infra-estrutura de apoio 

(mais recentemente ancorados nos recursos do Prodetur/NE) e também na 

implementação de uma política promocional voltada ao mercado turístico internacional, 

smo têm resultado numa melhora 

significativa do turismo receptivo e na diversificação da oferta turística do estado, 

o volume de gastos dos visitantes. Foram 4.897.000 pessoas fazendo 

opção pela Bahia em 2004, o que representa mais que o dobro do fluxo registado em 

atraindo para a Bahia novos mercados emissores e investimento da iniciativa privada 

internacional, principalmente de cadeias hoteleiras. 

Os investimentos privados também têm sido de grande importância para o 

desenvolvimento da actividade turística na Bahia. Investimentos nas áreas de hotelaria, 

entretenimento, lazer e serviços de apoio ao turi

contribuindo para elevar a competitividade da Bahia nos mercados nacional e 

internacional. 

De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo (SCT, 2005), de 1991 à 2004 a 

actividade turística da Bahia cresceu de modo constante, seja em relação ao número de 

chegadas ou a

1991. A contribuição mais expressiva para esse resultado veio do mercado interno, na 

proporção de 86,4% contra 13,6% do estrangeiro, no ano de 2004, conforme pode ser 

observado no quadro a seguir:  



Ilustração 4 – Fluxo Turístico da Bahia 1991 – 2004 

 

Fonte: SCT / Bahiatursa 

Quanto ao fluxo estrangeiro, houve uma significativa mudança no que diz respeito a 

nacionalidade dos turistas que chegam a Bahia, actualmente, a Itália (18,2%), Portugal 

(14,9%) e Espanha (13,6%) passaram a ocupar as três primeiras posições que por dois 

anos consecutivos (2002 e 2003) vinham sendo assumidas pelos EUA, França e 

Alemanha, respectivamente (Bahiatursa, 2005). 

Os benefícios da actividade turística (já analisado na secção 2.2) são, sem dúvida, o 

principal motivo que torna esta actividade prioritária para o governo estadual. Assim as 

metas do governo ao nível regional são: transformar a Bahia na principal destinação 

turística do país, aumentar o fluxo global turístico de 4.897 mil turistas em 2004 para 

22.806 mil turistas em 2020, e como consequência, aumentar a receita de 2,6 para 16,9 

biliões de dólares (SÉCULO XXI).  

Para atingir tais metas, além de promover iniciativas nas áreas de infra-estrutura e 

marketing, o Governo da Bahia tem se empenhado em criar um ambiente de 

confiabilidade e previsibilidade, favorável a atracção de investimentos da iniciativa 

privada nacional e internacional. Estas medidas visam atingir não só o grande 



empresário, como também o pequeno e médios empreendedores – a maioria no sector 

turístico (Século XXI). 

Segundo o Plano de Desenvolvimento Turístico da Bahia de 2003 a 2020, a estratégia 

que está sendo proposta se apoia nos mesmos princípios que nortearam o 

desenvolvimento da actividade desde 1991. No entanto, o imperativo de promover o 

desenvolvimento sustentável do turismo fez com que se ampliassem as bases de 

sustentação da actividade e se buscasse integrar novos parceiros, como o sector privado 

e a sociedade civil organizada (SECULO XXI). 

 

6.5 O Turismo e a Chapada Diamantina 

Com suas origens ligadas a ciclos de mineração de ouro e diamante, cidades como 

Lençóis, Palmeiras, Rio de Contas e Mucugê registam actualmente, na sua arquitectura, 

toda a história da região. Isto se deve, não pela valorização dada a essas estruturas, mas 

sim pela situação de abandono e pobreza que a estagnação económica propiciou a 

região. Este abandono resultou na conservação de recursos culturais e naturais e 

consequentemente na actual utilização dos mesmos como atractivos turísticos. 

O turismo começou a ser visualizado como opção de actividade económica a partir dos 

anos de 1960, quando o então prefeito de Lençóis, Sr. Olimpo Barbosa, consciente dos 

atractivos da região solicitou ao Governo do Estado a construção de um aeroporto, o 

que na época não foi adiante. Iniciou também a construção da estrada asfaltada de 

acesso a região e criou, em 1965, o primeiro Concelho de Turismo de Lençóis, que 

tinha como função discutir a questão do desenvolvimento do turismo na cidade 

(LEONY, 2000, 65). 

Em 1973 a cidade de Lençóis foi reconhecida e protegida pelo governo federal, 

passando a ser titulada como Monumento Histórico Nacional. E em 1980, outras 

cidades da região, igualmente valiosas do ponto de vista histórico, foram também 

protegidas a exemplo de Mucugê e Rio de Contas (IPHAN, 2005). Desde então a região 

passou a ter cada vez mais destaque no cenário nacional. Em 1985, foi fundado o 

Parque Nacional da Chapada Diamantina, com a intenção de proteger a região – já 



muito prejudicada pela mineração e criação de gado – e incentivar o turismo e a 

pesquisa científica. A área total do parque é de 1.520 Km², e abriga mais da metade da 

Serra do Sincorá (Gambá, 2005). 

A década de 1980 foi marcada pela luta contra a actividade do garimpo e valorização da 

natureza. A questão ambiental passou a estar presente, em todos os planos e projectos 

governamentais como fruto do cumprimento da Política Nacional do Meio ambiente, 

regulada desde 1981. 

Esta década também foi marcada pelo início da actividade turística organizada. A 

Chapada Diamantina recebeu novos hotéis e pousadas, os passeios começaram a ser 

organizados, surgiram os primeiros guias locais e os turistas na busca do contacto com a 

natureza. Neste mesmo período, o Governo do Estado da Bahia, iniciou o Programa de 

Desenvolvimento Turístico da Bahia (Prodetur/BA) com o objectivo de implantar infra-

estruturas básicas em todo o estado. 

Finalmente, em 1996, devido a uma acção conjunta dos governos federal e estadual 

houve o fechamento dos últimos garimpos activos na região. Este facto resultou numa 

situação social complicada, pois a desactivação dos garimpos gerou uma grande 

quantidade de mão-de-obra desempregada e sem qualificação. Esta mão-de-obra foi, em 

pequena parte, absorvida para o turismo, e sua grande maioria, emigraram da região 

(Bahiatursa, 2005).  

Actualmente, a actividade turística encontra na região um rico e diversificado cenário 

paisagístico, caracterizado por formações rochosas singulares, bem como pela 

existência de inúmeras cachoeiras, poços, cavernas, lagos, entre outros, e toda a cultura 

regional do período da mineração. Ao mesmo tempo, seu desenvolvimento já causa 

efeitos positivos e impactos negativos relacionados às comunidades e ao meio ambiente 

(PDITS, 2004). 

Na década de 1990 o crescimento do fluxo de visitantes atingiu a marca de 51,28%, 

passando de pouco mais de 49 mil turistas em 1993, para 75 mil em 2002. Os turistas 

que viajam para Chapada Diamantina vão principalmente para as cidades de Lençóis e 

Mucugê, são na grande maioria de origem nacional e encontram-se na faixa etária dos 

18 aos 50 anos. O meio de transporte mais utilizado é o autocarro e predominam 



viagens que não são organizadas por agências de viagens. Os turistas permanecem em 

media 5,2 dias no destino e avaliam de forma bastante positiva a qualidade dos 

atractivos da região (PDITS, 2004).  

 

6.6 Planeamento e Desenvolvimento Turístico da Chapada Diamantina  

Para entender o planeamento turístico da Chapada Diamantina é necessário entender 

inicialmente como funciona o planeamento da actividade a nível estadual. Em 1995, a 

Secretaria de Cultura e Turismo passou a gerir o desenvolvimento turístico da Bahia. 

Em 2003, foi submetida a um processo de reestruturação do qual resultou a criação da 

Superintendência de Investimentos em Pólos Turísticos (SUINVEST), que passa a ser a 

unidade executora do turismo na Bahia (SÉCULO XXI). 

Este redesenho institucional implicou ainda em mudanças da estrutura preexistente, com 

a Superintendência de Desenvolvimento do Turismo (SUDETUR) assumindo a nova 

atribuição de implementar acções estratégicas nas áreas de educação para o turismo e 

produção de indicadores e estudos relacionados à actividade, permanecendo a 

Superintendência de Cultura (SUDECULT) com as funções de propor e executar a 

política cultural do Estado. 

Outros órgãos da administração indirecta da SCT integram o esforço de implementar o 

programa de desenvolvimento turístico do Estado, a exemplo da Bahiatursa, a quem 

compete actualmente, promover e divulgar o produto turístico baiano; do Instituto do 

Património Artístico Cultural da Bahia, responsável pelo património cultural; da 

Fundação Cultural do Estado (FUNCEB), a quem cabe executar acções de fomento às 

manifestações artístico-culturais; e da Fundação Pedro Calmon, que tem como 

finalidade recolher, preservar e divulgar o acervo documental do Estado da Bahia 

(conforme organograma a seguir): 



Ilustração 5 – Estrutura da Secretária da Cultura e Turismo 

 

Fonte: Século XXI. 

Além das unidades que lhe são vinculadas, a STC vem recebendo apoio de organismos 

da administração pública estadual que executam projectos e acções nas áreas de infra-

estrutura e do meio ambiente1, assim como das instâncias regionais de governanças – os 

Conselhos Regionais e o Fórum Estadual de Turismo.  

Ilustração 6 – Modelo de Gestão Governamental 

 

Fonte: Século XXI 

                                                 
1 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), Secretaria do Desenvolvimento Urbano 
(SEDUR), Secretaria de Infra-Estrutura (SEINFRA), Secretaria do Trabalho e Acção Social (SETRAS), 
Empresa Baiana de Saneamento (EMBASA), Companhia de Desenvolvimento Urbano (CONDER), 
Centro de Recursos Ambientais (CRA), Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia 
(DERBA) e Instituto Mauá.  



Dentre as áreas do Estado da Bahia que individualmente despertam maior interesse para 

novos investimentos, mantém-se na liderança a Bahia de Todos os Santos, incluindo 

Salvador e o Pólo Turístico Costa dos Coqueiros. A terceira colocada desde 1998 é a 

Chapada Diamantina, que anteriormente ocupava a quinta posição, acreditando-se ser 

reflexo dos investimentos públicos realizados naquela região, a exemplo do aeroporto 

de Lençóis, bem como o potencial ecoturistico da região (PDITS, 2004). 

O desenvolvimento do turismo no Pólo Turístico da Chapada Diamantina está ligado à 

sustentabilidade do meio no qual se desenvolve, compreendendo que para a actividade 

turística continuar a crescer na região necessitar-se-á de um planeamento que proteja a 

viabilidade a longo prazo, e a qualidade dos recursos que os viajantes vêm conhecer. 

Assim, manter os recursos, sua produtividade e biodiversidade e evitar mudanças 

irreversíveis ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, assegurar acções dentro e entre 

gerações, são chaves para o desenvolvimento sustentável na área objecto de estudo 

(PDITS, 2004). 

Os principais projectos previstos no Plano de Desenvolvimento da Bahia, para a 

Chapada Diamantina, são:  

• Melhoria da rodovia Abaíra / João Corrêa / Mucugê e Abaíra / Jussiape: 

• Melhoria da Rodovia Tanquinho de Lençóis a Andaraí: 

• Recuperação e Estabilização do Sítio Histórico de Igatu: 

• Implementação do Parque Virtual das Maravilhas da Chapada (Lençóis): 

• Recuperação urbanística com novo acesso à Cidade de Lençóis: 

• Construção do terminal rodoviário de Lençóis: 

• Ampliação do aeroporto de Morro do Chapéu: 

• Melhoria da rodovia Mucugê / Guiné / Palmeiras: 

• Implantação de infra-estrutura receptiva no Morro do Pai Inácio: 

• Recuperação do Centro Histórico de Rio de Contas:  

• Melhoria da rodovia Jussiape / Rio de Contas 

 

6.6.1 Planos e Projectos Turísticos Nacionais que envolvem a Chapada 

Diamantina 



Actualmente, o planeamento do turismo nacional possui programas de incentivo ao 

desenvolvimento da actividade turística no âmbito local, entre estes programas os 

principais são: O Prodetur, o Programa de Regionalização do Turismo e o Projecto 

Brasil, Meu Negócio é Turismo. Estes programas e projectos foram analisados em 

âmbito nacional nas secções 5.2.2.3, 5.2.2.4 e 5.2.2.5, respectivamente. A seguir os 

mesmos programas e projectos serão analisados em âmbito regional e local, como forma 

de avaliar se as directrizes turísticas traçadas ao nível estratégico estão a ser postas de 

maneira adequado ao nível local. 

 

• Programa de Desenvolvimento do Turismo da Bahia 

O Prodetur foi estabelecido na Bahia no início da década de 90 e teve como unidade 

executora estadual a SUINVEST, integrante da Secretaria da Cultura e Turismo do 

Estado. Considerado como uma iniciativa pioneira no estado, o Prodetur Bahia, foi 

facilmente inserido na esfera regional do programa – o Prodetur/NE (analisado na 

secção 5.2.2.3). O programa apresentou as mesmas características já consolidadas no 

plano regional e actualmente é um programa inserido na macroestratégia turística do 

Estado (STC, 2006). 

• Prodetur/Ba I 

Na primeira fase do programa, as localidades turísticas da Bahia foram divididas em 

sete zonas turísticas que iriam compor os Centros Turísticos Integrados propostos pelo 

Prodetur Nacional. As zonas turísticas da Bahia ficaram conhecidas, nomeadamente, 

por: Baía de Todos os Santos, Costa dos Coqueiros, Costa do Dendê, Costa do Cacau, 

Costa do Descobrimento, Costa das Baleias e Chapada Diamantina, conforme a 

ilustração 11 (Prodetur, 2006): 



Ilustração 7 – Mapa Prodetur / BA 1ª fase  

 

              Fonte SCT, 2005. 

A Bahia captou, nesta primeira fase, US$ 140 milhões, ou seja, 35% do valor total 

concedido pelo BID aos estados nordestinos. Com a contrapartida local, o investimento 

da primeira fase do Prodetur na Bahia foi de US$ 250 milhões. Foram realizadas acções 

de obras múltiplas em infra-estrutura básica e serviços públicos, reforma e construção 

de aeroportos e desenvolvimento institucional.  

A Chapada Diamantina foi contemplada com US$ 7.469 milhões para a construção do 

Aeroporto de Lençóis, sendo 50% a cargo do empréstimo do BID e 50% a cargo do 

Governo Federal. O aeroporto foi inaugurado no segundo semestre de 1998 e situa-se a 

20 km da cidade de Lençóis. Possui a dimensão de 2080 x 30 metros, totalmente 

pavimentados, com capacidade para receber aeronaves do tipo Boeing 737 – 300. Além 

da pista, foram construídos um pátio de estacionamento com dimensões de 150 x 84 

metros e um terminal de passageiros com área de 1.100 m² (PDITS, 2004). 

Vale ressaltar que o objectivo deste investimento foi adequar a região da Chapada 

Diamantina para a realidade do turismo nacional e internacional. Segundo o PDITS 



(2004), o aeroporto apresentou uma obra de vital importância para a região, pois além 

de beneficiar a população local com a facilidade do meio de transporte, possibilitou 

abrir as portas da Chapada Diamantina para os principais centros emissores de turistas 

do país (Brasília e São Paulo). 

Na área de protecção ambiental, a Chapada Diamantina foi contemplada com os Planos 

de Gestão das Áreas de Protecção Ambiental de Marimbus/Iraquara (abrange área dos 

municípios de Lençóis, Iraquara, Palmeiras e Seabra) e da Área de Protecção Ambiental 

da Serra do Barbado (abrange área dos municípios de Abaíra, Piatã, Rio de Contas, Rio 

do Pires e Érico Cardoso). O total de investimentos aplicados nos dois Planos de Gestão 

com a contrapartida do Governo do Estado da Bahia ficou por volta de US$ 70.000 

(PDITS, 2004). 

A elaboração dos Planos de Gestão das APAs de Marimbus/Iraquara e da Serra do 

Barbado foi o início de um processo que visa preparar a região da Chapada Diamantina 

para o incremento do ecoturismo. Esta medida reflecte o objectivo do PNT 2003-2007 

(analisado na secção 5.2.2.1) que é consolidar a Chapada Diamantina como o segundo 

pólo de ecoturismo do país. A intenção, com a elaboração dos Planos de Gestão, foi 

reduzir os impactos negativos condizendo-os com a capacidade de carga local, bem 

como, optimizar os efeitos positivos via investimentos que possibilitem a melhoria da 

qualidade de vida para a população com a conservação ambiental (PDITS, 2004). 

Segundo a SCT (2005), em relação ao desenvolvimento institucional, o Estado tentou 

realizar, em todas as regiões, acções de planeamento local, modernização de órgãos 

executores e capacitação dos gestores e actores envolvidos na actividade, através de 

apoio na realização de eventos e disponibilização de material promocional. Porém, a 

maioria das acções não chegou a ser desenvolvidas de maneira adequada e até o 

momento não existem informações oficiais sobre resultados obtidos. 

Os investimentos previstos para a melhoria das infra-estruturas da Chapada Diamantina 

não foram implementados, embora estivessem propostos desde o início do programa. 

Para esta região estavam previstos investimentos na ordem de US$ 53,5 milhões, dos 

quais 70% seriam destinados aos transportes, 9,5% em saneamento e em projectos de 

infra-estruturas de apoio turístico, 5% relacionados ao meio ambiente, 3,5% em 



urbanização e equipamentos urbanos, 2% em energia eléctrica e 0,5% em 

telecomunicações (PDITS, 2004).  

Ao analisar os resultados do Prodetur I para a Chapada Diamantina, pode-se perceber 

que os investimentos da primeira fase do programa ficaram restritos a construção do 

Aeroporto de Lençóis e a elaboração dos Planos de Gestão das APAS de 

Marimbus/Iraquara e Serra do Barbado. Neste sentido, destaca-se que o aeroporto em si 

pouco alterou a rotina regional, mas o crescimento do fluxo turístico verificado, sem o 

devido investimento em infra-estruturas e protecção ambiental, podem estar a agravar os 

impactos no ambiente natural e sócio-cultural da região. 

A elaboração dos Planos de Gestão das APAS também pouco mudou a realidade de 

degradação ambiental da Chapada Diamantina. Estes Planos são apenas legislações, são 

leis, que sem a devida fiscalização, acabam por não serem cumpridas. 

Portanto, as duas medidas realizadas na Chapada Diamantina, na primeira fase do 

Prodetur, caracterizaram-se por não serem sustentáveis. Pode-se afirmar que foram 

medidas importantes e até mesmo fundamentais para o desenvolvimento sustentável do 

turismo na região, mas precisam de medidas complementares para a garantia da 

sustentabilidade das medidas implementadas e da actividade turística na região. 

 

• Prodetur/BA II 

Iniciado em Setembro de 2002, a segunda fase do Prodetur/NE teve como prioridade dar 

continuidade aos investimentos realizados na primeira fase do programa. Durante a fase 

preparatória, foram escolhidos três estados nordestinos para a avaliação das acções 

ocorridas no Prodetur I (Bahia, Sergipe e Rio grande do Norte), que também ficaram 

responsáveis pela elaboração pioneira dos respectivos PDITS (analisados na secção 

5.2.2.3) que serviriam de base para os investimentos do Prodetur II (SCT, 2005). 

De acordo com a SCT (2005) esta fase do programa surgiu com mecanismos e 

condições de elegibilidade, propostos pelo BID, muito mais complexos do que a 

primeira fase do programa. A divisão dos Estados em Pólos Turísticos tornou-se 

requisito básico para aquisição de financiamento. Também deveriam ser estabelecidos 



os Conselhos de Turismo para cada Pólo, que viriam reafirmar a gestão participativa da 

segunda fase do Programa.  

A Bahia redefiniu as zonas turísticas em Pólos Turísticos e estabeleceu quatro pólos 

turísticos prioritários a serem contemplados pelo Prodetur II, sendo: Pólo Salvador e 

Entorno, Pólo Litoral Sul, Pólo do Descobrimento e Pólo Chapada Diamantina. 

Também foi iniciada a negociação com o BID e BNB para a inclusão de novas áreas a 

serem contempladas pelo Prodetur II, que são o Vale do São Francisco e Caminhos do 

Oeste, conforme mapa a seguir: 

Ilustração 8 – Mapa Prodetur/BA 2ª fase 

 

                                    Fonte: SCT 2005. 

Os recursos previstos para contemplar as acções do Prodetur/NE II foram, a princípio, 

de US$ 400 milhões e os componentes a serem financiados com esses recursos são 

(SCT, 2005): 

a) Fortalecimento da Capacidade Municipal de Gestão do Turismo: as actividades neste 

componente são orientadas para garantir que o governo local e a população disponham 

de instrumentos adequados e desenvolvam a capacidade para manter e incrementar as 



atracções turísticas e os serviços locais necessários para o crescimento por longo prazo 

do turismo.  

b) Planeamento Estratégico, Formação e Infra-estrutura para o Crescimento Turístico: 

este componente pretende assegurar que os Estados tenham capacidade de planeamento 

e funcionamento para realização de actividades turísticas a seu cargo, assim como 

possam dispor de infra-estruturas necessárias ao desenvolvimento do turismo no estado. 

c) Promoção de Investimentos no Sector Privado: tem como objectivo promover e 

ampliar a integração do sector privado como agente complementar do processo de 

financiamento do investimento público no desenvolvimento dos pólos de turismo. 

Além da formação dos Pólos Turísticos, o Prodetur/NE II, exigiu a elaboração do 

PDITS de cada pólo para a liberação dos investimentos do programa. Devido ao atraso 

na elaboração do PDITS do Pólo Turístico da Chapada Diamantina, a região ficou fora 

dos dois primeiros contractos assinados no âmbito do Prodetur/NE II. Segundo a SCT 

(2005), alguns acordos que visam beneficiar a região devem sair até Março de 2006, 

com a assinatura do 3º contracto, mas até o final de 2005, nenhuma acção do 

Prodetur/NE II estava confirmada para a região (SCT, 2005). 

Com a elaboração do PDITS, foi divulgada a listagem dos projectos previsto para o 

Prodetur/BA II, no Pólo da Chapada Diamantina. Os projectos com prioridade A 

compreendem acções que devem ser concluídas até o ano de 2008, tendo em vista a 

urgência de execução de tais acções e os projectos de prioridade B apresentam uma 

urgência menor, tendo com prazo limite de conclusão até o ano de 2020 (PDITS, 2004) 

Acções previstas para a Chapada Diamantina para o período de 2003 – 2020, 

encontram-se no anexo III desta dissertação. 

 

 

• Programa de Regionalização do Turismo 

Os principais objectivos do Programa de Regionalização do Turismo, já analisado na 

secção 5.2.2.4, são: dar qualidade ao produto turístico, diversificar a oferta turística, 



estruturar os destinos turísticos, ampliar e qualificar o mercado de trabalho, aumentar a 

competitividade do produto turístico nacional e aumentar o consumo e a taxa de 

permanência média dos turistas (Ministério do Turismo, 2005). 

Para alcançar tais metas são necessárias inúmeras intervenções nas localidades turísticas 

do Brasil. A Bahia foi o estado pioneiro na regionalização do turismo, pois desde a 

década de 80 trabalha com a divisão do Estado em zonas turísticas. Actualmente são 

nove as zonas turísticas definidas dentro do estado: Costa dos Coqueiros, Baía de Todos 

os Santos/Recôncavo, Costa do Dendê, Costa do Cacau, Costa do Descobrimento, Costa 

das Baleias, Chapada Diamantina, Chapada Norte e Lagos do São Francisco 

(Bahiatursa, 2005). 

Mesmo com a divisão de zonas turísticas já consolidada e com certo avanço no processo 

de descentralização do turismo, a Bahia não conseguiu que nenhum dos roteiros 

apresentados no Salão de Turismo 2005 – Roteiros do Brasil fosse considerado 

excelente pelos padrões internacionais. As deficiências nas áreas de transporte tiveram o 

maior peso, devido o estado de calamidade que se encontram as estradas brasileiras 

(Ministério do Turismo, 2005). 

O diagnóstico final da primeira fase do PRT é que existe ainda muita fragmentação, 

desarticulação, dificuldade de relacionamento entre operadores receptivos e demais 

prestadores de serviços, descumprimentos de parcerias e até falta de ética nos 

relacionamentos. 

Na Chapada Diamantina não foi diferente. Apesar de ter apresentado 5 roteiros que já 

estão a ser comercializados na região, nenhum deles foi aprovado pelas normas do Salão 

de Turismo 2005. Segundo a Bahiatursa (2005), os roteiros estão a ser analisados e 

adaptados para atingirem os níveis de excelência exigidos pelo PRT, mas que para isso, 

é necessário investimento para recuperação de estradas federais, que seguindo o 

presidente da Bahiatursa, Cláudio Taboada, “encontram-se em condições lastimáveis no 

território baiano”. 

O Pólo Turístico da Chapada Diamantina é uma das regiões prioritárias para os 

investimentos do PRT da Bahia, ao lado da Costa das Baleias, Costa do Descobrimento, 

Baía de Todos os Santos, Costa do Cacau, Costa do Dendê e Costa dos Coqueiros. 



Segundo a Bahiatursa (2005) nestas regiões foram realizadas as directrizes operacionais 

do programa, que incluíram as seguintes fases: Sensibilização e Mobilização (realizada 

ainda como acção do PNMT - analisado na secção 5.2.2.2, executado até 2003); 

Institucionalização de Instância de Governança com a adopção dos Pólos Turísticos 

(exigidos pelo Prodetur II); Elaboração dos PDITS; Implementação de Planos 

Estratégicos de Desenvolvimento do Turismo (conforme descritos no PDITS e com a 

liberação de recursos do Prodetur); Roteirização Turística, com reuniões regionais de 

orientação; Promoção e Apoio à comercialização dos Roteiros; e o único, que segundo a 

Bahiatursa, ainda não foi estabelecido que é a monitoria e avaliação dos resultados.  

Os roteiros apresentados no Salão de Turismo 2005 que englobam a Chapada 

Diamantina foram (Bahiatursa, 2005): 

- Roteiro Estrada Real (ecoturismo, história e cultura) – Abaíra e Rio de Contas (passa 

também por vários municípios onde passava a Estrada Real que ligava o norte de Minas 

Gerais a Salvador). 

- Chapada em Alto Estilo (ecoturismo e aventura, história e cultura) – Andaraí, Lençóis, 

Mucugê, Itaetê, Nova Redenção, Iraquara e Palmeiras. 

- Roteiro Guiné (ecoturismo e aventura, história e cultura) – Lençóis, Palmeiras, 

Andaraí, Mucugê, Itaitê, Nova Redenção e Ibicoara. 

- Roteiro Vale do Paty (ecoturismo e aventura, história e cultura) – Lençóis, Palmeiras, 

Andaraí, Mucugê, Itaitê, Nova Redenção e Ibicoara. 

- Roteiro Volta ao Parque Nacional da Chapada Diamantina (ecoturismo e aventura, 

história e cultura) – Lençóis, Palmeiras, Andaraí, Mucugê, Itaitê, Nova Redenção e 

Ibicoara. 

Segundo a Bahiatursa (2005) estes roteiros estão a ser trabalhado para serem 

reapresentados na edição do Salão de Turismo 2006 – Roteiros do Brasil, prevista para 

Junho de 2006. A intenção do Ministério do Turismo é aprimorar os destinos e roteiros 

já existentes antes de avançar com a criação de novos. 

 



• Projecto Brasil, Meu Negócio é Turismo 

O projecto Brasil, Meu Negocio é Turismo (analisado na secção 5.2.2.5) realizou uma 

fase experimental nos Estados da Bahia e Minas Gerais antes mesmo do seu lançamento 

nacional, em Outubro de 2004. Esta fase consistiu na aplicação piloto do projecto nas 

cidades de Ouro Preto e Salvador para a formação de 30 orientadores de aprendizagem 

em cada cidade. 

A selecção para esta primeira fase do projecto piloto ocorreu em Agosto de 2005, por 

meio de edital público, nos municípios de Ouro Preto, Diamantina e Poço de Caldas, no 

caso de Ouro Preto e em Salvador, Lençóis e Itacaré, no caso da turma de Salvador. 

Cada município escolhido seleccionou 10 candidatos entre alunos, professores e 

profissionais da área de turismo, para participarem da formação de orientadores de 

aprendizagem. 

Em Salvador, a fase inicial de formação dos 30 orientadores de aprendizagem ocorreu 

por volta de Setembro de 2005, más, a reaplicação da metodologia, na segunda fase do 

projecto, sofreu atrasos e só foi iniciada em Fevereiro de 2006 com o processo de 

selecção dos candidatos. 

O município de Lençóis, participante da aplicação do projecto-piloto, realizou o 

processo de selecção para a segunda fase de capacitação de agentes locais de 01 a 12 de 

Fevereiro de 2006. Foram abertas as inscrições para o preenchimento de trezentas vagas 

que organizadas em 10 turmas, receberão a reaplicação da metodologia do projecto.  

Aparentemente trata-se de um projecto de grande relevância no âmbito da actividade 

turística, visto que a qualificação da mão-de-obra turística é um factor básico para o 

desenvolvimento da actividade turística de forma integrada e sustentável. Por ser um 

projecto novo, ainda não é possível avaliá-lo conforme os resultados obtidos. Até agora 

só foi possível observar um pequeno atraso no cronograma das fases do projecto e a 

escassez de informação do mesmo nos órgãos responsáveis pela sua aplicação. 

 

6.7 Conclusão 



Neste capítulo foi possível caracterizar a área objecto de estudo e prosseguir com a 

investigação empírica realizada com fonte secundária de informação, iniciada no 

capítulo anterior. 

A observação do histórico e a caracterização da Chapada Diamantina permite perceber a 

importância da actividade turística como fonte de crescimento económico e 

desenvolvimento regional sustentável para a região. Porém, se por um lado, pode-se 

observar que a Chapada Diamantina apresenta diversos atractivos naturais e culturais 

para o desenvolvimento do turismo, por outro, fica claro a fragilidade do meio ambiente 

e a necessidade de medidas responsáveis que garantam a sustentabilidade da actividade. 

Assim, levando-se em conta que o objectivo do MTur é o estabelecimento de políticas 

públicas nacionais que garantam o desenvolvimento turístico ao nível local, foi 

realizada neste capítulo a análise ao nível estadual dos principais programas e projectos 

nacionais de turismo. Esta análise permitiu observar que muitas das acções propostas e 

aprovadas para a implantação nas cidades do Brasil acabam por não serem cumpridas. 

Esta realidade pode ser observada claramente com o distanciamento entre o que foi 

previsto para a Chapada Diamantina na primeira fase do Prodetur e o que foi realmente 

efectuado.  

Em relação aos objectivos desta dissertação, este capítulo permitiu levantar quais as 

acções do planeamento turístico estratégico estão a ser proposta para a região e iniciar a 

análise da eficácia da implementação dos principais programas e projectos turísticos 

nacionais que envolvem a região. O capítulo serviu ainda de base fundamental para a 

realização da última fase da pesquisa empírica desta dissertação: a entrevista. 

 

 



Capítulo 7 

 

Análise e Discussão dos Resultados 

 

7.1 Introdução 

Este capítulo tem por objectivo analisar e discutir os dados obtidos nesta investigação 

bem como proceder à verificação da hipótese levantada. Para a consecução destes 

objectivos e realização da referida análise é necessário primeiro explicar como se 

procedeu à recolha dos dados. 

Numa primeira fase, de investigação, foram recolhidas informações disponíveis a 

respeito do planeamento do turismo no Brasil, e foram analisados os dois últimos 

Planos Nacionais de Turismo, o extinto PNMT, o Prodetur, o PRT e o projecto “Brasil, 

Meu Negócio é Turismo”. 

Esta análise, apresentada na secção 7.2, foi baseada em informação secundária e teve 

como objectivo demonstrar não só a realidade do turismo no Brasil como as principais 

medidas turísticas efectivamente implementadas no país no período de 1996 até aos dias 

actuais. Ao longo desta secção ocorre a descrição da realidade do turismo brasileiro, não 

deixando obviamente de introduzir análises que permitam discutir de que forma estes 

planos são ou não adequados para a região da Chapada Diamantina – objecto de estudo 

desta investigação. 

Esta primeira análise da realidade do planeamento turístico do Brasil, juntamente com a 

análise dos planos nacionais de turismo, permite ter uma noção da realidade do 

planeamento turístico ao nível local. Contudo, estes não são dados suficientes para 

analisar a eficácia do planeamento turístico na Chapada Diamantina. 

Desta forma, foi necessária a recolha de informação primária, que consistiu na aplicação 

de um conjunto de entrevistas aos responsáveis pelo desenvolvimento turístico dos 

municípios seleccionados na investigação. Esta análise, apresentada na secção 7.3, 



permitiu a averiguação da realidade do turismo local, e consequentemente, a análise da 

hipótese levantada (secção 7.4). 

  

7.2 Apresentação e Análise do Cenário Nacional 

Ao analisar-se o processo de planeamento do turismo do Brasil pode-se observar que, 

teoricamente, a descentralização turística começou a ser estabelecida em 1992, no 

governo de Fernando Collor. Nesta altura, foi proposto que o órgão federal coordenasse 

a actividade turística e que os governos estaduais e municipais assumissem a 

responsabilidade de desenvolver e executar a actividade.  

Esta medida veio a ser discutida devido à grande dimensão territorial do Brasil e à 

consequente dificuldade do órgão federal em desenvolver a actividade turística ao nível 

local. Para isso, deveria ser fornecido todo o apoio por parte do governo federal aos 

governos estaduais (regionais) e municipais (locais). 

Oficialmente, a descentralização só foi colocada em prática em 1996, com o lançamento 

do PNT 1996/99. Este PNT foi sustentado em cinco macroestratégias, que eram: 

implantação de infra-estruturas básicas e turísticas, capacitação de recursos humanos, 

modernização da legislação, descentralização da gestão e promoção do turismo 

brasileiro no exterior. 

Em 2003, o turismo passa finalmente a ser considerado prioridade do governo federal. É 

criado o Ministério do Turismo e a Embratur deixa de ser executora da actividade e 

volta a exercer o papel de promoção e divulgação do turismo brasileiro. O pressuposto 

deste governo continuava a ser a descentralização da gestão turística, bem como a 

procura de parceiros para o desenvolvimento da actividade. 

Conforme visto na fundamentação teórica (secção 3.4), em geral cabe aos órgãos 

públicos de turismo a formulação das directrizes e a coordenação dos planos de âmbito 

nacional. Aos órgãos estaduais e locais cabem, com o apoio federal, a concepção dos 

programas e a execução dos projectos regionais e locais. 



Portanto, para facilitar a integração do nível local com a política federal, a actual gestão 

do governo brasileiro propôs-se fornecer orientações ao nível estratégico do 

planeamento para harmonizar as esferas federais, estaduais e municipais. O Ministério 

do Turismo deverá ser consolidado como o articulador deste processo de integração de 

diversos segmentos do sector turístico. 

Os objectivos gerais desta gestão são desenvolver o produto turístico de qualidade e 

estimular e facilitar o consumo do produto turístico brasileiro nos mercados nacionais e 

internacionais. Já os objectivos específicos são: oferecer um produto turístico de 

qualidade, diversificar a oferta turística, estruturar os destinos turísticos, ampliar e 

qualificar o mercado de trabalho, aumentar a competitividade do produto turístico no 

mercado internacional, ampliar o consumo do turismo interno e aumentar a taxa de 

permanência e gasto médio do turista. 

Para atingir tais objectivos, o governo federal desenvolveu alguns programas e projectos 

nacionais que visam resultados ao nível local. A ideia central parte da descentralização 

da gestão turística onde o governo federal traça directrizes que devem ser aplicadas ao 

nível estadual e municipal, sob a coordenação do mesmo. 

Na prática, a proposta da descentralização da gestão política do país, iniciada 

efectivamente em 1996, precisa de tempo para ser devidamente estruturada. No Brasil, 

poucos poderes locais encontram-se aptos a assumir a responsabilidade de 

desenvolvimento da actividade turística local. Assim, para ser realizada com êxito, a 

descentralização da gestão turística precisa de ser acompanhada de acções de 

modernização da gestão municipal, capacitação da mão-de-obra e apoio para o 

estabelecimento das directrizes federais.  

Os principais programas turísticos executados e desenvolvidos pela gestão actual que 

visam resolver os problemas detectados na gestão municipal, na falta de qualificação de 

mão-de-obra e proporcionar a descentralização e o desenvolvimento turístico, foram: o 

Prodetur, o PRT e o Projecto “Brasil, Meu Negócio é Turismo”. Estes foram os 

programas mais importantes e de maior destaque na actual gestão nacional. 

O Prodetur foi criado em 1991 e devido ao êxito alcançado continua até hoje a ser 

considerado um dos grandes programas turísticos do Brasil. O objectivo geral do 



programa é a indução de investimentos privados em infra-estruturas turísticas, e a 

estratégia adoptada para alcançar este fim é o fornecimento de infra-estruturas básicas e 

serviços públicos. Os objectivos específicos consistem em aumentar o turismo receptor, 

aumentar a permanência média do turista, induzir novos investimentos em infra-

estruturas turísticas, e gerar emprego e rendimento com a exploração directa ou 

indirecta da actividade turística. 

Em relação aos objectivos do Prodetur, pode-se observar que o investimento em infra-

estruturas urbanas, proposto pelo programa, por si só não garante aumento no fluxo de 

turistas de uma região e nem o aumento da sua permanência média. Certamente, os 

investimentos em infra-estruturas visam preparar a localidade para que em conjunto 

com outras acções consigam atingir os objectivos propostos de aumento de fluxo 

turístico, aumento na permanência média e geração de emprego e rendimento. O 

investimento em infra-estrutura básica e turística é de facto o primeiro passo a ser dado 

em busca de uma actividade responsável, planeada dentro dos princípios (já analisados 

nas secções 2.5.1 e 2.5.2) do desenvolvimento sustentável e integrado do turismo. No 

nordeste, região onde assumiu maior expressão, o programa foi dividido em duas fases. 

A primeira fase proporcionou significativas melhorias nas infra-estruturas turísticas da 

região. A segunda fase, ainda em vigor, tem como objectivo consolidar, completar e 

complementar todas as acções necessárias para tornar o turismo sustentável nos Pólos 

onde houve investimentos do Prodetur/NE I em benefício da população local, antes de 

sua expansão a novas áreas. 

O Prodetur foi responsável por um grande desenvolvimento das localidades turísticas no 

nordeste. Como resultado do programa, algumas medidas importantes passaram a fazer 

parte do planeamento da actividade turística. Entre estas medidas podemos citar: a 

constituição de Pólos Turísticos para o desenvolvimento de mesorregiões vocacionadas 

(matéria aprofundada na secção 3.3.1), a instalação de conselhos de turismo para 

incentivar a participação social no planeamento turístico e a elaboração dos PDITS – 

documentos desenvolvidos por técnicos, com o apoio da comunidade, para traçar planos 

de acção a médio e longo prazos. 

Na segunda fase do programa pode ser observado que os critérios utilizados para a 

obtenção de financiamento (discutidos na secção 5.2.2.3) desfavorecem os municípios 

de menor dimensão e/ou dotados de menos recursos financeiros, que muitas vezes não 



conseguem atender às exigências e deixam de participar do programa. Estas exigências 

estabelecidas levaram ao favorecimento de municípios com melhores condições 

financeiras, que acabam por captar a maior parte dos recursos do programa. 

A Bahia captou US$ 140 milhões na primeira fase do programa, 35% do valor total dos 

investimentos concedido aos estados nordestinos. Com a contrapartida local, o 

investimento do Programa neste Estado foi de U$ 250 milhões. Foram realizadas acções 

de obras múltiplas em infra-estruturas básicas e serviços públicos, reforma e construção 

de aeroportos e desenvolvimento institucional.  

A Chapada Diamantina foi contemplada, nesta primeira fase, com US$ 7.469 milhões 

para a construção do Aeroporto de Lençóis, inaugurado no segundo semestre de 1998, e 

na área de meio ambiente, foram realizados os Planos de Gestão das Áreas de Protecção 

Ambiental de Marimbus/Iraquara e da Serra do Barbado. O total de investimentos 

aplicados nos dois Planos de Gestão, com a contrapartida do Governo do Estado da 

Bahia, foi de US$ 69.635. 

A elaboração dos Planos de Gestão das APAs de Marimbus/Iraquara e da Serra do 

Barbado visam preparar a região da Chapada Diamantina para o desenvolvimento do 

Ecoturismo. Esta medida visa a concretização de uma das metas do PNT 2003/2007 

(analisada na secção 5.2.2.1) que prevê que o Pólo Turístico da Chapada Diamantina 

esteja consolidado até 2007 como um dos dois melhores destinos de Ecoturismo do 

Brasil. Porém, os Planos de Gestão representam apenas a legislação de protecção 

ambiental, e não protecção ambiental efectiva. Na prática, as duas APAS continuam 

sem apresentar medidas concretas de protecção ambiental.  

Assim, a Chapada Diamantina continua longe de ser considerada um pólo estabelecido 

de Ecoturismo. A região apresenta carência de infra-estruturas básicas (principalmente 

saneamento básico e tratamento adequado dos resíduos sólidos) grande fragilidade 

ambiental e continua extremamente carente de medidas de protecção e apoio à gestão do 

turismo ecológico. O turismo desenvolvido neste pólo não pode ser considerado uma 

actividade sustentável pois ainda é caracterizado pelo amadorismo e pela busca de 

retorno financeiro a curto prazo. As medidas de protecção ambiental existentes 

caracterizam-se por medidas isoladas desenvolvidas pelas prefeituras locais e pela 



iniciativa privada e não por medidas federais que englobem todo o Pólo Turístico da 

Chapada Diamantina. 

Em 2004, foi lançado o PRT como uma espécie de substituto ao PNMT (analisado na 

secção 5.2.2.2 - programa com as mesmas características que o PRT, desenvolvido no 

governo anterior). Tem como objectivo principal apoiar e promover a tão discutida 

descentralização da gestão do turismo no Brasil. O programa pretende ainda: dar 

qualidade ao produto turístico brasileiro, diversificar a oferta turística, estruturar os 

destinos turísticos (no mínimo de 3 produtos turísticos por cada Estado até 2007), 

ampliar e qualificar o mercado de trabalho, aumentar a inserção competitiva do produto 

turístico no mercado internacional, ampliar o consumo do produto turístico no mercado 

nacional e aumentar a taxa de permanência e gasto médio do turista. 

A metodologia utilizada para iniciar a implementação do PRT nos Estados foi a 

elaboração e a realização de oficinas com enfoque participativo. Em 2004 foram 

diagnosticadas 219 regiões turísticas no país, das quais 111 regiões turísticas foram 

trabalhadas até Junho de 2005. Das regiões trabalhadas e apresentadas no Salão de 

Turismo 2005, nenhuma apresentou a sinalização considerada excelente pelos padrões 

internacionais. Os 116 roteiros apresentados foram visitados por técnicos especializados 

que avaliaram cada um dos temas visitar, comprar, dormir e comer. O diagnóstico final 

é de que ainda existe muita fragmentação, desarticulação, dificuldade de relacionamento 

entre operadores receptores e demais prestadores de serviços, incumprimentos de 

parcerias e até falta de ética nos relacionamentos. 

Para a segunda versão do Salão de Turismo, prevista para Junho de 2006, estão a ser 

trabalhados 87 roteiros turísticos que contemplam 109 regiões turísticas e 479 

municípios brasileiros.   

Os resultados do Salão de Turismo 2005 comprovaram a necessidade de 

acompanhamento por parte do governo federal aos poderes locais no desenvolvimento 

da actividade turística. A maioria das prefeituras municipais, agora responsáveis pelo 

desenvolvimento da actividade ao nível local, não possui capacidade técnica para gestão 

do turismo. O programa precisa de reestruturação para que as reais necessidades da 

gestão local (com a capacitação de mão-de-obra, modernização da gestão municipal, 

realização de consultoria, entre outros) sejam atendidas. 



O PRT também precisa levar em consideração o nível da actividade turística 

desenvolvida nas diversas localidades turísticas do país. A Chapada Diamantina, em 

especial, apresenta uma opção de turismo ecológico rústico que certamente não atingirá 

níveis de excelência de qualidade compatíveis com as localidades que desenvolvem o 

turismo em resorts, complexos hoteleiros, entre outros. O turismo da Chapada 

Diamantina precisa ser desenvolvido dentro de níveis próprios de qualidade, que levem 

em conta o conforto do visitante, mas só depois de serem garantidos os níveis ideais de 

segurança, capacidade de carga dos atractivos e sustentabilidade ambiental, social e 

económica da actividade. 

Foi visto na fundamentação teórica (secção 3.2.4) que a maioria das empresas do ramo 

turístico pertencem à iniciativa privada e caracterizam-se por serem empresas de 

pequeno porte e reduzido números de funcionários. Estas empresas são responsáveis por 

um grande volume de negócios e geração de empregos diversos. Apesar de não 

existirem muitos estudos acerca da qualificação da mão-de-obra destes empregados, 

sabe-se que, no Brasil, muitas destas pessoas não apresentam formações compatíveis e 

conhecimento adequado da actividade. 

Com o conhecimento desta realidade foi lançado no Brasil o projecto “Brasil Meu 

Negócio é Turismo”, uma iniciativa educacional que visa a capacitação da mão-de-obra 

turística. O projecto tem como objectivo desenvolver qualidade na prestação dos 

serviços turísticos no país, a partir de uma política de qualificação do sector, e 

dar competitividade ao Brasil como destino turístico no mercado internacional. 

A proposta do projecto é realizar a aplicação de uma metodologia específica para 

a formação de orientadores de aprendizagem ou multiplicadores, que, 

posteriormente, serão responsáveis pela reaplicação da metodologia adoptada a 

turmas de profissionais que trabalham com a área de turismo. Por ser um projecto 

novo (foi lançado em Outubro de 2005), ainda não é possível obter dados concretos 

sobre os seus resultados.  

7.3 Apresentação e Análise das Entrevistas 



A seguir segue a apresentação e análise das entrevistas aplicadas aos secretários de 

turismo das cidades turísticas do Pólo de Turismo da Chapada Diamantina. O modelo 

da entrevista encontra-se no anexo I desta dissertação. 

A questão 1, onde os entrevistados foram questionados se “a actividade turística 

desenvolvida no município tem contribuído para a geração de emprego e renda para a 

população local”, teve a intenção de conhecer a importância da actividade turística para 

a população local.  

Nesta primeira questão, houve unanimidade nas respostas, onde os três entrevistados 

responderam concordar plenamente com a afirmação. Este resultado confirma a 

importância da actividade turística, analisada na secção 2.2, como importante fonte 

geradora de emprego e rendimento para a população local. 

A questão 2, complementar à questão 1, traz uma indagação a respeito dos efeitos 

positivos e negativos (também analisados na secção 2.2) da actividade turística 

desenvolvida na região. Foi visto na fundamentação teórica que a actividade turística, 

quando bem planeada e integrada com todos os participantes da comunidade, deve 

contribuir para a preservação dos seus atractivos. Sendo assim, foi questionado aos 

entrevistados se “a actividade turística desenvolvida no município tem contribuído para 

a preservação de áreas naturais e monumentos históricos?”. 

A maioria dos entrevistados respondeu concordar com a afirmação de que a actividade 

turística desenvolvida na região tem contribuído para a preservação dos atractivos 

locais. Apenas um dos entrevistados respondeu não concordar nem discordar com a 

informação, demonstrando que a actividade turística desenvolvida no seu município 

ainda não apresenta grandes impactos – nem positivos, nem negativos.  

Na questão 3 foi apresentada aos entrevistados uma das metas do PNT 2003/2007, que 

prevê que até 2007 o Pólo Turístico da Chapada Diamantina esteja consolidado como 

um dos dois melhores destinos de Ecoturismo do Brasil. Em seguida, foram 

questionados se o turismo desenvolvido na região tem respeitado regras de 

sustentabilidade ambiental e social, porque existem medidas federais de protecção às 

mesmas. Sobre esta matéria, e com base nas respostas obtidas, conclui-se que existem 

algumas medidas de protecção à sustentabilidade ambiental e social na região, porém 



estas medidas em nada têm a ver com acções estratégicas do PNT, e sim com medidas 

locais, desenvolvidas pelas prefeituras. 

Um dos entrevistados justificou sua resposta afirmando que, na realidade, apesar de já 

ter três anos de implantação, o PNT ainda não chegou à Chapada Diamantina, e que só 

para a segunda metade de 2006 estão previstas acções e recursos federais para a região.  

As respostas apresentadas nas questões 1, 2 e 3 servem ainda para confirmar a 

importância da actividade turística como uma nova alternativa económica para a região, 

após a extinção da actividade garimpeira. Em contrapartida, pela análise das respostas, 

pode-se facilmente comprovar a inexistência de medidas coordenadas oficiais para a 

preservação dos atractivos turísticos. A preservação ambiental existente actualmente na 

Chapada Diamantina é resultado da crescente consciência ecológica do turista e dos 

guias turísticos (matéria analisada na secção 3.2.5) e não resultado de medidas 

governamentais de planeamento para o desenvolvimento do turismo. É um facto que 

não existem medidas governamentais de controlo da capacidade de carga local (tema 

aprofundado na secção 2.5.2), guardas florestais ou fiscalizações federais.  

Se levarmos em conta a fragilidade do ecossistema da Chapada Diamantina, pode-se 

observar que as medidas isoladas de preservação ambiental não são suficientes para o 

desenvolvimento de uma actividade turística sustentada na região. 

A questão 4 tem por objectivo averiguar se o crescimento da actividade turística tem 

promovido o desenvolvimento regional (tema analisado na secção 3.3), ou apenas 

crescimento económico directo, motivado pelo lucro, que não visa a melhoria das 

condições de vida da população local. Para isso, os entrevistados foram questionados se 

“é possível afirmar que o crescimento do turismo na região da Chapada Diamantina tem 

colaborado para a melhoria da qualidade de vida da população local?”. 

A maioria dos entrevistados respondeu concordar plenamente com o facto de que o 

crescimento da actividade turística na região tem contribuído para a melhoria da 

qualidade de vida da população local. Apenas um entrevistado respondeu só concordar 

com a afirmação. Com base na análise das respostas, pode-se observar que a actividade 

turística de facto tem sido uma opção de desenvolvimento económico para uma região 



que atingiu a estagnação económica após os diversos ciclos económicos que viveu 

(matéria analisada na secção 6.2). 

Regista-se igualmente que a actividade turística não se encontra adequadamente 

estruturada na região. Esta foi a justificação utilizada pelo entrevistado que respondeu 

apenas concordar com o facto de que o turismo tem contribuído para a melhoria da 

qualidade de vida da população do seu município. Para este entrevistado, o turismo 

desenvolvido na região acontece de forma desordenada e ainda não tomou a proporção e 

a importância que o turismo deve ter. A falta de fiscalização resulta em grande 

quantidade de estabelecimentos clandestinos que não pagam impostos. Portanto, apesar 

de apresentar um fluxo turístico anual constante, a prefeitura não consegue recolher os 

recursos financeiros (impostos) necessários para serem aplicados na melhoria da 

qualidade de vida da população local. 

A questão 5 aborda a matéria analisada na secção 3.2 desta dissertação, que é a 

importância da inclusão social no processo de planeamento turístico. Foi visto na 

fundamentação teórica que a inclusão social é condição básica para o desenvolvimento e 

consolidação de uma actividade turística sustentada e integrada nas localidades. Sendo 

assim, foi solicitado aos entrevistados que confirmassem o seu grau de concordância 

para com a seguinte afirmação: “No caso da Chapada Diamantina é correto afirmar que 

a sociedade possui meios para participar nos processos de decisão do planejamento 

turístico”. 

As respostas obtidas apontam para o facto de que já existem meios pelos quais a 

população pode participar do processo de planeamento turístico da Chapada 

Diamantina. Porém, o Conselho de Turismo – implantado como exigência no 

Prodetur/NE II (analisado na secção 5.2.2.3) para proporcionar a inclusão social, ainda 

não funciona adequadamente. 

Na questão 06, os entrevistados foram questionados sobre a existência de algum 

programa nacional de planeamento turístico que esteja em vigor no Pólo Turístico da 

Chapada Diamantina, e que contemple as principais directrizes do PNT 2003-2007 (as 

directrizes do PNT foram analisadas na secção 5.2.2.1 e são: oferecer um produto 

turístico de qualidade; diversificar a oferta turística; estruturar os destinos turísticos; 

ampliar e qualificar o mercado de trabalho; aumentar a competitividade do produto 



turístico no mercado internacional; ampliar o consumo do mercado interno; e aumentar 

as taxas de permanência e gasto médio do turista).  

A unanimidade nas respostas demonstra que não existe, na região, nenhum programa 

nacional que vise a qualificação da mão-de-obra turística, cursos de idiomas para 

profissionais do turismo e consultoria pública para o desenvolvimento do produto 

turístico. Em relação ao desenvolvimento de infra-estruturas básicas, os resultados 

demonstram que existem acções de implantação de saneamento básico, ampliação do 

fornecimento de água e implantação de aterro sanitário. 

Estas respostas demonstram que a região está tardiamente a começar a ser preparada 

para o desenvolvimento do turismo. A prioridade está a ser dada às necessidades básicas 

das localidades para depois se buscar investir nas necessidades turísticas. Esta realidade 

não corresponde com a já analisada meta do PNT, que prevê transformar a Chapada 

Diamantina num Pólo de Ecoturismo consolidado até 2007.  

No que se refere ao desenvolvimento de infra-estruturas turísticas, os resultados 

demonstram que a região foi beneficiada com a construção e reformas das estradas 

regionais e federais. Outra medida de desenvolvimento das infra-estruturas turísticas, 

observada nas entrevistas, foi a construção do aeroporto da cidade de Lençóis, resultado 

do Prodetur/NE I. 

Quando questionados sobre protecção aos ambientes naturais os três entrevistados 

citaram a elaboração dos Planos de Gestão das duas APAs, também resultado do 

Prodetur/NE I. Porém, um dos entrevistados chamou a atenção para o facto de que esta 

medida é muito relativa, visto que existe a legislação da protecção ambiental, mas não 

existem medidas de fiscalização e protecção efectiva as áreas citadas. 

A questão 7 questiona sobre as obras realizadas no Prodetur/NE I (programa analisado 

na secção 5.2.2.3), se na opinião dos entrevistados a construção do aeroporto de Lençóis 

era uma acção prioritária para o desenvolvimento do turismo, e se esta obra trouxe 

algum beneficio directo para o seu município. 

Nesta questão do aeroporto as respostas são claramente fragmentadas. Não existe aqui 

uma unanimidade visto que a localização geográfica de cada município influencia 

directamente as respostas dos entrevistados. 



Mesmo com a fragmentação das respostas, estas indicam que na opinião dos 

entrevistados a construção do aeroporto era considerada uma obra importante para o 

desenvolvimento turístico local, mas não prioritária. O primeiro ponto de desacordo 

entre os entrevistados é a localização geográfica do aeroporto, que beneficia 

exclusivamente o município de Lençóis. 

Outro ponto observado nas respostas é a falta de sustentabilidade da obra. O aeroporto 

por si só não atrai e mantém um fluxo de turistas: ele apenas facilita o acesso. Foi 

ressaltado entre os entrevistados que as estradas continuam a ser o principal meio pelo 

qual os turistas chegam à região e que a maioria das estradas regionais encontram-se em 

péssimo estado de conservação. A qualidade das estradas dificulta a chegada de muitos 

turistas à região, assim como dificulta que o turista que desembarque em Lençóis 

conheça outras localidades do Pólo Turístico da Chapada Diamantina.  

Esta realidade vai de encontro a teoria (analisada na secção 3.3.1) de Pólos Turísticos, 

que defende a complementaridade dos atractivos dos municípios. De acordo com a 

fundamentação teórica desta dissertação, quando os atractivos de um município não 

apresentam condições de atrair o visitante, sempre poderão ser aproveitados como 

complemento aos atractivos oferecidos por municípios próximos onde a actividade 

turística esteja mais desenvolvida, como forma de fortalecer o poder de atracção 

regional. Porém, na Chapada Diamantina, o péssimo estado de conservação das estradas 

inibe a exploração da região, como de facto, um pólo turístico. 

Foi realçado ainda que os trilhos turísticos (principal atractivo da região) não são 

adequados para o desenvolvimento do turismo ecológico e que o Pólo Turístico da 

Chapada Diamantina, como um todo, precisa de investimentos em fortalecimento da 

infra-estrutura e divulgação. Sem estas medidas, o aeroporto torna-se subaproveitado. 

Em relação aos benefícios trazidos pelo aeroporto, o único município em que houve 

qualquer alteração no fluxo turístico foi o de Lençóis. O ex-secretário de turismo do 

município afirmou que enquanto houve um voo charter de São Paulo para Lençóis o 

turismo da cidade cresceu e se fortaleceu bastante. Porém, o alto custo de utilização do 

aeroporto fez com que este voo fosse cancelado e actualmente o aeroporto não 

representa um grande diferencial em termos de fluxo turístico. O principal meio de 

transporte para chegar a cidade continua a ser o rodoviário. 



A questão 8, complementar à questão 7, questiona se a infra-estrutura básica e turística 

da cidade está adequada para receber o possível aumento de visitantes resultante da 

construção do aeroporto. O representante de Lençóis (único município que apresentou 

um significativo aumento no fluxo turístico – mesmo que temporário) afirmou que não 

houve qualquer problema de infra-estruturas para receber os visitantes. 

A questão 9 questiona sobre uma das prioridades de investimentos da 2ª fase do 

Prodetur/NE, que é a modernização da gestão municipal como forma de facilitar e 

promover a descentralização turística. Os entrevistados foram questionados se “foi 

desenvolvida alguma acção por parte do governo estadual ou federal, no seu município, 

com o objectivo de modernização da gestão municipal?” 

A unanimidade das respostas apresentadas indica que não existe nos municípios da 

Chapada Diamantina nenhuma acção, por parte do governo federal ou estadual, de 

modernização da gestão municipal. Um dos entrevistados afirmou que estão previstas, 

no âmbito do PRT, algumas medidas de modernização e profissionalização da gestão 

pública municipal, mas que só devem ser postas em prática no segundo semestre de 

2006. 

A questão 10 foi formulada com o objectivo de verificar as respostas da questão 05, 

onde o entrevistado foi inquirido a respeito da participação da sociedade no processo de 

planeamento. Os entrevistados foram questionados se “o Conselho de Turismo da 

Chapada Diamantina está em funcionamento?” e se “cumpre sua função de inserção 

social no processo de planejamento turístico?”. 

Pela análise das respostas da questão 10 pode-se observar total coerência com o que foi 

respondido na questão 05. Aqui os entrevistados reafirmaram a resposta de que o 

Conselho de Turismo do Pólo Turístico da Chapada Diamantina está em 

funcionamento, mas ainda se encontra em fase inicial de participação popular no 

processo de planeamento turístico. Os resultados apontam para o facto de até ao 

momento ainda não ter existido nenhuma decisão concreta de planeamento turístico 

resultado das reuniões do conselho. Porém, pode-se perceber também, por parte dos 

entrevistados, a confiança para o facto de que dentro de alguns anos o conselho será 

uma importante ferramenta de inserção social no planeamento turístico. 



A questão 11 diz respeito ao PRT (analisado na secção 5.2.2.4), e tem por objectivo 

confirmar as respostas apresentadas na questão 6, sobre a existência de consultoria para 

desenvolvimento do produto turístico. A pergunta refere-se aos roteiros turísticos 

apresentados no Salão de Turismo 2005, no qual nenhum roteiro apresentado foi 

aprovado pelo Ministério do Turismo. Os entrevistados foram questionados se “após o 

Salão de Turismo, as prefeituras municipais da Chapada Diamantina receberam alguma 

ajuda de nível estadual ou nacional para o aprimoramento dos referidos roteiros?” 

Os resultados confirmaram as respostas obtidas com a questão 6. Pode-se perceber que 

até Janeiro de 2006 não houve qualquer acção por parte dos governos estadual e federal 

para a qualificação dos roteiros apresentados no Salão de Turismo. Os entrevistados 

criticaram o governo federal pela falta de interesse em desenvolver o turismo local de 

acordo com a realidade do mercado e não de acordo com os padrões internacionais de 

qualidade. Os entrevistados informaram que os roteiros apresentados no Salão de 

Turismo estão a ser comercializados, mesmo sem terem sido aprovados e já apresentam 

respostas positivas por parte dos turistas. Os entrevistados foram unânimes a afirmar 

que não podem ficar à espera de apoio federal para desenvolver o produto turístico local 

e ao mesmo tempo, sofrem com a falta de recursos financeiros e pessoais para fazê-lo. 

Um dos entrevistados afirmou que o Ministério do Turismo contratou uma empresa de 

consultoria para analisar o turismo na Bahia. Esta consultoria está prevista para 

acontecer a partir de 2006 e englobará as regiões da Costa do Dendê, Costa dos 

Coqueiros e Chapada Diamantina. Mas, até Março de 2006, não havia qualquer previsão 

de realização da consultoria.  

A questão 12 refere-se ao projecto “Brasil, Meu Negócio é Turismo” (analisado na 

secção 5.2.2.5). A questão tem por objectivo saber se o projecto está a ser implantado 

no Pólo Turístico da Chapada Diamantina, bem como averiguar se as respostas estão 

coerentes com o que foi respondido na questão 06. Os entrevistados foram questionados 

se “até a presente data, houve ou há previsão de haver alguma ação deste projeto no seu 

município”?   

Os resultados apresentados na questão 12 detectaram uma contradição de um dos 

entrevistados que respondeu, na questão 6, não haver qualquer acção do governo federal 

no seu município que vise a qualificação da mão-de-obra turística. O Projecto “Brasil, 



Meu Negocio é Turismo” foi analisado na secção 5.2.2.5, onde se pode observar que a 

aplicação piloto do projecto aconteceu justamente na cidade de Lençóis. Confrontado 

com esta informação, o entrevistado justificou-se afirmando que o projecto começou a 

ser aplicado no município, porém a falta de informação a respeito dos objectivos do 

projecto resultou no fracasso da primeira fase. Esta primeira fase do projecto constituiu 

na selecção de instrutores da área de turismo para capacitação em Salvador e houve 

poucos candidatos. Actualmente irá ser iniciada a segunda fase do projecto que é a 

formação de turmas de profissionais de turismo, para receber formação pelos instrutores 

já qualificados. O entrevistado demonstrou não possuir confiança no projecto e afirmou 

existir pouca divulgação e informações a respeito dos objectivos gerais do mesmo. O 

restante dos entrevistados afirmou não conhecer o projecto. 

A questão 13 teve por objectivo inquirir os entrevistados sobre quais as principais 

dificuldades enfrentadas pelos municípios do Pólo Turístico da Chapada Diamantina, na 

implementação dos programas nacionais de planeamento turístico. Esta pergunta visa 

conhecer a opinião do entrevistado sobre quais são as condições dos municípios da 

Chapada Diamantina para desenvolver as directrizes do planeamento turístico nacional. 

Para isso eles responderam à seguinte indagação: “Em sua opinião quais são as 

principais dificuldades enfrentadas pelos municípios do Pólo Turístico da Chapada 

Diamantina na implementação dos programas nacionais de planejamento turístico?” 

Os resultados desta questão demonstram que existe um grande problema político no 

planeamento turístico da Chapada Diamantina, pois muitas vezes não existe afinidade 

política e sintonia de acções entre o governo nacional, estadual e municipal. Os 

interesses políticos das diversas esferas municipais e estaduais ainda são o principal 

entrave para o desenvolvimento turístico da região. 

Um dos entrevistados ilustrou esta questão afirmando que muitas acções turísticas 

desenvolvidas nos municípios são acções estaduais, que levam o nome do governo do 

estado, e consequentemente, promovem a divulgação política do mesmo. Quando a 

acção é nacional, o governo do estado não tem tanto interesse na sua aplicação, visto 

que não resultaria numa divulgação directa do Governo do Estado.  



Sendo assim, os problemas de afinidade política e falta de profissionalismo do poder 

público são, por unanimidade, os principais responsáveis pela estagnação turística que 

vive o Pólo Turístico da Chapada Diamantina. 

Aliando as deficiências do poder público local e estadual, as acções de desenvolvimento 

do turismo realizadas na região da Chapada Diamantina, caracterizam-se também por 

serem direccionadas ao desenvolvimento dos municípios em separado, e não ao Pólo 

Turístico como um todo. A região, em geral, está carente de investimentos em infra-

estruturas básicas e turísticas, campanhas de marketing e, principalmente, melhoria dos 

acessos. 

Com a análise das respostas obtidas, outro problema detectado na implementação dos 

programas nacionais de planeamento turístico é a adequação dos programas e projectos 

turísticos à realidade local. Foi visto na fundamentação teórica (secção 2.5) que cada 

região apresenta características próprias que precisam ser analisadas face a um processo 

de planeamento. A ideia de um modelo preestabelecido, com directrizes rígidas, 

certamente não alcançará resultados satisfatórios de desenvolvimento se o poder local 

não apresentar condições de captar e adequar as acções à realidade local. 

Portanto, o Ministério do Turismo não tem conhecimento da realidade específica de 

todas as regiões turísticas do Brasil e, ainda que tivesse, seria muito difícil desenvolver 

uma metodologia única de planeamento ao nível federal para ser aplicada directamente 

em todos os municípios brasileiros. Assim, é preciso que a gestão municipal e estadual 

estejam adequadamente qualificadas para captar as acções dos programas e projectos 

nacionais e adequá-los às necessidades específicas da região. A Chapada Diamantina, 

por exemplo, necessita de medidas próprias devido à fragilidade dos seus atractivos. 

Assim, além de serem levadas em conta as necessidades específicas, o desenvolvimento 

do turismo local necessita que a descentralização turística ocorra com êxito e que os três 

níveis de planeamento público (federal, regional e local) trabalhem em cooperação 

conjunta. 

Outro ponto detectado nos resultados foi a qualificação inadequada dos profissionais 

que compõe a gestão municipal e estadual do turismo. Esta realidade pode ser observada 

com os próprios entrevistados, pois dos três secretários de turismo entrevistados apenas 

um apresenta formação na área de turismo. Esta amostragem pode levar-nos a crer que a 



maioria dos municípios da Chapada Diamantina não apresentam sequer um profissional 

qualificado, na área de turismo, para gerir a actividade. 

Assim, com base na pesquisa realizada e nas respostas obtidas com as entrevistas, foi 

possível traçar um perfil da realidade do turismo desenvolvido no Pólo Turístico da 

Chapada Diamantina.  

A princípio fica clara a importância do turismo para a região como opção de retoma 

económica após a extinção da actividade garimpeira. A actividade turística tem sido 

responsável pela geração de emprego e rendimentos para uma população que, na 

ausência do turismo, não teria onde ser empregada. O turismo tem contribuído também 

para a melhoria da qualidade de vida da população local e, em parte, para a preservação 

cultural e natural da região, mesmo não apresentando grandes medidas de 

sustentabilidade ambiental e social. Esta preservação concentra-se em áreas isoladas que 

estão a ser geridas por ONGs, prefeituras ou a iniciativa privada, permanecendo a 

maioria do território da Chapada Diamantina sem qualquer medida de fiscalização e 

preservação ambiental. 

A região apresenta todos os itens necessários para o desenvolvimento de uma actividade 

turística sustentada e integrada. Os municípios classificados como turísticos já possuem 

infra-estruturas básicas e turísticas satisfatórias para o desenvolvimento do turismo. Os 

municípios classificados como potencialmente turísticos não possuem infra-estruturas 

para receber um fluxo turístico constante mas, a maioria, possui atracções que fazem 

com que os turistas hospedados noutros municípios passem o dia a usufruir dos seus 

atractivos. Este turismo diário (excursionista) também é de fundamental importância 

para a geração de emprego e rendimento para estes municípios. 

Para que a actividade continue a desenvolver-se é preciso que se invista em programas 

de melhoria das infra-estruturas básicas e em programas de sustentabilidade ambiental e 

social. Aqui, não só os atractivos naturais merecem atenção, a comunidade local é muito 

genuína e apresenta características próprias da época do garimpo que devem ser 

preservadas. Vale ressaltar que o aumento do fluxo turístico na região, na realidade 

actual, resultará directamente na degradação ambiental e social.  



A inclusão social tem sido valorizada no processo de planeamento local. O Conselho de 

Turismo está em fase inicial de funcionamento e a tendência apresentada é que em 

alguns anos se tornará uma importante forma de participação social das decisões do 

planeamento turístico.  

A capacitação da mão-de-obra existente também é um dos factores prioritários para o 

desenvolvimento da actividade turística. A grande parte da mão-de-obra disponível na 

região são de pessoas que trabalhavam no garimpo e ficaram sem opção profissional 

com a extinção deste. O desafio aqui apresentado é transformar os antigos garimpeiros, 

que degradavam o meio ambiente para sobreviver, em mão-de-obra turística qualificada, 

que necessita do ambiente preservado para desenvolver a actividade. 

Em relação ao PNT 2003 / 2007, o que pode ser observado é que as medidas sugeridas 

no planeamento estratégico são importantes para o desenvolvimento descentralizado do 

turismo, porém, na prática, essas medidas ainda não chegaram e devem demorar a ser 

consolidadas nos municípios da Chapada Diamantina. 

A região apresenta carência de infra-estruturas básicas e turísticas, principalmente nos 

acessos. Os únicos municípios que apresentam condições para o desenvolvimento da 

actividade são de facto os considerados turísticos e, consequentemente, os que foram 

utilizados na amostra da pesquisa. Os municípios potencialmente turísticos estão longe 

de conseguir consolidar uma actividade turística pela completa falta de infra-estruturas 

apresentada. Actualmente, estes municípios usufruem das visitas diárias dos turistas e 

obtêm recursos resultantes de serviços de alimentação, taxas para utilização dos 

recursos, guias, entre outros. 

Um importante facto detectado no decorrer da investigação é que o desenvolvimento da 

actividade turística na Chapada Diamantina tem-se concentrado quase exclusivamente 

nas mãos da iniciativa privada. O sector privado tem sido responsável pela maioria das 

acções de capacitação de mão-de-obra, desenvolvimento de infra-estruturas turísticas, 

gestão de atractivos, entre outros. Esta centralização na iniciativa privada faz com que o 

desenvolvimento turístico da região se concentre nos interesses pessoais e financeiros 

deste participante, o que pode resultar – como melhor analisado na secção 3.2.4 – na 

falta de sustentabilidade da actividade a longo prazo. A região precisa encontrar o ponto 



ideal da participação conjunta entre o público e o privado, para atingir assim a 

sustentabilidade da actividade.  

Actualmente o poder público não tem cumprido as suas funções de organizar, controlar 

e fiscalizar a actividade turística. O governo regional tem-se mostrado ineficiente na 

implantação das directrizes nacionais no desenvolvimento do turismo local, e o poder 

local tem demonstrado completo despreparo, tanto no desenvolvimento do turismo local 

como na captação de recursos dos programas turísticos existentes. 

O poder público local também é caracterizado pela falta de capacitação e 

profissionalismo dos funcionários. Entre os três secretários de turismo entrevistados 

apenas um apresenta formação na área de turismo. A necessidade de modernização e 

capacitação da gestão pública é uma medida fundamental para o desenvolvimento local. 

Outra característica relacionada com o poder público brasileiro em geral é a inadequada 

utilização dos recursos públicos e a falta de continuidade das acções, resultantes das 

mudanças eleitorais. 

Esta realidade tem como consequência a falta de continuidade das acções planeadas e, 

consequentemente, a dificuldade de se atingir o desenvolvimento sustentável e 

integrado da actividade turística no Brasil. 

 

7.4 Análise da Hipótese 

A hipótese levantada para este estudo foi a de que “apesar dos programas turísticos 

nacionais apresentarem preocupações com a qualidade e sustentabilidade da actividade 

turística, os mesmos acabam por não atingir os objectivos propostos, dado que, ao nível 

local, as acções previstas não são postas em prática de forma adequada”. Com base 

nesta hipótese foram seleccionadas três variáveis a serem exploradas no decorrer do 

estudo, a saber: consistência dos programas turísticos, grau de acções efectivamente 

implementadas e a eficácia da gestão municipal na implementação do planeamento 

turístico. 

Ao tratar a variável “consistência dos programas turísticos nacionais” fica comprovado 

que os mesmos estão adequadamente formulados ao nível estratégico para promoverem 



a descentralização turística e o desenvolvimento do turismo ao nível local. Com a 

análise individualizada dos programas e projectos, realizadas no capítulo 5, foi possível 

observar os objectivos gerais e específicos dos principais programas turísticos em vigor 

actualmente no Brasil e comprovar os seus objectivos de apoio a descentralização da 

actividade turística do Brasil. 

Portanto, pode-se observar que dentro do Plano Nacional de Turismo 2003 / 2007 

existem programas direccionados para as mais diversas necessidades da 

descentralização turística e do desenvolvimento turístico ao nível local. Entre estes 

principais programas e projectos, temos: 

• Prodetur – Voltado para o financiamento de infra-estruturas básica e turística, 

capitação de investimentos privados, fortalecimento da gestão municipal e capacitação 

de mão-de-obra; 

• PRT – Voltado para incentivar a regionalização e descentralização do turismo, 

diversificar e qualificar a oferta turística existente, estruturar os destinos turísticos e 

qualificar o mercado de trabalho; 

• Brasil, Meu Negocio é Turismo – Este é um projecto educacional centrado na 

capacitação da mão-de-obra.  

Com base na análise destes programas e projectos, pode-se concluir que em relação à 

consistência dos planos turísticos nacionais o planeamento estratégico brasileiro 

encontra-se bem estruturado e condizente com os seus objectivos. As metas de governo 

estão adequadamente representadas dentro dos programas nacionais desenvolvidos. 

Quando analisada a segunda variável – grau de acções efectivamente implementadas na 

região, pode-se observar que poucas das acções previstas nos planos estudados são 

efectivamente implementadas na região objecto de estudo. Segundo a investigação 

realizada, os secretários de turismo dos municípios da Chapada Diamantina chegam 

muitas vezes a desconhecer os programas nacionais, bem como as acções previstas para 

o planeamento local. 

Esta realidade demonstra um sério problema na cadeia de planeamento do turismo 

brasileiro. O facto dos planos serem desenvolvidos adequadamente ao nível estratégico 

já conflitua com o facto das suas acções não conseguirem ser efectivamente 



implementadas nas localidades turísticas. Esta realidade demonstra a existência de 

problemas na estrutura brasileira de turismo e falhas no processo de descentralização da 

gestão turística. 

A última variável seleccionada trata de um dos maiores problemas detectados no 

desenvolvimento da actividade turística na Chapada Diamantina – a eficácia da gestão 

municipal na implementação do planeamento turístico. Foi verificado, no decorrer da 

pesquisa, que os municípios estudados não se encontram preparados para a execução 

das directrizes traçadas ao nível nacional. A falta de qualificação da gestão municipal 

resulta também no facto do município não se manter informado das acções nacionais de 

desenvolvimento do turismo, muitas vezes ficando de fora dos programas realizados. 

Somam-se a esta desqualificação do poder municipal os interesses políticos dos 

governos municipais, estaduais e federal e o resultado é, sem dúvida, o principal entrave 

sofrido pelo Pólo Turístico da Chapada Diamantina na implementação das directrizes 

nacionais de planeamento e desenvolvimento do turismo. 

Após o esclarecimento das variáveis e retornando à hipótese seleccionada, podemos 

comprovar com base nas análises realizadas nas secções 7.2 e 7.3, que a hipótese 

levantada neste estudo é verdadeira. Sendo assim, a investigação realizada confirmou 

que apesar do planeamento turístico nacional apresentar preocupações com a qualidade 

e sustentabilidade da actividade turística ao nível local, isto acaba por não acontecer, 

visto que as acções propostas não são concretizadas de forma adequada. Não existe, 

assim, harmonia entre o que é planeado pelo Ministério do Turismo e a prática do 

turismo local nos municípios do Pólo Turístico da Chapada Diamantina.  

 

 

 

7.5 Conclusão 

Com base nas análises realizadas neste capítulo, pode-se concluir que apesar do 

planeamento turístico do Brasil estar adequadamente estruturado ao nível estratégico 



não consegue obter os resultados esperados, de desenvolvimento sustentável, ao nível 

local. Esta realidade pode ser atribuída, em grande parte, à falta de capacitação da 

gestão municipal e à gestão inadequada dos recursos públicos nas três esferas de poder 

(nacional, estadual e municipal). 

No caso da Chapada Diamantina pode-se observar que a actividade turística 

desenvolvida na região têm contribuído para a geração de emprego e rendimento para a 

sociedade, e ainda tem colaborado para uma certa preservação natural e cultural da 

região. Esta preservação é resultado do aumento da consciencialização ecológica dos 

profissionais da área de turismo e dos turistas, além também de resultar de algumas 

medidas isoladas de planeamento das prefeituras. 

Este facto poderia ser considerado como resultado esperado da descentralização turística 

do Brasil, porém as prefeituras não recebem apoio e sequer orientação por parte do 

órgão federal de turismo no planeamento turístico dos municípios. Na realidade, esta 

circunstância resulta do abandono político da região e não de medidas responsáveis de 

descentralização turística. Assim, as acções que visam a sustentabilidade local são 

restritas a algumas cidades isoladas e não podem ser consideradas como realidade para 

todo o Pólo de Turismo da Chapada Diamantina. 

A região sofre ainda com a falta de qualificação da mão-de-obra turística, com a falta de 

continuidade das acções de planeamento e com o facto do poder público não cumprir 

suas funções de organizar, controlar e fiscalizar a actividade. 

Desta forma, pode-se confirmar a hipótese levantada de que apesar dos programas 

turísticos nacionais apresentarem preocupações com a qualidade e sustentabilidade da 

actividade turística, os mesmos acabam por não atingir os objectivos propostos, dado 

que, ao nível local, as acções não são postas em prática de forma adequada. 

 



Capítulo 8 

 

Considerações Finais 

 

8.1 Introdução 

Esta dissertação teve como questão de investigação inicial, o desacordo que existe no 

Brasil entre o que é planeado ao nível estratégico para o desenvolvimento do turismo ao 

nível local, e o que de facto é concretizado. Ao analisar este processo pode-se 

facilmente observar que o planeamento estratégico do turismo no Brasil traça directrizes 

que muitas vezes não são adequadamente traduzidas ao nível local. Esta realidade 

demonstra que apesar do planeamento estratégico visar a sustentabilidade e o 

desenvolvimento do turismo ao nível local, muitas vezes as regiões continuam a 

desenvolver o turismo de forma predatória e irresponsável. 

Diante desta situação foi proposta a análise do planeamento turístico da Chapada 

Diamantina, sob a perspectiva dos principais planos e projectos nacionais de turismo. O 

problema que conduziu a investigação foi colocado através da seguinte questão: o 

planeamento turístico da Chapada Diamantina tem, na sua prática, as directrizes de 

desenvolvimento da actividade turística traçadas pelo PNT 2003-2007? A ideia foi de 

avaliar os efeitos da descentralização turística do Brasil e a eficácia dos principais 

programas e projectos nacionais de turismo.  

Em torno desta problemática foi levantada a hipótese de que, apesar dos programas 

turísticos nacionais apresentarem preocupações com a qualidade e sustentabilidade da 

actividade turística, os mesmos programas acabam por não atingir os objectivos 

propostos, dado que, ao nível local, as acções não são postas em prática de forma 

adequada. Foram seleccionadas ainda como variáveis de estudo a consistência dos 

planos turísticos, o grau de acções efectivamente implementadas e a eficácia da gestão 

municipal na implementação do planeamento turístico. 



O capítulo de análise e discussão dos resultados expôs a situação do planeamento 

turístico brasileiro e o caso particular da Chapada Diamantina, acabando por confirmar 

a hipótese levantada. Foi detectado durante a investigação que as directrizes de 

planeamento turístico traçadas pelo MTur não são devidamente aplicadas ao nível local. 

Sendo assim, este capítulo traz as considerações finais e, como contributo, as principais 

razões detectadas para o facto da descentralização turística do Brasil apresentar 

divergências entre as directrizes traçadas ao nível federal e a realidade da actividade ao 

nível local. Não se pretende aqui esgotar o assunto, visto que este não foi o objectivo 

deste estudo, mas sim apontar as principais razões detectadas durante o processo de 

investigação. 

 

8.2 Considerações Finais 

O levantamento bibliográfico sobre planeamento e desenvolvimento do turismo, 

realizado no capítulo 2 desta dissertação, demonstrou que a actividade turística é 

responsável por inúmeros impactos positivos e negativos nas regiões em que se 

desenvolve. Esta realidade, dos impactos causados, é o que fundamenta e justifica a 

necessidade do planeamento turístico. O planeamento, quando realizado de forma 

responsável, pode minimizar os efeitos negativos da actividade, maximizar os 

resultados positivos e proporcionar o desenvolvimento das localidades de forma 

integrada e sustentável. Para tanto, é necessário não somente elaborar um documento 

com respostas a problemas existentes mas, principalmente, estabelecer uma posição de 

prevenção e visualização do futuro, como forma de estabelecer os objectivos e prazos 

pretendidos e a melhor forma de atingi-los. 

No capítulo 3 foram tratados os assuntos referentes à gestão do processo de 

planeamento turístico. Ficou evidente neste capítulo a necessidade de se desenvolver a 

actividade de forma integrada com a participação de todos os elementos do processo. A 

participação continua a ser um elemento-chave na gestão do planeamento, devido à sua 

capacidade de introduzir soluções técnicas e politicamente mais ricas, bem como de 

promover a consensualização das estratégias de planeamento.  



De acordo com a opinião dos autores citados, pode-se comprovar a importância de todos 

os envolvidos no processo de planeamento turístico, em especial a do Estado. Este é, 

sem dúvida, um dos principais actores dentro da actividade, visto que tem como funções 

básicas organizar, gerir e controlar o desenvolvimento da actividade de forma a obter o 

equilíbrio entre os interesses dos diversos participantes. Na prática, uma das funções 

principais do Estado é a elaboração e execução de políticas públicas que promovam a 

coordenação entre os interesses dos diversos participantes da actividade, de forma a 

garantir o bem-estar colectivo e o funcionamento da actividade turística nos seus 

melhores índices de aproveitamento. 

Com a análise da fundamentação teórica realizada nos capítulos 2 e 3 desta dissertação, 

fica igualmente comprovado que, para se atingir o desenvolvimento sustentável e 

integrado dos destinos turísticos, é necessário o estabelecimento de um planeamento 

adequado. Este planeamento deve fazer parte de uma política pública de turismo que 

vise desenvolver a actividade em sintonia e equilíbrio com todos os participantes do 

processo, dando prioridade à sustentabilidade das regiões e à melhoria das condições de 

vida das comunidades.  

No Brasil, a responsabilidade do planeamento e desenvolvimento do turismo ao nível 

estratégico é do Ministério do Turismo. De acordo com a análise realizada no capítulo 

5, pode-se observar que a função principal do MTur é o estabelecimento da Política 

Nacional de Turismo e do Plano Nacional de Turismo. Actualmente, um dos principais 

desafios do MTur é promover a descentralização do turismo no Brasil. A 

descentralização turística pretende dar aos municípios directrizes comuns aos planos 

nacionais, juntamente com autonomia e apoio para o planeamento e execução de acções 

locais e regionais. 

Este capítulo demonstrou ainda que, ao nível estratégico, o planeamento do turismo do 

Brasil encontra-se adequadamente estruturado, pois além de fornecer uma estrutura 

física que facilite a comunicação entre os níveis nacionais, estaduais e municipais, o 

MTur tem desenvolvido programas e projectos que representam adequadamente as 

directrizes estratégicas de desenvolvimento do turismo ao nível local, onde a actividade 

realmente acontece. 



Após observar que ao nível estratégico o planeamento do turismo do Brasil se encontra 

adequadamente estruturado, foi realizada uma análise das directrizes do planeamento 

estratégico do turismo do Brasil ao nível regional e ao nível local. Esta análise, 

apresentada no capítulo 6, permitiu aferir que acções do planeamento estratégico de 

facto estão a ser aplicadas ao nível regional e quais destas acções estão previstas para a 

aplicação local, no caso deste estudo, nos municípios do Pólo Turístico da Chapada 

Diamantina.  

Nesta fase da investigação foi possível comprovar uma certa discrepância entre o que é 

planeado pelo MTur e as acções que efectivamente chegam aos níveis regional e local 

do planeamento turístico do Brasil. A análise realizada permitiu observar que muitas das 

acções propostas e aprovadas para implantação nas cidades do Brasil acabam por não 

ser cumpridas. 

Em paralelo, foi realizada neste capítulo a apresentação e caracterização da área objecto 

de estudo. Na secção destinada à caracterização da Chapada Diamantina, ficou 

comprovado o potencial turístico existente e a importância da actividade turística para a 

retoma do desenvolvimento da região. A actividade turística desenvolvida na Chapada 

Diamantina não só tem contribuído para a geração de emprego e rendimento para a 

sociedade, como ao mesmo tempo tem colaborado para uma certa preservação natural e 

cultural da região. 

Assim, a entrevista realizada com os secretários de turismo dos municípios turísticos da 

Chapada Diamantina serviu para confirmar que existe uma grande divergência entre as 

directrizes do planeamento nacional de turismo e a realidade da actividade turística nos 

municípios. De facto, ficou comprovado que apesar da actividade estar adequadamente 

estruturada ao nível estratégico, não consegue obter os resultados esperados ao nível 

local. Esta realidade pode ser atribuída, em grande parte, à falta de capacitação da 

gestão municipal e à gestão inadequada dos recursos públicos nas três esferas de poder 

(nacional, estadual e municipal). 

A investigação demonstrou também que muitas prefeituras do Brasil não se encontram 

adequadamente capacitadas para assumir as responsabilidades do planeamento local do 

turismo, nem para desenvolver as acções que lhes foram designadas com a 

descentralização turística do Brasil. Com a investigação, foi possível comprovar que 



muitas das acções propostas pelo MTur não são sequer do conhecimento dos secretários 

de turismo dos municípios estudados. Do mesmo modo, o apoio que deveria ser 

fornecido aos municípios pelo MTur para a realização das actividades propostas não 

existe. 

Actualmente, o planeamento turístico da região da Chapada Diamantina conta com 

acções isoladas dos municípios, e não acções que visem o desenvolvimento regional e a 

complementariedade dos atractivos, realidade que resulta na descaracterização do 

conceito de pólo turístico aprofundado na secção 3.3.1. 

Além da falta de preparação para as actividades de planeamento do turismo por parte 

dos poderes locais, a investigação demonstrou ainda que a região possui problemas em 

termos da falta de qualificação da mão-de-obra turística, da falta de continuidade das 

acções de planeamento e com o facto do poder público não cumprir as suas funções de 

organizar, controlar e fiscalizar a actividade. Desta forma, pode-se considerar 

verdadeira a hipótese levantada de que, apesar dos programas turísticos nacionais 

apresentarem preocupações com a qualidade e sustentabilidade da actividade turística, 

os mesmos acabam por não atingir os objectivos propostos. Isto porque, ao nível local, 

as acções não são postas em prática de forma adequada. 

 

8.3 Contributo – Reflexões sobre o processo de descentralização do 

planeamento turístico do Brasil 

Uma tese deve apresentar um contributo sobre o ponto de vista científico acerca do 

assunto estudado. Os contributos podem ser ou de natureza de evolução epistemológica, 

que é mais esperado em termos de uma tese de doutoramento, ou um contributo sobre o 

ponto de vista da validação empírica para determinadas situações. 

Esta tese traz como principais contributos a análise do planeamento turístico da 

Chapada Diamantina e a validação empírica sobre o ponto de vista de como os planos 

turísticos são implementados no país ao nível estratégico, e o porquê de não atingirem 

os objectivos propostos ao nível local. 



Não se pretende aqui esgotar o assunto, visto que o objectivo desta tese não foi o de 

explicar como este processo ocorre. No entanto, durante o processo, foi possível 

detectar alguns factores que de facto colaboram para a realidade de abandono na qual se 

encontram muitos municípios turísticos brasileiros. Entre estes factores, podem-se citar: 

a falta de articulação e comprometimento entre as esferas de poder público (nacional, 

estadual e municipal); a gestão inadequada dos recursos públicos; e a falta de 

capacitação do poder público. 

De acordo com o que foi exposto no capítulo 5 desta dissertação, pode-se observar que a 

gestão do planeamento do turismo no Brasil se encontra adequadamente estruturada ao 

nível estratégico para a descentralização da actividade turística. O Sistema Nacional de 

Gestão do Turismo apresenta os três níveis de poder público (nacional, estadual e 

municipal) estruturados e com as funções determinadas. 

Este modelo nacional de planeamento do turismo prevê o aumento da autonomia da 

gestão e do planeamento turístico aos níveis estaduais e municipais, sob a orientação e 

monitorização do órgão federal. Assim, para que este modelo de facto funcione, é 

necessário que as três esferas trabalhem em conjunto, da seguinte forma:  

• O MTur estabelece as directrizes e os programas e projectos nacionais que apoiam 

e representam as metas do governo, e disponibiliza serviços de apoio e consultoria para 

o desenvolvimento da actividade turística ao nível local;  

• O governo estadual absorve as directrizes, capta as acções dos programas e 

projectos nacionais para o seu Estado, e concilia o apoio federal com a política estadual 

de turismo; 

• O governo municipal, por sua vez, tem a obrigação de captar as acções propostas 

aos níveis federal e estadual, adequá-las à realidade da sua cidade ou município, 

conciliá-las com a política municipal de turismo e aplicá-la na sua localidade. 

Para que esta integração de facto aconteça, é necessário que exista o comprometimento 

entre as esferas nacional, estadual e municipal, de forma a que as divergências políticas 

não acabem por prejudicar o desenvolvimento global da actividade turística.  

Outra questão apontada é a falta de capacitação dos recursos humanos para implementar 

as directrizes nacionais de turismo. Durante a pesquisa empírica foi possível constatar o 



carácter de urgência quanto à modernização da gestão municipal e a capacitação 

profissional da mesma. Somente com órgãos públicos qualificados e com adequadas 

condições de trabalho se poderá atingir a profissionalização necessária ao sector de 

turismo. Actualmente, os municípios do Brasil não apresentam condições de assumir as 

obrigações, atribuídas pelo MTur, de planeamento e desenvolvimento da actividade 

turística, pela absoluta falta de capacitação dos funcionários e pela realidade atrasada da 

gestão municipal. Esta capacitação da gestão municipal e estadual deve então ser tida 

como prioridade na busca do desenvolvimento da actividade turística de forma 

sustentável e integrada. 

Para finalizar, foi possível observar ainda que a gestão pública da actividade necessita 

de constante fiscalização. Assim, para evitar a gestão inadequada dos recursos públicos 

destinados ao desenvolvimento do turismo, é necessário que as três esferas do poder 

apresentem periodicamente os resultados das acções propostas e realizadas. Desta 

forma, será possível comprovar a gestão correcta dos recursos públicos no 

estabelecimento das directrizes nacionais de desenvolvimento do turismo. 

Após estas análises, e com o conhecimento da política do Brasil, acredita-se ser possível 

a alteração desta realidade. Ao nível estratégico a actividade já se encontra 

adequadamente estruturada, sendo que o problema actual se situa no funcionamento da 

estrutura. Esta situação pode começar a ser modificada a partir do momento em que o 

poder local possua conhecimento dos efeitos positivos e negativos da actividade 

turística, bem como se encontre habilitado a captar e adequar as acções nacionais e 

estaduais de desenvolvimento do turismo à realidade do seu município.  

Assim, a partir do momento em que a gestão local esteja adequadamente capacitada 

para o desenvolvimento da actividade turística, será possível exigir mais 

comprometimento dos órgãos regionais e federais de turismo no sentido de encetarem, 

de forma sustentada, acções que promovam o turismo como veículo dinamizador das 

regiões, melhorando a eficácia da descentralização turística do Brasil. 
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Anexo I 

(Entrevista) 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA 

Esta entrevista faz parte de um trabalho de pesquisa desenvolvido no Mestrado em 

Gestão e Desenvolvimento em Turismo pela Universidade de Aveiro – Portugal. A 

qualidade do resultado final depende da sua colaboração. 

Muito obrigado pela atenção! 

Parte I 

(Caracterização do entrevistado) 

Cargo –  

Formação –  

Parte II 

Por favor responda às seguintes questões de acordo com a sua opinião: 

1. A atividade turística desenvolvida no município tem contribuído para geração de 

emprego e renda para a população local. 

Discordo 

Totalmente 

(1) 

Discordo 

 

(2) 

Nem concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

 

(4) 

Concordo 

Totalmente 

(5) 

     

2. A atividade turística desenvolvida no município tem contribuído para a 

preservação de áreas naturais e monumentos históricos. 

Discordo 

Totalmente 

(1) 

Discordo 

 

(2) 

Nem concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

 

(4) 

Concordo 

Totalmente 

(5) 

     

3. O Plano Nacional de Turismo de 2003 /2007 tem como meta que em alguns 

anos o Pólo Turístico da Chapada Diamantina esteja consolidado como um dos dois 



melhores destinos de ecoturismo do Brasil. Portanto, o turismo desenvolvido na região 

tem respeitado regras de sustentabilidade ambiental e social, pois existem medidas de 

proteção as mesmas. 

Discordo 

Totalmente 

(1) 

Discordo 

 

(2) 

Nem concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

 

(4) 

Concordo 

Totalmente 

(5) 

     

4. É possível afirmar que o crescimento do turismo na região da Chapada 

Diamantina tem colaborado para a melhoria da qualidade de vida da população local. 

Discordo 

Totalmente 

(1) 

Discordo 

 

(2) 

Nem concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

 

(4) 

Concordo 

Totalmente 

(5) 

     

 

ica para o desenvolvimento e 

consolidação de uma actividade sustentável nas localidades turísticas. No caso da 

Chapada Diamantina é correto afirmar que a sociedade possui meios para participar nos 

processos de decisão do planejamento turístico. 

Discordo 

Totalmente 

(1) 

Discordo 

 

(2) 

Nem concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

 

(4) 

Concordo 

Totalmente 

(5) 

     

 

 

Parte III

5. No turismo, a inclusão social é condição bás

 

Favor responder às questões abaixo conforme a realidade do seu município. Em caso de 

resposta afirmativa, favor justificar:  



6. Em 29 de Abril de 2003, o governo divulgou o Plano Nacional de Turismo 

(PNT): diretrizes, metas e programas 2003/2007. Foi proposto um novo modelo de 

gestão descentralizada e participativa, atingindo em última instância o município, onde 

o turismo efetivamente acontece. Alguns objetivos do PNT 2003/2007 são: desenvolver 

o produto turístico com qualidade; diversificar a oferta turística; estruturar destinos 

turísticos; ampliar e qualificar o mercado de trabalho; aumentar a competitividade do 

produto nacional no exterior; ampliar o consumo do turismo interno; e, aumentar a 

permanência média e o gasto médio do turista.  

Sendo assim, a partir de 2003, o município foi contemplado por algum programa 

nacional que vise: 

a) Qualificação da mão-de-obra turística?  SIM  NÃO  

b) Curso de idiomas para profissionais do turismo? SIM  NÃO  

c) Consultoria para desenvolvimento do Produto Turístico? SIM  NÃO  

d) Desenvolvimento de infra-estrutura básica? SIM  NÃO  

 

 

 

 

 

Parte IV

e) Desenvolvimento de infra-estrutura turística? SIM  NÃO  

f) Proteção aos ambientes naturais? SIM  NÃO  

Se respondeu SIM para alguma pergunta, favor justificar: 

 

Favor responder às questões abaixo conforme a realidade do seu município.

 



7. O PRODETUR/NE – Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste, 

realizou na sua primeira fase a construção do aeroporto de Lençóis e os Planos de 

Manejo da APA de Marimbus/Iraquara. Em sua opinião, a construção do aeroporto era 

uma ação prioritária para o desenvolvimento do turismo na Chapada Diamantina? Essa 

obra trouxe algum benefício direto ou aumento de fluxo turístico para o seu município? 

 

8. Caso tenha sido detectado aumento de fluxo turístico, a infra-estrutura básica e 

turística da localidade esteve adequada para receber os visitantes? 

 

9. Ainda em relação ao Prodetur/NE, foi desenvolvida alguma ação por parte do 

governo estadual ou federal, no seu município, com o objetivo de modernização da 

gestão municipal? 

 

10. Uma das exigências do Prodetur/NE II foi a formação dos Pólos de Turismo e a 

lan

a 

Diamantina está em funcionamento? Cumpre sua função de inserção social no processo 

de planejamento turístico? 

 

11. Em Junho de 2005, foi realizado o Salão de Turismo em São Paulo, no qual 

foram apresentados os Roteiros Turísticos do Programa de Regionalização do Turismo. 

A Bahia apresentou 5 roteiros da Chapada Diamantina, sendo que nenhum deles foi 

aprovado pelo Ministério do Turismo, embora já estejam sendo comercializados na 

região. Após o salão de turismo, as prefeituras municipais da Chapada Diamantina 

receberam alguma ajuda de nível estadual ou nacional para o aprimoramento dos 

referidos roteiros?    

 

imp tação de Concelhos de Turismo, para facilitar a comunicação entre a sociedade e 

os responsáveis pelo planejamento turístico. O concelho de Turismo da Chapad



12. O Projeto “Brasil, Meu Negocio é Turismo” visa qualificar pessoas que já 

trabalham no setor de turismo. Até a presente data, houve ou há previsão de haver 

alguma ação deste projeto no seu município? Se sim, o que foi feito? 

 

13. Em sua opinião, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos 

municípios do Pólo Turístico da Chapada Diamantina na implementação dos programas 

nacionais de planejamento turístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

(Fotografias) 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustração 1 – Centro da cidade de Lençóis 

Fonte: Própria 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ilustração 2 – Vista da cidade de Lençóis 

 
Fonte: Própria 



Ilustração 3 - Vista do Morro do Pai Inácio 

 
Fonte: http://www.pbase.com/alexuchoa/chapada_diamantina
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Tabela 1 – Acções previstas para a Chapada Diamantina 2003 - 2020 

Chapada Diamantina                        143.414.000 

 Chapada Diamantina                            8.001.000 
  Ação Global                              8.001.000  

   A                             8.001.000 
    Ações Promocionais                              1.900.000  

    

Avaliação Regional da Gestão de Resíduos Sólidos 

do Pólo Chapada Diamantina                                   70.000  

    Elaboração do PDITS - Pólo Chapada Diamantina                                 134.000  

    Módulos de Gestão Administrativa e Fiscal                                  162.000  

    

Módulos de Gestão do Turismo e do Patrimônio 

Natural e Cultural                              1.432.000  

    Plano de Marketing                                 100.000  

    Planos Diretores Municipais                                 923.000  

    

Projeto de Artesanato - Apoio à Geração de 

Emprego e Renda                                 150.000  

    

Projeto de Capacitação Empresarial e Apoio ao 

Associativismo                                 200.000  

    Projeto de Capacitação Profissional                              1.500.000  

    Sinalização Turística                              1.130.000  

    Sistema de Monitoramento e Evolução do Turismo                                 300.000  

 Chapada Norte                          45.959.000 
  Campo Formoso                            11.683.000  

   A                             4.588.000 

    

Elaboração e Implantação de PDLU e Aterro 

Sanitário                                  270.000  

    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                              3.000.000  

    

Inventário e avaliação do patrimônio arqueológico 

de Campo Formoso                                    18.000  

    

Melhoria do Acesso para a Gruta da Barriguda e 

Sumidouro - 90Km da Sede                              1.300.000  

   B                             7.095.000 
    Ampliação do aeroporto de Campo Formoso                                  335.000  

    Implantação de Sistema de Abastecimento de Água                                 350.000  

    Melhoria do acesso à Gruta do Convento                                 160.000  

    

Melhoria do acesso da Estrada Campo Formoso / 

Lajes - Curral Velho 247 km                              6.000.000  
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    Recuperação das Ruínas da Igreja da Gameleira                                   100.000  

    Urbanização do bairro da gameleira                                 150.000  

  Jacobina                            15.805.000  

   A                           13.787.000 

    

Elaboração e Implantação de PDLU e Aterro 

Sanitário                                  515.000  

    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                            11.700.000  

    Parque Virtual das Cachoeiras                              1.500.000  

    Urbanização de Itaitu                                   72.000  

   B                             2.018.000 
    Construção de rampa de saltos para vôo livre                                    41.000  

    Implantação do Centro Turístico-Ambiental de Itaitu                                   66.000  

    

Implantação do Centro Turístico-Ambiental na 

Lagoa Antonio Teixeira Sobrinho                                   66.000  

    

Melhoria do acesso à Cachoeira Véu da Noiva - 23 

Km da sede                                 460.000  

    Recuperação da Igreja de São Miguel das Figuras                               1.325.000  

    Urbanização da Praça da Missão                                   60.000  

  Miguel Calmon                              2.374.000  

   A                             2.170.000 

    

Elaboração e Implantação de PDLU e Aterro 

Sanitário                                  300.000  

    Implantação de Sistema de Abastecimento de Água                                 350.000  

    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                              1.520.000  

   B                                204.000 

    

Implantação do Parque Estadual das Sete 

Passagens                                 204.000  

  Morro do Chapéu                              7.967.000  

   A                             2.654.000 
    Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água                                 513.000  

    

Elaboração e Implantação de PDLU e Aterro 

Sanitário                                  380.000  

    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                              1.391.000  

    

Implantação do Monumento Natural da Cachoeira 

do Ferro Doido                                  370.000  

   B                             5.313.000 
    Ampliação do aeroporto de Morro do Chapéu                              1.200.000  

    Ampliação do centro cultural                                 600.000  
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    Anel Viário de Morro do Chapéu                              1.720.000  

    Implantação da APA Gruta dos Brejoes                                  350.000  

    

Implantação do Parque Estadual de Morro do 

Chapéu                                 543.000  

    Melhoria do acesso para a Gruta dos Brejões                                 900.000  

  Ourolândia                                 637.000  

   B                                637.000 
    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                                 637.000  

  Piritiba                                1.156.000  

   B                             1.156.000 
    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                              1.156.000  

  Saúde                                1.200.000  

   B                             1.200.000 

    

Melhoria da Rodovia BA-131 - Trecho BR-324 / 

Saúde                              1.200.000  

  Utinga                                4.137.000  

   B                             4.137.000 
    Implantação de Sistema de Abastecimento de Água                                 450.000  

    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                              1.587.000  

    

Melhoria da Rodovia BA-142 - Trecho Utinga / 

Tapiramutá                              2.100.000  

  Wagner                              1.000.000  

   A                                200.000 

    

Melhoria do acesso da rodovia Wagner / Cachoeira 

das Sete Quedas                                  200.000  

   B                                800.000 
    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                                 725.000  

    Melhoria do acesso as Pedras do Chapéu                                   75.000  

 Circuito do Diamante                          60.502.000 
  Andaraí                              6.529.000  

   A                             5.229.000 

    

Elaboração e Implantação de PDLU e Aterro 

Sanitário                                    75.000  

    

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água 

– Sede                                 239.000  

    

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água 

em Igatu                                 105.000  

    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário -                              1.290.000  

 4 



Sede Andaraí 

    

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário 

em Igatu                                 360.000  

    

Melhoria da Rodovia Tanquinho de Lençóis à 

Andaraí (Via Lagoa Encantada)                              2.900.000  

    Melhoria do acesso à Igatu                                 260.000  

   B                             1.300.000 

    

Recuperação da Casa de Cultura - 2ª etapa e 

Implantação do Memorial de Andaraí                                 100.000  

    

Recuperação e Estabilização do Sítio Histórico de 

Igatu                              1.200.000  

  Circuito do Diamante                                 500.000  

   A                                500.000 
    Implantação da APA Marimbus / Iraquara                                 500.000  

  Ibicoara                              1.180.000  

   A                                400.000 

    

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - 

Sede  Ibicoara                                 400.000  

   B                                780.000 

    

Melhoria do acesso a Cachoeira do Buracão - 30 

Km da sede                                 780.000  

  Iraquara                              2.255.000  

   A                             2.080.000 
    Estudo regional das cavernas e grutas de Iraquara                                 200.000  

    

Implantação de Centro Turístico-Ambiental (Acesso 

às Grutas)                                   80.000  

    

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - 

Sede Iraquara                              1.800.000  

   B                                175.000 
    Elaboração de Plano de Desenvolvimento Turístico                                   25.000  

    

Elaboração de Plano de Manejo das Cavernas – 

CECAV                                 150.000  

  Itaetê                              13.318.000  

   A                           12.654.000 
    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                                 654.000  

    

Melhoria da Rodovia BA-142 trecho entroncamento 

Andaraí/Mucugê - Itaetê-Marcionílio de Souza-Iaçú                            12.000.000  

   B                                664.000 
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    Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água                                 250.000  

    Construção do cáis no Rio Paraguaçú                                    70.000  

    

Elaboração e Implantação de PDLU e Aterro 

Sanitário                                  100.000  

    Recuperação das matas ciliares do Rio Paraguaçu                                 174.000  

    

Recuperação Paisagística e Urbana com 

estacionamento  no entorno do Poço Encantado                                   70.000  

  Lençóis                              2.498.000  

   A                             2.016.000 

    

Elaboração e Implantação de PDLU e Aterro 

Sanitário                                    75.000  

    Implantação de Sistema de Abastecimento de Água                                 461.000  

    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                                 940.000  

    

Recuperação Urbanística com novo acesso à 

cidade de Lençóis                                 400.000  

    Terminal Rodoviário de Lençóis                                 140.000  

   B                                482.000 

    

Implantação do Centro Turístico-Ambiental do 

Mucugezinho                                 382.000  

    Urbanização de Tanquinho de Lençóis                                 100.000  

  Mucugê                            25.525.000  

   A                           25.120.000 
    Implantação da Rodovia Mucugê – Abaíra                            12.000.000  

    

Implantação da Rodovia Mucugê - Guiné – 

Palmeiras                            12.000.000  

    Implantação de Sistema de Abastecimento de Água                                 460.000  

    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                                 520.000  

    Terminal Rodoviário de Mucugê                                 140.000  

   B                                405.000 
    Centro de Eventos Múltiplos Regional de Mucugê                                 405.000  

  Nova Redenção                                 800.000  

   A                                800.000 
    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                                 800.000  

  Palmeiras                              4.637.000  

   A                             3.667.000 

    

Elaboração e Implantação de PDLU e Aterro 

Sanitário                                  100.000  

    Implantação da Estrada-Parque Caeté-Açu /                              1.880.000  
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Palmeiras 

    

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água 

– Sede                                 749.000  

    

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água 

do Vale do Capão                                 190.000  

    

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - 

Sede Palmeiras                                 358.000  

    

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário 

do Vale do Capão                                 390.000  

   B                                970.000 

    

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água 

em Campos de São João                                 110.000  

    

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário 

em Campos de São João                                 360.000  

    

Implantação do Monumento Natural e melhoria do 

acesso aos sítios arqueológicos do Matão / Serra 

Negra                                 500.000  

  Seabra                                3.260.000  

   A                             3.260.000 
    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                              3.260.000  

 Circuito do Ouro                          28.952.000 
  Abaíra                                9.623.000  

   A                             9.000.000 

    

Melhoria do acesso a Serra do Barbado - 25 Km da 

sede                                 900.000  

    Rodovia Abaíra / João Correa / Mucugê                              8.000.000  

    Urbanização da Vila de Catolés de Cima                                 100.000  

   B                                623.000 

    

Implantação e Plano de Manejo da ARIE Serra da 

Tromba                                 275.000  

    

Inventário do Patrimônio Histórico para 

Tombamento                                    8.000  

    Melhoria do acesso a Serra do Ouro Fino                                 340.000  

  Circuito do Ouro                                 500.000  

   A                                500.000 
    Implantação da APA da Serra do Barbado                                 400.000  

    

Plano e Implantação do Ecoturismo no Circuito do 

Ouro                                 100.000  
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  Jussiape                              5.720.000  

   A                             5.720.000 

    

Melhoria do acesso ao Sítio Arqueológico da 

Tapera - 8 Km da sede                                 400.000  

    Rodovia Abaíra /Jussiape                              5.320.000  

  Piatã                                   509.000  

   A                                  75.000 

    

Elaboração e Implantação de PDLU e Aterro 

Sanitário                                    75.000  

   B                                434.000 
    Melhoria do acesso a Serra do Tromba                                 260.000  

    Recuperação das matas ciliares do Rio de Contas                                 174.000  

  Rio de Contas                            12.600.000  

   A                           12.000.000 

    

Elaboração e Implantação de PDLU e Aterro 

Sanitário                                  100.000  

    Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário                              1.000.000  

    

Implantação do Parque Municipal Natural Serra das 

Almas                                  100.000  

    Recuperação da Igreja de Santana                                 135.000  

    Recuperação do Centro Histórico de Rio de Contas                              2.125.000  

    Rodovia Jussiape / Rio de Contas                              8.400.000  

    Terminal Rodoviário em Rio de Contas                                 140.000  

   B                                600.000 

    

Melhoria do acesso ao Pico das Almas - 20 Km da 

sede                                 400.000  

    Urbanização da Vila de Mato Grosso                                 100.000  

    Urbanização do Distrito de Arapiranga                                 100.000  

Fonte: PDITS Pólo da Chapada Diamantina 
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