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RESUMO 

 

O turismo está em constante evolução. Este fenômeno social caracteriza-se por ser complexo, 

multissetorial e competitivo. Emerge, neste contexto, o conceito de Destino Turístico Inteligente, uma 

visão inovadora que busca eficiência, competitividade e qualidade das experiências turística. Assim, o 

objetivo da presente dissertação é propor uma ferramenta para analisar a situação turística atual dos 

municípios brasileiros, tendo em vista as Políticas Públicas Federais Brasileiras de Turismo e a visão de 

Destinos Turísticos Inteligentes. O foco nas políticas públicas de turismo é justificado pela capacidade 

dessas políticas em serem políticas de desenvolvimento. Além da revisão integrativa realizada, levantou-

se seis políticas públicas federais brasileiras de turismo e uma norma internacional relativa ao 

desenvolvimento de Destinos Turísticos Inteligentes. A partir deste arcabouço teórico e normativo, 

identificou-se diretrizes (inovação, tecnologia, acessibilidade, sustentabilidade, regionalização e 

governança pública) e estratégias (criação de um Ente Gestor, plano diretor, plano de operação e 

monitoramento) que possuem papel relevante tanto da visão dos Destinos Turísticos Inteligentes, quanto 

das políticas públicas federais brasileiras de turismo. Essas diretrizes e estratégias fundamentam a 

ferramenta proposta por este trabalho, construída com base no método Design Science Research. A fim 

de verificar a ferramenta, foi realizada a sua aplicação no município de Florianópolis. Os resultados 

mostraram que a ferramenta proposta é capaz de fornecer um diagnóstico do turismo municipal, tendo 

em vista as políticas públicas federais brasileiras de turismo e a visão dos Destinos Turísticos 

Inteligentes. A dissertação contribui com a academia ao promover a discussão, ainda recente e pouco 

explorada, entorno das políticas públicas de turismo e dos Destinos Turísticos Inteligentes. Da mesma 

forma, o trabalho fornece uma contribuição prática, ao propor uma ferramenta que gera insumos que 

poderão auxiliar os gestores brasileiros na condução e na transformação dos destinos turísticos. 

 

Palavras-chave: Destinos Turísticos Inteligentes. Políticas Públicas. Turismo. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Tourism is constantly evolving. This social phenomenon is characterized by being complex, 

multisectoral and competitive. In this context, the concept of Smart Tourism Destination emerges, an 

innovative vision that seeks efficiency, competitiveness and quality of tourism experiences. Thus, the 

objective of this dissertation is to propose a tool to analyze the current tourist situation of brazilian 

municipalities, considering the Brazilian Federal Public Tourism Policies and the vision of Smart 

Tourism Destinations. The focus on public tourism policies is justified by the ability of these policies to 

be development policies. In addition to the integrative review carried out, six brazilian federal public 

tourism policies and an international standard related to the development of Samrt Tourism Destinations 

were raised. Based on this theoretical and normative framework, guidelines (innovation, technology, 

accessibility, sustaintability, regionalization and public governance) and strategies (creation of a 

Managing Entity, master plan, operation plan and monitoring) were identified that play a relevant role 

both in the vision of Smart Tourism Destinations and in the brazilian federal public tourism policies. 

These guidelines and strategies support the tool proposed by this work, built based on the Design Science 

Research method. In order to verify the tool, it was applied in the city of Florianópolis. The results 

showed that the proposed tool is capable of providing a diagnosis of municipal tourism, considering the 

brazilian federal public tourism policies and the vision of Smart Tourism Destinations. The dissertation 

contributes to the academy by promoting a discussion, still recent and little explored, around public 

tourism policies and Samrt Tourism Destinations. Likewise, the work provides a practical contribution, 

by proposing a tool that generates inputs that can assist brazilian managers in driving and transforming 

tourist destinations. 

 

Keywords: Smart Tourism Destination. Public Policies. Tourism.



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Sistema do Turismo ................................................................................................. 26 

Figura 2 - Ciclo de Políticas públicas ....................................................................................... 45 

Figura 3 - Mapa do Turismo Brasileiro .................................................................................... 55 

Figura 4 - Mapa do Turismo Brasileiro “Regiões turísticas” ................................................... 55 

Figura 5 - Mapa do Turismo Brasileiro “Municípios Categorizados” ..................................... 56 

Figura 6 - Mapa do Turismo Brasileiro “Encantos do Sul” ..................................................... 57 

Figura 7 - Mapa do Turismo Brasileiro “Garopaba” ................................................................ 57 

Figura 8 - Procedimentos de pesquisa ...................................................................................... 84 

Figura 9 - Mapa de relações: diretrizes e estratégias ................................................................ 95 

Figura 10 - Diretrizes e Estratégias versus Variáveis ............................................................. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Total de trabalhos recuperados através da busca sistemática .................................. 86 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Relação de trabalhos desenvolvidos pelo EGC ...................................................... 23 

Quadro 2 - Planejamento Estratégico do Turismo ................................................................... 27 

Quadro 3 - Benefícios dos Destinos Turísticos Inteligentes..................................................... 33 

Quadro 4 - Ciclo de melhora contínua...................................................................................... 35 

Quadro 5 - Eixos estratégicos que fundamentam os Destinos Turísticos Inteligentes ............. 36 

Quadro 6 - Gestão do Ente Gestor ............................................................................................ 37 

Quadro 7 - Ações estratégicas do Programa de Regionalização do Turismo ........................... 49 

Quadro 8 - Estratégias de atuação, diretrizes e objetivos do Programa de Regionalização do 

Turismo ..................................................................................................................................... 51 

Quadro 9 - Critérios do Mapa de Turismo Brasileiro ............................................................... 53 

Quadro 10 - Objetivos da Política Nacional do Turismo ......................................................... 58 

Quadro 11 - Instância de Governança Regional: Objetivos, estratégias, atores relevantes, papel 

estratégico e competências ....................................................................................................... 61 

Quadro 12 - Plano Nacional do Turismo 2018 - 2022: Linhas de atuação, objetivos e, iniciativas 

e estratégias............................................................................................................................... 63 

Quadro 13 - PRONATEC Turismo .......................................................................................... 67 

Quadro 14 - Barreiras para aplicação da abordagem de DTI ................................................... 78 

Quadro 15 - Tecnologias de alto impacto no contexto das iniciativas de DTI ......................... 79 

Quadro 16 - Classificação das cidades conforme quantidade de conjunto de dados categorizados 

como turismo ............................................................................................................................ 79 

Quadro 17 - DMO's Italianas .................................................................................................... 81 

Quadro 18 - Ações e Tecnologias versus DMO's Italianas ...................................................... 81 

Quadro 19 - Arquitetura da ferramenta .................................................................................... 92 

Quadro 20 - Diretrizes .............................................................................................................. 99 

Quadro 21 - Estratégias .......................................................................................................... 101 

Quadro 22 - Variável "Plano Municipal do Meio Ambiente" ................................................ 105 

Quadro 23 - Variável “Participação dos stakeholders do turismo na elaboração do Plano de 

Gestão do Destino Turístico” ................................................................................................. 107 

Quadro 24 - Variável “Plano Diretor Municipal” .................................................................. 109 

Quadro 25 - Variável “Mecanismos de informação destinados aos atores do destino” ......... 112 

Quadro 26 - Variável “Mecanismos de avaliação dos objetivos estabelecidos” .................... 114 

Quadro 27 - Variável “Instância de Governança Regional”................................................... 115 



Quadro 28 - Variável “Capacitação em turismo” ................................................................... 117 

Quadro 29 - Variável “Classificação no Mapa do Turismo” .................................................. 119 

Quadro 30 - Variável “Conselho Municipal de Turismo” ...................................................... 121 

Quadro 31 - Disponibilidade dos comprovantes .................................................................... 123 

Quadro 32 - Resultado Parcial ................................................................................................ 124 

Quadro 33 - Resultado Final ................................................................................................... 125 

Quadro 34 - Onde encontrar os comprovantes ....................................................................... 129 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AENOR                Associação Espanhola de Normalização e Certificação 

DMO                     Destination Management Organization 

DTI                       Destino Turístico Inteligente 

GP                        Governança Pública 

IGR                       Instância de Governança Regional 

IPHAN                  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

MTUR                  Ministério do Turismo 

PRONATEC         Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico a Emprego 

PRT                      Programa de Regionalização do Turismo 

SEBRAE              Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEGITTUR          Sociedade Estatal para a Gestão da Inovação e das Tecnologias Turísticas 

TIC                       Tecnologia de Informação e Comunicação 

UNESCO              Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNWTO               Organização Mundial do Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 16 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA ............................................. 16 

1.2 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 19 

1.2.1 Objetivo Geral ............................................................................................................... 19 

1.2.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 19 

1.3 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................... 20 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA ..................................................................................... 21 

1.5 ADERÊNCIA AO EGC ..................................................................................................... 21 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO ............................................................................. 24 

2 REVISÃO DA LITERATURA .......................................................................................... 25 

2.1 TURISMO .......................................................................................................................... 25 

2.2 DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES.................................................................... 29 

2.2.1 Conceito .......................................................................................................................... 29 

2.2.2 Gestão do Destino Turístico Inteligente....................................................................... 31 

2.2.3 Norma Espanhola do Sistema de Gestão dos Destinos Turísticos Inteligentes ........ 33 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS ................................................................................................... 39 

2.3.1 Conceito .......................................................................................................................... 39 

2.3.2 Modelos de Gestão Pública ........................................................................................... 41 

2.3.3 Democracia Participativa e Accountability Democrática ........................................... 42 

2.3.4 Ciclo das Políticas Públicas ........................................................................................... 44 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS E TURISMO ............................................................................. 45 

2.5 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO BRASILEIRAS ............................................... 47 

2.5.1 Programa de Regionalização do Turismo ................................................................... 47 

2.5.2 Mapa do Turismo Brasileiro ........................................................................................ 52 

2.5.3 Política Nacional do Turismo ....................................................................................... 57 

2.5.4 Instância de Governança Regional .............................................................................. 60 



 

2.5.5 Plano Nacional do Turismo 2018 - 2022 ...................................................................... 62 

2.5.6 Pronatec Turismo .......................................................................................................... 66 

2.6 POLÍTICAS PÚBLICAS E DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES ...................... 68 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ..................................................................... 83 

3.1 ETAPA 1 - DEFINIÇÕES INICIAIS ................................................................................. 85 

3.2 ETAPA 2 – PLANEJAMENTO ......................................................................................... 85 

3.2.1 Revisão da literatura ..................................................................................................... 85 

3.3 ETAPA 3 – ANÁLISE DESCRITIVA .............................................................................. 87 

3.4 ETAPA 4 – ELABORAÇÃO DA FERRAMENTA DE ANÁLISE .................................. 88 

3.4.1 Identificação do Problema e Motivação ...................................................................... 89 

3.4.2 Definição dos Objetivos para a Solução ...................................................................... 89 

3.4.3 Projeto e Desenvolvimento ............................................................................................ 89 

3.4.4 Demonstração ................................................................................................................ 90 

3.4.5 Avaliação ........................................................................................................................ 90 

3.4.6 Comunicação .................................................................................................................. 91 

4 DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA ................................................................. 92 

4.1 PROJETO E DESENVOLVIMENTO ............................................................................... 92 

4.1.1 Funcionalidade e arquitetura da ferramenta .............................................................. 92 

4.1.2 Fundamentos para desenvolvimento da ferramenta .................................................. 94 

4.1.2.1 Diretrizes e Estratégias ................................................................................................ 94 

4.1.2.1.1 Diretrizes ................................................................................................................... 95 

4.1.2.1.2 Estratégias ................................................................................................................ 100 

4.2 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS E DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA ...... 102 

4.2.1 Variável 1 – Plano Municipal do Meio Ambiente ..................................................... 103 

4.2.2 Variável 2 – Participação dos stakeholders do turismo na elaboração do Plano de 

Gestão do Destino Turístico ................................................................................................. 106 

4.2.3 Variável 3 – Plano Diretor Municipal........................................................................ 108 



 

4.2.4 Variável 4 – Mecanismos de informação destinados aos atores do destino ........... 110 

4.2.5 Variável 5 – Mecanismos de avaliação dos objetivos estabelecidos ........................ 113 

4.2.6 Variável 6 – Instância de Governança Regional ....................................................... 115 

4.2.7 Variável 7 – Capacitação em turismo ........................................................................ 116 

4.2.8 Variável 8 – Classificação no Mapa do Turismo ...................................................... 118 

4.2.9 Variável 9 – Conselho Municipal de Turismo........................................................... 120 

4.3 DEMONSTRAÇÃO ......................................................................................................... 122 

4.3.1 Comprovantes para a classificação de Florianópolis ............................................... 129 

4.4 AVALIAÇÃO .................................................................................................................. 131 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 134 

5.1 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS .................................................................. 135 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 137 

ANEXO – Regimento Interno do Conselho Municipal de Turismo de Florianópolis 

................................................................................................................................................ 148 

 



16 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste primeiro capítulo são expostos os elementos temáticos deste trabalho, passando 

pela contextualização e a problematização, o objetivo geral e os objetivos 

específicos.  Apresentam-se também a justificativa, as delimitações do estudo, sua aderência ao 

Programa de Pós-Graduação de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade 

Federal de Santa Catarina (PPGEGC/UFSC) e a estrutura do trabalho.    

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 O turismo é um sistema complexo e multissetorial que demanda um alto nível de 

planejamento, caracteriza-se pela complexidade, amplitude e especificidade (COOPER et al., 

2008; BENI, 2019). O modelo de sistema turístico sugerido por Leiper (1979) apresenta três 

elementos básicos, o turista como o ator principal; os elementos geográficos, englobando a 

região emissora de viajantes, a região do destino turístico e a região de trânsito e; o setor 

turístico, composto pelo conjunto de organizações e instituições envolvidas na atividade 

turística. 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo, turismo é “[...] um fenômeno social, 

cultural e econômico que envolve a circulação de pessoas para países ou lugares fora de seu 

ambiente habitual para fins pessoais ou comerciais/profissionais” (UNWTO, 2014, tradução 

nossa). As transformações observadas no perfil dos turistas e suas novas exigências (COOPER 

et al. 2008) são percebidas como os principais desafios desta “atividade produtiva moderna” 

(CORIOLANO, 2006, p. 368). Neste contexto, os autores argumentam que o setor deve 

combinar criatividade e planejamento para poder se modificar e ser capaz de atender as novas 

demandas (COOPER et al. 2008; GOMES et al., 2017). Com isto em mente, muitos destinos 

começam a olhar para o conceito de Destinos Turísticos Inteligentes como uma estratégia capaz 

de alavancar a competitividade.  

De acordo com Cruz (2000), o pleno desenvolvimento da atividade turística atravessa o 

conceito de políticas públicas. Aqui, entende-se por políticas públicas as ações ou as inações 

governamentais deliberadas; convertidas em programas, projetos e planos, alinhados às 

plataformas eleitorais do governo; elaboradas a partir de discussões com outros atores sociais 

e; possuem como objetivo, o enfrentamento de um problema público, isto é, relevante do ponto 
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de vista da coletividade; sempre visando o interesse da sociedade (DYE, 1992; PEREIRA, 

1999; SOUZA, 2006; LOPES et al., 2008; HEIDEMANN, 2009; FRATUCCI, 2009; 

BARRETO ET AL, 2014; SECCHI, 2016). 

Neste contexto, surge a necessidade de atuação do governo no setor do turismo, por 

meio das políticas públicas. Para Grimm et al. (2013, p. 100) as políticas públicas de turismo 

são “[...] a direção que se toma em um planejamento após identificação das necessidades e do 

mercado que a atividade turística está inserida. Entende-se [...] como [...] o fundamento para a 

elaboração de plano articulado, detalhado de orientações [...] para a gestão do turismo." 

As políticas públicas de turismo caracterizam-se por serem políticas de 

desenvolvimento, integrando-se a políticas sociais, econômicas e ambientais (OLIVEIRA, 

2008; BENI, 1999). Neste cenário, Pereira (1999, p. 8) afirma que o estabelecimento desse tipo 

de política pública “deve ser a manifestação primeira de uma conscientização governamental 

para a importância do turismo como instrumento de crescimento econômico, geração de renda 

e melhoria da qualidade de vida da população". 

Com base na revisão integrativa da literatura, que levantou diversas iniciativas e 

políticas públicas de Destinos Turísticos Inteligentes em diversos países; nos conceitos de 

turismo, políticas públicas e Destinos Turísticos Inteligentes; nas políticas públicas de turismo 

adotadas pelo Governo Federal Brasileiro e identificadas neste trabalho; e na norma UNE 

178501 que trata sobre o desenvolvimento de DTI, elaborou-se uma ferramenta de análise para 

compreender a situação turística atual dos municípios brasileiros sob duas lentes, a das políticas 

públicas federais brasileiras de turismo e, a lente dos Destinos Turísticos Inteligentes.  

O conceito de Destinos Turísticos Inteligentes, surge a partir da necessidade do setor 

turístico em inovar para garantir a vantagem competitiva dos destinos (KAZAK; 

BUCHATSKIY, 2018). Logo, os destinos turísticos se propõem a aplicar as ideias do conceito 

de Cidades Inteligentes a fim de tornarem-se inteligentes (GRETZEL, 2018; CELDRÁN-

BERNABEU et al., 2018; CACHO et al., 2015; BOES et al., 2016). Nas palavras de Kazak e 

Buchatskiy (2018, p. 847, tradução nossa), os Destinos Turísticos Inteligentes, buscam no 

conceito das Cidades Inteligentes um “direcionamento turístico inovador relacionado ao uso de 

um conjunto de tecnologias modernas que garantem o desenvolvimento sustentável das zonas 

turísticas”. 
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O termo inteligente relaciona-se com a capacidade do destino em inovar, elaborando 

novas soluções para problemas existentes, aprimorando processos e desburocratizando modelos 

(GOMES et al., 2017). Partindo deste contexto, entende-se que apenas o uso intensivo das 

tecnologias de informação e comunicação, doravante TIC´s, não é suficiente para introduzir a 

inteligência (BOES et al., 2016; GOMES et al., 2017). O conceito proposto por Muñoz e 

Sànchez (2015, p. 62, tradução nossa), considera o DTI como um “espaço inovador [...] 

baseado no território e sobre uma infraestrutura tecnológica de vanguarda. [...] comprometido 

com os fatores culturais, socioeconômicos e do meio ambiente”. Os autores ainda ressaltam a 

criação de um sistema de inteligência, que facilite a interação visitante/destino e que forneça 

mais insumos para as decisões dos gestores do destino, o que traria impactos positivos na 

eficiência e na qualidade das experiências turísticas (MUÑOZ; SÀNCHEZ, 2015). 

A atuação do poder público por meio de políticas públicas de turismo confere, a este 

setor, legitimidade, relevância e conveniência. Legitimidade pois, quando as políticas públicas 

são elaboradas a partir de uma perspectiva multicêntrica, isto é, com o envolvimento de vários 

atores (estatais e não estatais), utiliza-se da governança pública, modelo no qual “os cidadãos e 

outras organizações são chamados de parceiros ou stakeholders, com os quais a esfera pública 

constrói modelos horizontais de relacionamento e coordenação” (SECCHI, 2009, p. 363). No 

entanto, o conceito de governança pública descende da democracia participativa que, por sua 

vez, permite que os cidadãos atuem na construção e condução das políticas públicas, 

conduzindo a uma legitimação dessas ações (GRIMM et al., 2013). 

Já o elemento relevância é observado quando analisamos o conceito de política pública. 

Para Secchi (2016, p. 2) política pública é " uma diretriz elaborada para enfrentar um problema 

público”. Entende-se por problema público a “diferença entre a situação atual e uma situação 

ideal possível para a realidade pública” (SECCHI, 2016, p. 10). Estas afirmações comprovam 

a importância que uma temática adquire no momento em que é considerada um “problema 

público” e então, inicia-se uma série de ações e esforços governamentais para a modificação da 

situação atual. 

Por fim, a conveniência proporcionada pelas políticas públicas de turismo relaciona-se 

com os objetivos e a finalidade da administração pública. Neste contexto, os autores Lopes et 

al. (2008, p. 5) definem políticas públicas como “a totalidade de ações, metas e planos que os 

governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e 

o interesse público."  Para Meirelles (2001, p. 90), “os fins da administração pública resumem-

se num único objetivo: o bem comum da coletividade administrada”. Dessa forma, ao 
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estabelecer políticas públicas de turismo entende-se que os resultados gerados estarão alinhados 

com o interesse público e que trarão vantagens à sociedade. 

O estudo concentra-se no contexto de políticas públicas para o setor turístico. Por meio 

dos conceitos de turismo, políticas públicas e Destinos Turísticos Inteligentes, o trabalho busca 

orientar e fornecer insumos para os debates em torno das políticas públicas de turismo. Dessa 

forma, objetiva-se elaborar uma ferramenta capaz de auxiliar na compreensão do que está sendo 

feito nos destinos turísticos brasileiros. Considerando o contexto delineado e destacando as 

considerações apresentadas por Gomes et al (2017) a partir dos resultados de seu estudo, no 

qual os autores afirmam que, no Brasil, ainda há uma grande discrepância entre a situação atual 

dos municípios e o processo evolutivo dos Destinos Turísticos Inteligentes, emerge a seguinte 

questão de pesquisa: Como analisar a situação turística atual dos municípios brasileiros em 

relação às políticas públicas federais brasileiras de turismo e à visão dos Destinos Turísticos 

Inteligentes? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor uma ferramenta para análise da situação turística atual dos municípios 

brasileiros, tendo em vista as Políticas Públicas Federais Brasileiras de turismo e a visão de 

Destinos Turísticos Inteligentes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar diretrizes e estratégias de turismo para os municípios brasileiros a partir da 

visão dos Destinos Turísticos Inteligentes e das políticas públicas federais brasileiras de 

turismo. 

2. Caracterizar as variáveis da ferramenta com base nas diretrizes e estratégias 

identificadas.  

3. Verificar a exequibilidade da ferramenta proposta. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Como dito anteriormente, os municípios brasileiros estão em descompasso com a 

evolução em direção aos destinos inteligentes. No contexto do Brasil, os resultados da pesquisa 

mostram que o atraso é compreensível, uma vez que se descobre a realidade enfrentada, na qual 

muitos dos municípios ainda reivindicam serviços básicos para o turismo. Entretanto, essa 

dificuldade pode vir a tornar-se uma oportunidade a longo prazo, ampliando, direcionando e 

flexibilizando as políticas públicas com o intuito de angariar recursos e investimentos para 

projetos de Destinos Turísticos Inteligentes, doravante DTI (GOMES et al., 2017). 

No entendimento de Luque et al. (2015), os projetos de DTI necessitam ser concebidos 

como projetos colaborativos, englobando a iniciativa pública, o setor privado, os turistas, os 

cidadãos e as entidades de educação e pesquisa. No trabalho, os autores citam como um 

elemento-chave, na convivência entre os atores, a percepção dos interesses políticos e a 

promoção de redes entre os atores envolvidos no processo que favorecem as parcerias público-

privadas. Além disso, os princípios da governança são essenciais na coordenação dos 

stakeholders, na definição dos objetivos e no engajamento da sociedade (LUQUE et al., 2015). 

Segundo Arenas et al. (2019), o setor público é capaz de se envolver com outros 

stakeholders participantes do ecossistema de turismo inteligente, apresentando facilidade para 

acompanhar as necessidades dos diversos atores envolvidos e rapidamente se adaptar de acordo 

com essas necessidades. Ressalta-se ainda a capacidade de co-produção do setor público e a sua 

pró-atividade em novos projetos. Para os autores, a capacidade de inovação pública agrega, 

diretamente, valor ao ecossistema de turismo inteligente (ARENAS et al., 2019). 

Errichiello e Marasco (2017) destacam a participação das instituições públicas no 

planejamento turístico e, consequentemente no processo de transformação de destinos turísticos 

em inteligentes. Conforme Boes et al. (2016) a gestão e o fornecimento de uma infraestrutura 

tecnológica de qualidade, visando os destinos inteligentes, guarda forte relação com o 

desenvolvimento de objetivos e da visão por parte do governo. Para os autores, a liderança em 

uma iniciativa de DTI deve ser realizada a partir de três elementos: governança participativa; 

política e regulações e; mudança de gestão (BOES et al., 2016). 

Brandão et al. (2019) pontua como fundamental o engajamento do governo local com o 

setor turístico a partir de políticas de turismo, liderança do governo e a construção de um plano 
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diretor de DTI. Os autores ainda destacam a importância da promoção das parcerias público-

privadas (BRANDÃO et al., 2019; GOMES et al., 2017) e o papel conciliador que deve ser 

desempenhado pela administração pública, buscando a cooperação, a dinâmica crescente, 

sustentável e progressiva entre os diversos atores do sistema. Além disso, tornar-se um DTI 

“significa o uso inteligente das TIC’s para criar um destino sustentável e competitivo, que 

acabará por promover a criação pública de valor dentro da comunidade anfitriã” (BRANDÃO 

et al., 2019, p. 18). 

Já este trabalho, busca utilizar os conhecimentos, estratégias, lições aprendidas e 

modelos de políticas públicas de turismo em DTI, além das políticas públicas de turismo 

adotadas pelo Brasil, para propor uma ferramenta de análise da situação atual do turismo nos 

municípios brasileiros tendo como fundamento o conceito de DTI e as políticas públicas de 

federais brasileiras de turismo. Considerando os trabalhos e autores estudados nesta dissertação, 

é evidente a necessidade de estudos relacionados às políticas públicas de turismo para DTI, 

sobretudo no contexto brasileiro, no qual os estudos, assim como as iniciativas e políticas 

públicas, ainda são escassos.  

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este trabalho possui como foco as políticas públicas e os destinos turísticos inteligentes. 

Visando a elaboração de uma ferramenta para a análise da situação turística atual dos 

municípios brasileiros em relação ao conceito DTI e as políticas públicas federais brasileiras de 

turismo, iniciativas no setor turístico relacionadas a outras temáticas e abordagens, que não a 

inteligência, não entrarão na análise, tampouco servirão de base para a ferramenta proposta. O 

estudo não objetiva criar políticas públicas, tampouco implementá-las, apenas orientar futuras 

iniciativas do Estado que objetivem a criação de DTI. 

 

1.5 ADERÊNCIA AO EGC 

 

O objeto de estudo central do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGEGC/UFSC) é o conhecimento 

que, nesta dissertação, é o foco da análise do trabalho. O estudo do conhecimento é antigo, 

sendo objeto central da epistemologia. No entanto, desde o século passado, o conhecimento 

começou a ganhar centralidade em outra área, a administração. Considerado um recurso 
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intangível das organizações, capaz de aumentar a competitividade nos negócios, o estudo do 

conhecimento sofreu diversas mudanças no mundo das organizações. No final do século XX, 

os estudiosos já compreendiam a importância do processo de criação do conhecimento para as 

estratégias gerenciais das organizações. 

Para Kazak e Buchatskiy (2018, p. 845, tradução nossa) a “indústria do turismo tornou-

se uma das entidades mais ativas usando as mais recentes tecnologias de TI, a fim de aumentar 

o volume e a qualidade dos serviços prestados e aumentar sua eficiência”. Os autores continuam 

dizendo que “a necessidade de mudanças cognitivas flexíveis nas formas e meios de prestação 

de serviços turísticos [...] se devem ao desenvolvimento da sociedade da informação e sua 

transformação em uma sociedade de conhecimento e tecnologia” (KAZAC; BUCHATSKIY, 

2018, p. 845, tradução nossa). 

Na visão de Fortunato e Teixeira (2011, p. 6) a geração de conhecimento e a difusão de 

informações, no contexto do turismo, guarda importância na “necessidade de prever seus efeitos 

futuros e compreender as características concretas das suas demandas”. Neste contexto, Del 

Chiappa e Baggio (2015, p. 148, tradução nossa) referindo-se ao turismo, afirmam que “em 

tais sistemas complexos, a difusão da informação e do conhecimento é, sem dúvida, uma base 

importante para a inovação e o desenvolvimento de consenso”. Da mesma forma, Celdrán-

Bernabeu et al. (2018, p. 56, tradução nossa) advogam que “o acesso ao conteúdo e ao 

conhecimento contribui para o desenvolvimento de serviços inovadores e a criação de novos 

modelos de negócios”, assim como para o desenvolvimento de um DTI. 

O estudo empreendido por Ivars-Baidal et al. (2017, p. 1594, tradução nossa) indica 

que “o gerenciamento dos destinos está evoluindo para um cenário baseado em tecnologia e 

dados”. Seguindo esse pensamento, Gomes et al. (2017) afirmam a importância da conversão 

de informações e dados em conhecimento, além do compartilhamento, para que as decisões 

tomadas no sentido de desenvolver destinos mais inteligentes sejam melhores embasadas e, 

portanto, mais assertivas.  

Na visão de Cimbaljević et al. (2019), o desenvolvimento de ações mais adequadas ao 

destino e que visem a sua competitividade possui relação direta com o conhecimento que os 

gestores detêm sobre o destino. A transformação de destinos turísticos em inteligentes depende, 

em grande parte, do desenvolvimento de soluções inovadoras (GOMES et al., 2017; 

FEMENIA-SERRA; IVARS-BAIDAL, 2018). De acordo com os resultados da pesquisa de 

Femenia-Serra e Ivars-Baidal (2018), essas soluções objetivam fornecer novos conhecimentos 

sobre os turistas e sobre o destino. Portanto, pode-se dizer que o conhecimento é um ativo de 

grande relevância no contexto do turismo, principalmente quando se fala em DTI, uma vez que 
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a implantação de uma agenda de turismo inteligente torna-se muito mais fácil quando se tem 

um conhecimento mais profundo sobre o destino (GRETZEL, 2018). 

A linha de pesquisa do presente trabalho se enquadra na Teoria e Prática da Gestão do 

Conhecimento, dentro da área de concentração “Gestão do Conhecimento”. Sob tal escopo, esta 

dissertação se dedica a desenvolver uma ferramenta capaz de auxiliar na compreensão da 

situação atual dos destinos turísticos brasileiros quando comparados com as diretrizes das 

políticas públicas federais brasileiras de turismo e o conceito de DTI. Utiliza-se, portanto, a 

metodologia de pesquisa Design Science Research, que tem por objetivo gerar conhecimento 

que seja aplicável e útil para a solução de problemas, melhoria de sistemas já existentes e, ainda, 

criação de novas soluções e/ou artefatos (VENABLE, 2006). Por consequência, o 

conhecimento desenvolvido pela Design Science Research não é descritivo explicativo, ele é 

prescritivo. 

Este trabalho engloba três temáticas, estas são: políticas públicas, turismo e destinos 

turísticos inteligentes. No Quadro 1, são listados os trabalhos já realizados dentro do 

PPGEGC/UFSC que se aproximam dos temas desta dissertação. 

Quadro 1 - Relação de trabalhos desenvolvidos pelo EGC 

Título Ano Autor Orientador Nível 

Avaliação dos Portais 

Turísticos Governamentais 

Quanto ao Suporte a Gestão 

do Conhecimento 

2009 Alexandre 

Augusto Biz 

Prof. Dr. José Leomar 

Todesco,  

D 

Gestão do Conhecimento em 

Portais Virtuais de Turismo: 

Uma Abordagem 

Empreendedora 

2009 Mariana Quevedo Profª. Dra. Édis Mafra 

Lapolli 

M 

Gestão do conhecimento 

aplicada à gestão sustentável 

do turismo em parques 

nacionais 

2010 Fernanda Pires 

Teixeira 

Prof. Dr. Eduardo Juan 

Soriano Sierra 

D 

Um Framework para Gestão 

do Conhecimento do Cliente 

em Destinos Turísticos 

Inteligentes 

2020 Emerson Cleister 

Lima Muniz 

Profa. Dra. Gertrudes 

Aparecida Dandolini 

D 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com base no Banco de Teses e Dissertações do EGC. 

 

Nota-se que o turismo é uma temática que começa a ser explorada no PPGEGC, assim 

como o DTI. Neste contexto, este estudo espera avançar no conhecimento sobre os Destinos 

Turísticos Inteligentes ao propor uma aplicação prática que possa fundamentar trabalhos futuros 

sobre esta inovadora e emergente temática.  
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1.6 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

 

 

A presente dissertação está estruturada em capítulos e seções. Neste capítulo 

introdutório apresenta-se ao leitor informações iniciais com o objetivo de situá-lo sobre a 

temática de pesquisa, aborda-se a problemática, os objetivos da pesquisa, sua justificativa, 

delimitações e aderência ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento. 

O segundo capítulo concentra-se na revisão da literatura que irá fundamentar o 

desenvolvimento da ferramenta proposta. Nele, são abordadas as questões principais sobre 

políticas públicas, DTI e turismo, temáticas centrais neste estudo. 

Já o terceiro capítulo comtempla as questões metodológicas. Apresenta-se o método 

utilizado e os procedimentos metodológicos adotados, desde a fundamentação teórica até o 

desenvolvimento da ferramenta. 

O capítulo quatro envolve a criação da ferramenta proposta, sua arquitetura e 

funcionalidade, demonstração de uso e avaliação. No quinto capítulo, por fim, tecem-se as 

considerações finais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 TURISMO 

 

Para Cooper et al. (2008), o turismo é um campo de estudo relativamente novo e pouco 

explorado, neste sentido requer mais pesquisas para poder se consolidar e formar suas bases 

conceituais. Não há, entre os estudiosos, um consenso em relação à definição do termo turismo, 

visto que o mesmo pode estar associado a diversos segmentos, dentre eles, o turismo de 

consumo, religioso, cultural, rural e ecológico, além de ser considerado uma atividade de cunho 

econômico, cultural, geográfico e/ou social (BENI, 2003). 

O que se tem de consenso é que os atrativos são o ponto de partida e o ponto de chegada 

dos turistas, fato que gera um fluxo de pessoas que se deslocam das cidades em que residem 

para as localidades que detém atrativos (BOULLÓN, 2002). 

Nas palavras de Taveira (2016, p. 212) turismo é uma “atividade de múltiplas definições 

e interpretações, de natureza holística e diferenciada”. A seguir, apresentam-se dois conceitos 

amplamente utilizados e que servirão de base para esta dissertação. 

O primeiro conceito define turismo como: 

[...] uma gama de indivíduos, de negócios, de organizações e de lugares que, de 

alguma forma, se combinam para proporcionar uma experiência de viagem. O turismo 

é uma atividade multidimensional, multifacetada, que influencia muitas vidas e muitas 

atividades econômicas diferentes. (COOPER et al., 2008, p. 40) 

 

Já o segundo conceito, retirado do Glossário de Termos de Turismo da Organização 

Mundial de Turismo, define turismo como “[...] um fenômeno social, cultural e econômico que 

envolve a circulação de pessoas para países ou lugares fora de seu ambiente habitual para fins 

pessoais ou comerciais/profissionais” (UNWTO, 2014, tradução nossa). 

O turismo pode ser caracterizado como uma “atividade produtiva moderna” 

(CORIOLANO, 2006, p. 368) altamente competitiva e em constante evolução (AENOR, 2016), 

com caráter multidimensional (BENI, 1999), que impacta significativamente a economia, o 

meio ambiente e a sociedade e, consequentemente, possui poder econômico em escala mundial 

(COOPER et. al, 2008). Em virtude desse caráter impactante sobre a economia é considerado 

como um fator de desenvolvimento social e econômico (BRASIL, 1988). 

Segundo o documento Orientação para a Gestão Municipal do Turismo (2017), 

elaborado pela Secretaria do Estado do Esporte e do Turismo do Estado do Paraná, a atividade 

turística:  
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Promoverá o desenvolvimento socioeconômico e a qualidade de vida dos residentes, 

melhorará os serviços locais, gerará emprego e renda, dinamizará as potencialidades 

econômicas já existentes, promovendo a inclusão social e possibilitando a melhoria 

no IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - e contribuirá na 

preservação e manutenção das áreas verdes, além de divulgar e ressaltar a cultura local 

e trazer satisfação aos visitantes (PARANÁ, 2017, p. 10). 

 

Na visão de Cooper et al. (2008) e Beni (1999), o turismo deve ser compreendido dentro 

de uma visão sistêmica, devido a sua complexidade, amplitude e especificidade. Neste contexto, 

Leiper (1979) sugere um modelo de sistema turístico, que será utilizado neste trabalho. Este 

modelo (Figura 1) apresenta três elementos básicos: 

1. Turista: ator principal do sistema, que sai de seu local de origem, para uma determinada 

viagem (curta ou longa) de visita a outro local (país, estado ou região) por um período 

não superior a doze meses e sem que a intenção principal seja desenvolver uma atividade 

economicamente remunerada; 

2. Elementos geográficos: região emissora/origem dos turistas; região do destino turístico 

e e/ou região de trânsito e; 

3. Setor turístico: conjunto de organizações envolvidas na atividade turística. 

Figura 1 - Sistema do Turismo 

 
Fonte: Leiper (1979). 

 

A partir deste modelo é possível auferir que o turismo envolve tanto a oferta, quanto a 

demanda. Cooper et al. (2008) ressalta que, inicialmente, os estudos em turismo, focavam 

apenas na oferta, ou seja, no destino turístico e, por isso, a maior parte das pesquisas 

empreendidas e conceitos criados deixavam de lado a demanda e, portanto, a região emissora. 

A fim de exemplificar essa visão que se interessa apenas na oferta, citamos a definição do 

Ministério do Turismo que conceitua turismo como um “conjunto de atividades realizadas por 
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pessoas durante suas viagens e estadias em lugares distintos do seu habitat natural por um 

período de tempo consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios e outros” 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007 apud MINISTÉRIO DO TURISMO, 2018, p. 30).  

No entanto, quando entendemos o turismo como um sistema complexo, formado por 

diferentes fatores, percebemos que as suas bases conceituais devem considerar oferta/demanda 

e região emissora/região de destino (COOPER et al., 2008; BENI, 2019). Cooper et al. (2008, 

p. 34) caracteriza o turismo como uma “cadeia produtiva multissetorial complexa que, para 

prosperar, requer um planejamento de alto nível, fundamentado por pesquisas”. 

Em se tratando de uma cadeira produtiva, envolvendo inúmeros setores, isso pode 

acarretar em efeitos tanto positivos, como também negativos. Cita-se: influência cultural sobre 

os residentes, alteração da organização da economia local, sazonalidade da população, mão de 

obra com baixa especialização, aumento dos índices de criminalidade, alteração da paisagem e 

especulação imobiliária, (COSTA, 2011). Neste sentido, justifica-se a necessidade de um bom 

planejamento para o setor, para que o destino possa suportar a demanda turística. Esse 

planejamento, além de envolver diversos atores (estatais e não estatais), deve objetivar o 

crescimento da oferta, não só de serviços turísticos, mas também serviços públicos que são 

utilizados pelos turistas, como, por exemplo, segurança pública e saúde. 

De acordo com Beni (1999, p. 8), o “planejamento de turismo, além de ser um sistema 

integrado, exige planos a longo prazo e projetos estratégicos”. Em sua obra, o autor enfoca o 

desenvolvimento sustentável do setor turístico e, divide o planejamento estratégico do turismo 

em três fases, sendo elas: estudo preliminar; diagnóstico e; prognóstico. Ressalta-se que este 

planejamento requer diversas informações e conhecimentos que não estão disponíveis em 

apenas um lugar, por isso a importância da cooperação entre todos os atores que participam de 

alguma forma do sistema turístico. Planejar o turismo de uma determinada região não é uma 

tarefa independente ou responsabilidade de um só ator.  

A análise SWOT é apontada por muitos autores como uma boa opção de base 

metodológica para a elaboração do planejamento estratégico do turismo (PORTO et al., 2019; 

CARVALHO, 2009). Entretanto, entende-se que esta análise pode estar contida dentro da fase 

de estudo preliminar apontada por Beni (1999). Sendo assim, consideramos o estudo de Beni 

(1999) o mais completo no quesito planejamento estratégico e, por isso, no Quadro 2 

apresentamos a composição de atividades e tarefas de cada fase definidas por este autor.  

Quadro 2 - Planejamento Estratégico do Turismo 

Fase Atividades 

Estudo Preliminar “Identificar e descrever a ordenação geopolítica e administrativa da região; 
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Inventariar os recursos ambientais naturais, culturais e artificiais; 

Traçar o perfil socioeconômico da região; 

Descrever e identificar o estágio em que se encontra o Turismo na região e; 

Observar as tendências do tráfego turístico regional, nacional, intra-regional e 

internacional.” 

Diagnóstico “Analisar os recursos ambientais naturais para a sustentabilidade do turismo; 

Analisar o patrimônio cultural na região e seu potencial de utilização na 

sustentabilidade do turismo; 

Caracterizar e analisar a estrutura social, classificando-a segundo o processo de 

ocupação territorial, e a medida de participação da comunidade na produção de 

bens e serviços e nas atividades turísticas; 

Dimensionar e analisar a estrutura econômica do setor (nível de emprego, volume 

de investimentos, rentabilidade e consumo); 

Caracterizar e analisar a estrutura político-institucional do turismo nos setores 

público e privado; 

Dimensionar e analisar a infraestrutura regional urbana e de acesso para o 

processo sustentável de ocupação turístico-recreativa; 

Utilizar indicadores estatísticos e teorométricos para identificar a situação atual e 

projetar os cenários futuros do comportamento do mercado; 

Caracterizar e dimensionar a oferta regional existente e/ou projetada de 

alojamento, transportes, equipamentos, instalações e serviços; 

Identificar e caracterizar o diferencial turístico regional para a estruturação das 

políticas de marketing e de fixação de segmentos do mercado de consumo; 

Caracterizar, classificar e quantificar a demanda atual e futura de bens e serviços 

turísticos e; 

Identificar desequilíbrios entre oferta e demanda do turismo.” 

Prognóstico “Formular políticas e diretrizes de reorientação e programas de ação para 

assegurar o planejamento estratégico do desenvolvimento sustentável do turismo; 

Estabelecer metas e projetos específicos para garantir a integração da 

sustentabilidade do desenvolvimento econômico, turístico e social e; 

Adotar programas que levem ao desenvolvimento sustentável do produto turístico 

regional, fatores como eficiência, qualidade e competitividade.” 

Fonte: Adaptado de Beni (1999, p. 9-10). 

O Quadro 2 aponta estratégias para que os efeitos da ação do turista não acarretem em 

prejuízos sociais e tão pouco econômicos. Neste sentido é imperativo fazer o planejamento dos 

recursos a serem mobilizados. Se por um lado, o setor turístico possui certa resistência frente a 

condições políticas e econômicas adversas, por outro lado, quando a mudança é inevitável, o 

setor demonstra grande capacidade de se reorganizar frente às novas lógicas de segurança, 

proteção, gerenciamento de risco, crise e recuperação, como aconteceu após os atentados de 11 

de setembro (COOPER et al., 2008). 

Cooper et al. (2008) ressalta também que o turismo pode afetar negativamente os 

ambientes naturais e culturais dos destinos que, em último caso, são a matéria-prima do turismo. 

Becker advoga que: 

[...] o turismo revela uma face obscura associada ao crime organizado, drogas, 

prostituição e práticas ambientalmente predatórias, afetando, às vezes, circuitos 

produtivos tradicionais e fazendo emergir conflitos de uso do território, e engendrando 

verdadeiros guetos fechados, que estabelecem uma clivagem em relação à sociedade 

local, muitas vezes muito pobre e que tem sua identidade cultural desestruturada 

(BECKER, 2001, p. 3-4) 
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Outro desafio, é relacionado às transformações do perfil dos turistas e suas exigências. 

Neste sentido, o setor deve combinar criatividade (COOPER et al. 2008) e planejamento para 

poder se modificar e ser capaz de atender às novas demandas. Sendo assim, faz-se necessário a 

busca por alternativas que proporcionem ao turista novas experiências sem, no entanto, perder 

de vista a preocupação com o desenvolvimento sustentável da região visitada. A partir deste 

quadro, irrompe o conceito de Destinos Turísticos Inteligentes, que será abordado na sequência.  

 

2.2 DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES  

 

2.2.1 Conceito 

 

Partindo da necessidade de inovar para garantir a competitividade (KAZAK; 

BUCHATSKIY, 2018), os Destinos Turísticos Inteligentes propõem-se a aplicar as ideias do 

conceito de cidades inteligentes no setor turístico, uma vez que o conceito de DTI emerge das 

cidades inteligentes (GRETZEL, 2018; CELDRÁN-BERNABEU et al., 2018; CACHO et al., 

2015; BOES et al., 2016). Para Gretzel (2018), essas ideias envolvem implicações nas áreas de 

governança, planejamento participativo, produtividade, qualificação da mão de obra, vantagens 

competitivas, inovação, mobilidade, infraestrutura, qualidade de vida, gestão e sustentabilidade. 

Já para Kazak e Buchatskiy (2018, p. 847, tradução nossa), o DTI busca no conceito das 

Cidades Inteligentes um “direcionamento turístico inovador relacionado ao uso de um conjunto 

de tecnologias modernas que garantem o desenvolvimento sustentável das zonas turísticas”. 

O destino turístico não pode ser compreendido apenas como um lugar geograficamente 

delimitado, imutável nas relações de oferta/produtor e demanda/consumidor, que agrega 

serviços e atrativos. Após identificar as principais abordagens utilizadas para definir os destinos 

turísticos, Saraniemi e Kylänen (2010) concluem que nenhuma delas consegue englobar todas 

as especificidades dos destinos turísticos, uma vez que se baseiam principalmente nas teorias 

tradicionais de gerenciamento e de marketing, bem como no aspecto econômico e geográfico. 

Portanto, os autores propõem uma nova abordagem para explicar o que é destino turístico. 

Este novo olhar para os destinos turísticos faz uso da sociologia do turismo e entende 

que os destinos turísticos são “espaços socioculturalmente construídos que moldam ativamente 

seu próprio futuro” (SARANIEMI; KYLÄNEN, 2010, p. 138, tradução nossa). Os autores 

compreendem o destino turístico a partir da abordagem cultural de mercado, na qual o foco se 

dá sobre os atores que compõem o sistema e as atividades de mercado e, o destino, é uma 
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construção a partir das diferentes visões dos diversos atores. Desta forma, destinos são 

mercados multiculturais e globalizados, onde vários atores igualmente importantes interagem 

entre si (negociam, renegociam, produzem e transformam), não sendo, portanto, uma entidade 

fixa e completa, mas um processo no qual o turista entra e participa (SARANIEMI; 

KYLÄNEN, 2010).  

O termo inteligente relaciona-se à capacidade do destino em inovar, elaborando novas 

soluções para problemas existentes, aprimorando processos e desburocratizando modelos, ser 

inteligente não necessariamente significar dominar tecnologias avançadas ou possuir um 

sistema de Big Data (GOMES et al., 2017); as TIC´s, por si só, não são suficientes para 

introduzir a inteligência (BOES et al., 2016). Tornar-se inteligente é fazer “uso intensivo da 

infraestrutura tecnológica para (1) melhorar a experiência turística e (2) melhorar o processo de 

tomada de decisão gerenciando os dados" (CELDRÁN-BERNABEU et al., 2018, p. 53, 

tradução nossa). 

Ao elaborar a norma UNE 178501, que será tratada ainda neste capítulo, a SEGITTUR 

(Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas) definiu DTI 

como um “território acessível a todos, que faz uso da inovação e da tecnologia, garantindo o 

desenvolvimento turístico sustentável em suas três vertentes (econômica, sociocultural e 

ambiental) para melhorar a experiência do turista e a qualidade de vida do residente [...]” 

(AENOR, 2016, p. 14, tradução nossa). 

O DTI deve ser compreendido como um sistema complexo (LUQUE et al., 2015) que 

dispõe de serviços e facilidades (GOMES et al., 2017) capazes de aumentar a vantagem 

competitiva do local e melhorar a qualidade de vida da comunidade em volta (BOES et al., 

2016), promovendo a criação pública de valor (BRANDÃO et al., 2019). Caracterizam-se por 

incorporar como elemento essencial, a tecnologia e a conectividade (CELDRÁN-BERNABEU 

et al., 2018). Nas palavras de Ammirato et al. (2018, p. 625, tradução nossa): 

A adoção de tecnologias, combinadas com os modelos de negócios colaborativos 

adequados, apoiam a ascensão dos destinos turísticos inteligentes, ou seja, destinos 

turísticos inovadores construídos em uma infraestrutura de tecnologias de ponta e 

modelos organizacionais inovadores, que apoiam a interação e integração dos 

visitantes em seu entorno, aumentando a qualidade de sua experiência. 

 

O Sebrae, em seu “Boletim de Inteligência”, define Destinos Turísticos Inteligentes 

como “estruturas turísticas diferenciadas que facilitam a interação e integração do visitante, 

antes, durante e depois da viagem, e incrementam a qualidade de sua experiência com o destino, 

por meio do uso de metodologias e tecnologias inovadoras” (SEBRAE, 2016, p.1). 
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Neste trabalho, será adotado o conceito de DTI proposto por Muñoz e Sànchez (2015), 

pois considera-se ser a definição mais completa e que satisfaz todos os elementos que julgamos 

ser fundamentais no contexto dos Destinos Turísticos Inteligentes. Portanto, para os autores, o 

destino inteligente é: 

Um espaço inovador consolidado, baseado no território e sobre uma infraestrutura 

tecnológica de vanguarda. Um território comprometido com os fatores culturais, 

socioeconômicos e do meio ambiente, dotado de um sistema de inteligência que capte 

a informação de forma procedimental, analise e compreenda os acontecimentos em 

tempo real, com a finalidade de facilitar a interação do visitante com o entorno e a 

forma de decisão dos gestores do destino, incrementando a eficiência e melhorando 

substancialmente a qualidade das experiências turísticas (MUÑOZ; SÀNCHEZ, 

2015, p. 62, tradução nossa). 

 

Para que, de fato, um destino turístico torne-se inteligente, todos os recursos e 

componentes necessários (território, tecnologia, mão de obra, serviços, entre outros) devem ser 

gerenciados a partir de uma visão sistêmica que conecte todas as partes e que entenda que o 

turismo envolve também, a priorização de outros setores, econômico, ambiental, cultural e 

social. Essa gestão necessita ser planejada a partir de uma liderança legítima que integre todos 

os atores e deve fazer uso de metodologias, ferramentas e tecnologias inovadoras para otimizar 

recursos, aumentar eficiência e agregar valor.  

 

2.2.2 Gestão do Destino Turístico Inteligente 

 

Segundo Pearce (2016) para que um destino turístico se desenvolva é necessário que se 

adote um modelo capaz de ordenar seu desenvolvimento. Seguindo este pensamento, Velasco-

González (2014) afirma que, antes de tudo, é necessário estabelecer uma governança ou política 

turística que coordene o destino.  

Para Ritchie e Crouch (2003) a política do destino é um fator determinante de sua 

competitividade. A vantagem competitiva é uma questão importante na agenda da indústria do 

turismo. Para alcançar e manter esta vantagem, Cimbaljević (2019) aponta três questões 

principais que o destino deve concentrar-se, a seguir: (1) fornecer experiência turística; (2) 

garantir a atratividade total e; (3) a criação de imagem. Além dessas questões, é importante 

mencionar que o “uso intensivo de tecnologia no DTI gera um grande volume de dados, que 

pode englobar o chamado Big Data, um elemento-chave desses ambientes renovados” 

(CELDRÁN-BERNABEU et al. 2018, p. 71, tradução nossa). Seguindo esta linha, Kazak e 

Buchatskiy (2018, p. 847, tradução nossa) advogam que “o processamento de uma grande 

quantidade de dados em tempo real, integração e troca de dados, o uso de análises complexas, 
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modelagem, otimização e visualização são usados para tomar decisões operacionais mais 

eficazes”. 

Neste contexto, a gestão do destino relaciona-se fundamentalmente ao planejamento 

(GOMES et al., 2017) e a estratégia adotada deve considerar o estabelecimento de parcerias, 

alianças, redes e fluxos de informação, para que os resultados sejam os melhores (KAZAK; 

BUCHATSKIY, 2018). A gestão inteligente de destinos turísticos é uma tarefa complexa que 

envolve a presença de tecnologia, inovação, capital social, capital humano e liderança (BOES 

et al., 2016). Além disso, a gestão de um destino é a base para que o turismo se desenvolva de 

forma sustentável (GOMES et al., 2017).  

Para que o desenvolvimento de um DTI obtenha sucesso é fundamental o diálogo 

participativo entre todos os atores envolvidos na gestão (AENOR, 2016, p. 7, tradução nossa). 

Já para Kazak e Buchatskiy (2018, p. 847, tradução nossa), o sucesso do DTI “é alcançado [...] 

não por conquistas tecnológicas [...], mas pela interconexão, sincronização e uso coordenado 

de várias tecnologias”. Portanto, os gestores devem realizar a integração dos principais 

componentes de inteligência e garantir a interoperabilidade e a interconexão entre eles, 

reconhecendo a construção multifacetada da inteligência na criação de valor e no aumento da 

competitividade do destino (BOES et al., 2016).  

As soluções de turismo inteligente se mostram eficientes na melhora da automação dos 

processos em organizações de turismo a fim de aumentar a competitividade do destino, assim 

como possui implicações diretas na gestão do destino fornecendo a possibilidade de 

monitoramento e avaliação da movimentação dos turistas, oportunizada pela utilização das 

TIC´s que permite, ao gestor, entender o comportamento dos turistas e, assim, tomar decisões 

mais assertivas (CACHO et al., 2015).  

No trabalho de Kazak e Buchatskiy (2018, p. 845, tradução nossa), os autores afirmam 

que a indústria do turismo utiliza-se das “mais recentes tecnologias de TI, a fim de aumentar o 

volume e a qualidade dos serviços prestados e aumentar sua eficiência”. Para eles, o 

gerenciamento dos destinos turísticos inteligentes deve pautar-se em alguns elementos 

específicos, eles argumentam que “eficiência organizacional, rapidez na tomada de decisões e 

resposta às necessidades do cliente [...] permite desenvolver um produto turístico adaptativo e 

universal, direcionado e com orientação personalizada” (KAZAK; BUCHATSKIY, 2018, p. 

847, tradução nossa) capaz de atrair e reter turistas. 

Tendo desenvolvido um gerenciamento dos destinos turísticos de forma adequada, 

inúmeros são os benefícios proporcionados pela transformação de destinos turísticos em 



33 

 

inteligentes. A seguir, listamos alguns dos benefícios encontrados na literatura pesquisada 

(Quadro 3). 

Quadro 3 - Benefícios dos Destinos Turísticos Inteligentes 

Autor Benefícios 

Micera et al. (2013); Muñoz e Sànchez 

(2015); Kazak e Buchatskiy (2018) 

Eficiência. 

Brandão et al. (2019); Boes et al. (2016) Criação de valor. 

Boes et al. (2016) Melhora da qualidade de vida da comunidade em volta. 

Boes et al. (2016); Cacho et al. (2015); 

Kazak e Buchatskiy (2018) 

Aumento da vantagem competitiva. 

 

Muñoz e Sànchez (2015); Celdrán-

Bernabeu et al. (2018) 

Melhora da qualidade das experiências turísticas. 

Cacho et al. (2015) Compreensão do comportamento dos turistas; 

Cacho et al. (2015); Celdrán-Bernabeu et 

al. (2018) 

Tomada de decisões mais assertivas. 

Gomes et al. (2017); Kazak e Buchatskiy 

(2018) 

Desenvolvimento sustentável do setor turístico. 

Kazak e Buchatskiy (2018) Desenvolvimento tecnológico, econômico e social. 

Kazak e Buchatskiy (2018) Fidelização dos clientes. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na revisão da literatura. 

Apesar de todos os benefícios oferecidos pelas TIC’s na transformação dos destinos 

turísticos, faz-se necessário ressaltar alguns desafios que emergem a partir da utilização dessa 

tecnologia. Questões como a perda de privacidade, os altos custos, o elemento surpresa dos 

destinos, o marketing invasivo e a sobrecarga de informações (CELDRÁN-BERNABEU et al., 

2018; FEMENIA-SERRA e IVARS-BAIDAL, 2018) são alguns dos desafios a serem 

enfrentados pelos gestores dos destinos.  

Portanto, para minimizar os efeitos negativos que o uso das TIC’s pode acarretar é 

importante que o foco das ações seja “o cidadão e a melhoria de seus serviços e qualidade de 

vida, tendo sempre como pilar de referência a melhoria da sustentabilidade, inovação e 

governança” (CELDRÁN-BERNABEU et al., 2018, p. 52, tradução nossa). Neste contexto, 

destaca-se a importância da gestão pública e do Estado na elaboração e condução de políticas 

públicas que visem amenizar os efeitos negativos apresentados acima e, além disso, ressalta-se 

a capacidade da administração pública de reunir diferentes atores, cada um com seus interesses, 

e a legitimidade do Estado como o único ator que visa, única e exclusivamente, o bem-estar da 

sociedade.  

 

2.2.3 Norma Espanhola do Sistema de Gestão dos Destinos Turísticos Inteligentes 

 

A Espanha é considerada uma referência quando se trata de turismo, principalmente na 

temática de DTI. Por este motivo, o projeto de extensão do qual esta autora participa, “Programa 
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Nacional de Turismo Cultural e Natural”, realizou visitas e pesquisas para entender melhor 

como funciona o turismo na Espanha. A partir do estudo empreendido, foi possível conhecer a 

norma espanhola UNE 178501, pioneira no mundo em relação à temática de gestão dos 

Destinos Turísticos Inteligentes, e que dará fundamento a este trabalho. 

Esta norma, publicada no ano de 2016, possui como antecessoras as normas UNE 

178301 e UNE 178303 que tratam sobre as cidades inteligentes. A primeira norma estabelece 

métricas e indicadores capazes de avaliar o grau de maturidade de abertura de dados de uma 

cidade, para que possam ser reutilizados. Já a norma UNE 178303, especifica os requisitos de 

um sistema de gestão de ativos de uma cidade, permitindo o desenvolvimento e a 

implementação de uma política de gestão de ativos. Nestes dois casos, as normas visam o setor 

público e o desenvolvimento de cidades inteligentes. 

 A tarefa de regular e definir um marco homogêneo para o conceito de DTI foi dada à 

SEGITTUR (Sociedade Estatal para a Gestão da Inovação e das Tecnologias Turísticas da 

Espanha) pela Secretaria de Estado de Turismo da Espanha. Para realizar tal tarefa, a 

SEGITTUR criou e passou a presidir um grupo de trabalho formado por atores da 

Administração Pública, das universidades, dos centros de pesquisa, das empresas e, também, 

por especialistas. 

Portanto, em 2016 foi aprovada pela AENOR (Associação Espanhola de Normalização 

e Certificação) a norma espanhola UNE 178501. O objetivo desta norma é melhorar a 

qualidade, a sustentabilidade e a acessibilidade universal na gestão dos destinos, para isso, 

busca mecanismos para a incorporação da inovação e da tecnologia nos serviços oferecidos 

pelos destinos a fim de aumentar a competitividade dos mesmos. Além disso, especifica os 

requisitos de um sistema de gestão dos Destinos Turísticos Inteligentes. 

De acordo com a norma, a criação e a implementação de um sistema de gestão permitem 

que o destino turístico “alcance os compromissos derivados de sua política” (AENOR, 2016, p. 

6, tradução nossa). Ressalta-se a flexibilidade deste sistema, isto é, ele pode ser aplicado em 

qualquer destino turístico, já que permite a personalização tanto dos objetivos como das ações. 

O documento define um sistema de gestão como um “conjunto de elementos de um DTI 

inter-relacionados ou que interatuam para estabelecer políticas, objetivos e processos a fim de 

alcançar esses objetivos” (AENOR, 2016, p. 12, tradução nossa). Tal sistema se difere dos 

demais por não atuar em uma organização específica. Neste caso, entretanto, a organização 

traduz-se em um Ente Gestor do destino, responsável pelo desenvolvimento do DTI e definido 

como “entidade local territorial [...] que governa e gere um DTI com a responsabilidade e 
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autoridade para estabelecer, implementar, manter e melhorar um sistema de gestão de um DTI” 

(AENOR, 2016, p. 16, tradução nossa). 

A norma salienta que o sistema de gestão deve fundamentar-se no ciclo de melhora 

contínua. No Quadro 4, apresenta-se um resumo deste ciclo. 

Quadro 4 - Ciclo de melhora contínua 

Processos Resumo 

Planejamento Estabelecer os indicadores, os objetivos, as metas e 

os planos de ação. 

Implementação Implementar os planos de ação. 

Verificação Comparar os resultados obtidos com as políticas e 

objetivos definidos anteriormente. 

Ação Tomar ações que visem a melhora contínua do 

sistema. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na AENOR (2016). 

Neste contexto, a norma enfatiza a importância do diálogo participativo em todas as 

fases do ciclo e com todos os agentes interessados no destino. A colaboração torna-se vital para 

o sucesso do sistema, devendo ser encorajada pelo Ente Gestor. 

Com base no ciclo de melhora contínua, a norma define cinco processos que devem 

ocorrer em um sistema de gestão para o desenvolvimento de um DTI, a seguir: 

1. Planejamento estratégico; 

2. Operação; 

3. Apoio (suporte); 

4. Avaliação de desempenho; e 

5. Melhora 

A partir dos requisitos especificados na norma e que devem compor o sistema de 

gerenciamento de destinos turísticos inteligentes, o destino pode desenvolver e implementar 

uma política de gerenciamento e estabelecer objetivos, metas e planos de ação vinculados aos 

quatro eixos nos quais, segundo a UNE 178501, um DTI se baseia: inovação, tecnologia, 

acessibilidade universal e sustentabilidade. 

Ao implementar a norma UNE 178501 o destino é capaz de melhorar a experiência do 

turista antes, durante e após a viagem; aumentar a competitividade e a eficiência na gestão, 

incorporando inovação e gerenciamento de dados; melhorar o posicionamento turístico do 

destino, melhorar a sustentabilidade do destino em seus três aspectos: ambiental, social e 

econômico; melhorar a acessibilidade universal; além de aumentar a qualidade de vida dos 

residentes (AENOR, 2016). 



36 

 

Como dito anteriormente, a norma considera que o DTI se fundamenta em quatro eixos, 

estes são: inovação, tecnologia, acessibilidade universal e sustentabilidade. No Quadro 5, 

apresenta-se a definição de cada eixo e a sua conexão com o DTI, de acordo com a norma.  

Quadro 5 - Eixos estratégicos que fundamentam os Destinos Turísticos Inteligentes 

Eixos Estratégicos Descrição 

Inovação “Gestão interna inovadora e abordagens externas que se traduzam em 

melhoras significativas orientadas para as atividades desenvolvidas antes, 

durante e depois da estadia no Destino Turístico Inteligente, através da 

implantação de ferramentas de gestão da inovação [...]” 

Tecnologia “Mediante a incorporação de tecnologias (da informação, da comunicação, 

da melhora energética, etc.) e da vigilância tecnológica, que permita o uso 

e a aplicação de dados e conteúdos sobre mercados, clientes e produtos, 

persegue-se o aumento da eficácia e eficiência dos processos e serviços do 

DTI”. 

Acessibilidade universal Acessibilidade universal e design universal como uma forma de aportar 

valor a todas as iniciativas desenvolvidas pelas partes interessadas no DTI, 

tomando como ponto de partida as estratégias de conscientização, 

treinamento e participação, com critérios de transversalidade e 

fundamentados na diversidade humana e na igualdade de oportunidades. Se 

estende a toda cadeia de valor do turismo: edifícios, serviços, treinamento 

de pessoas, transporte, entorno, acesso à web, entre outros”. 

Sustentabilidade “A sustentabilidade contempla a gestão racional e eficiente dos recursos 

(vetor ambiental), a qualidade de vida dos turistas e residentes 

(sociocultural) e a competitividade empresarial ligada ao vetor econômico”. 

Fonte: Adaptado de AENOR (2016, p. 21). 

Para que um destino turístico possa implementar a norma a fim de tornar-se um DTI é 

necessária a realização de algumas etapas, que estão explicitadas no próprio texto da norma. 

Antes de tudo, é essencial que seja criado um Ente Gestor que será responsável pela 

liderança, pelo planejamento estratégico e pelo acompanhamento das ações em relação aos 

objetivos propostos, como mencionado anteriormente. Seus papéis, suas responsabilidades e 

sua autoridade devem ser claramente documentados e comunicados. Além disso, este Ente 

Gestor deve dispor de todos os recursos necessários para que possa implementar a política de 

turismo definida pela alta administração. 

O primeiro passo constitui-se na comprovação documental, por parte do Ente Gestor, de 

que o território de implantação da norma é um destino turístico. Para isso, a norma aponta seis 

aspectos que devem ser levados em conta durante esta etapa, estas são: que o destino é 

delimitado geograficamente; que o destino dispõe de organizações, públicas e privadas, 

prestadoras de serviços turísticos; que o espaço territorial no qual o sistema será implementado 

recebe um fluxo de turistas certificado e identificado, e que uma porcentagem destes visitantes 

pernoitam no destino; que a atividade turística é importante para a economia local; que os 

serviços públicos possuem uma orientação turística; que o destino possui uma imagem 



37 

 

consolidada e reconhecida; e que o destino dispõe de uma estrutura organizacional para a gestão 

turística. 

Na segunda etapa o Ente Gestor deve “determinar as questões externas e internas 

pertinentes para o seu propósito e que afetam a sua capacidade em alcançar os resultados 

previstos de seu sistema de gestão [...]” (AENOR, 2016, p. 18, tradução nossa). Neste contexto, 

é necessária a realização de um estudo aprofundado sobre o ambiente no qual o destino está 

inserido para que se possa identificar os riscos e as oportunidades. Ressalta-se que esta análise 

deve ser feita regularmente e que deve ser documentada. Nesta etapa são considerados aspectos 

de mercado, competitivos, comerciais, técnicos, jurídicos, econômicos, políticos, sociais, entre 

outros. 

Já na terceira etapa, o Ente Gestor deve mapear e identificar todos as partes interessadas 

no sistema de gestão e compreender seus requisitos, necessidades e expectativas. Assim como 

na segunda etapa, esta análise deve ser feita regularmente. A quarta etapa corresponde à 

determinação, por parte do Ente Gestor, dos limites e da aplicabilidade do sistema de gestão do 

DTI. Por fim, na última etapa o Ente Gestor deve estabelecer, implementar, manter e melhorar 

continuamente o sistema de gestão. 

Após a consecução de todas estas etapas o Ente Gestor pode começar a planejar o 

sistema de gestão que será implementado. Inicialmente é preciso identificar as ações capazes 

de combater os riscos e as ameaças identificadas anteriormente e elaborar um mapa de ameaças 

e oportunidades. Os resultados obtidos através destas atividades darão suporte para a 

continuidade do sistema de gestão, já que objetivam o conhecimento e, portanto, preparam o 

Ente Gestor para situações que ofereçam riscos ao sistema e aos objetivos.  

Segundo a norma, a gestão do Ente Gestor deve ser caracterizada pelos seguintes 

requisitos (Quadro 6): 

Quadro 6 - Gestão do Ente Gestor 

Gestão aberta e participativa “O Ente Gestor deve ser capaz de integrar o tecido turístico local com 

a finalidade de participar da formulação e desenvolvimento de 

iniciativas, assim como nas tomadas de decisões. Ao mesmo tempo 

deve ser capaz de explicar ao cidadão a estratégia de desenvolvimento 

turístico para obter seu apoio mediante ações de sensibilização social 

para o turismo e participação social que fomente a interação: cidadão 

– Ente Gestor – turista”. 

Gestão transversal e coerente “Para a gestão integrada de um DTI, o Ente Gestor deve ser capaz de 

coordenar-se de modo eficiente com outras políticas municipais [...], 

entidades municipais [...] ou departamentos de administração geral do 

estado, com poderes que afetam direta ou indiretamente o destino, 

tanto para a elaboração de planos, quanto para o estabelecimento de 

procedimentos de coordenação, a fim de evitar ações sobrepostas”. 

Gestão transparente “O Ente Gestor deve desenvolver uma comunicação ativa para o 

próprio DTI utilizando linguagem e canais de comunicação acessíveis 
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para todos. Neste sentido, deve-se fazer uso das TIC’s e redes sociais, 

assim como difundir periodicamente os planos e objetivos do DTI, as 

informações institucionais e organizacionais, a gestão financeira [...] e 

normativa. O Ente Gestor deve prestar contas anualmente”. 

Gestão responsável e controlada “O Ente Gestor deve pôr em marcha mecanismo de controle, melhora 

e seguimento de suas ações, fomentando a eficácia com respeito a 

política e aos objetivos fixados e a eficiência na otimização dos 

recursos”. 

Fonte: Adaptado de AENOR (2016, p. 22) 

Esses requisitos, apresentados acima, devem caracterizar a gestão realizada pelo Ente 

Gestor para que o desenvolvimento do DTI seja facilitado. A partir de uma gestão transparente, 

responsável, coerente e aberta, é possível (1) envolver todos aqueles interessados no destino e 

(2) legitimar as decisões tomadas e as ações empreendidas no destino. 

Para facilitar a comunicação dos objetivos estabelecidos e, consequentemente, o seu 

cumprimento, a norma destaca a elaboração de um plano diretor por parte do Ente Gestor, para 

servir de referência a todos os atores, públicos ou privados, tornando-se um guia do novo 

modelo de gestão.  

Este documento deve basear-se na “análise prévia do destino e nas necessidades das 

partes interessadas” (AENOR, 2016, p. 26, tradução nossa), deve abordar “as linhas 

estratégicas do DTI, entre outros aspectos de criação e/ou melhora contínua do produto e 

serviços turísticos, sob uma perspectiva que inclua [...] os quatro eixos do DTI” (AENOR, 2016, 

p. 26, tradução nossa). 

Para que o Plano Diretor se concretize é necessário a elaboração anual de um Plano de 

Operação que contenha “[...] ações específicas hierarquizadas no tempo. Deve estabelecer um 

sistema de indicadores para o seguimento e controle da aplicação do Plano Diretor e das ações 

incluídas em seu plano de operação” (AENOR, 2016, p. 26, tradução nossa). 

A norma ainda destaca a importância da satisfação do turista e do residente. Desta forma, 

aponta como papel do Ente Gestor realizar o acompanhamento das percepções dos turistas e 

residentes em relação ao DTI e aos produtos e serviços oferecidos. Para esta tarefa o texto 

aponta a tecnologia e as redes sociais como meios adequados para a captação deste tipo de 

informação.  

Ao final, a norma aponta duas práticas relacionadas a melhoria contínua do sistema. A 

primeira é a auditoria interna, prática que deve ser realizada pelo Ente Gestor a intervalos 

planejados, “proporciona informações acerca do sistema de gestão do DTI, seu grau de 

implantação, assim como sua eficácia e eficiência para os agentes turísticos do destino, 

incluindo os turistas” (AENOR, 2016, p. 36, tradução nossa). 
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A segunda prática corresponde a revisões do sistema de gestão feitas pela alta direção. 

Assim como a auditoria, devem ser realizadas a intervalos planejados e objetivam assegurar a 

idoneidade, adequação e eficácia contínua do sistema (AENOR, 2016). 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Visto os conceitos de turismo e de DTI, realiza-se um levantamento das políticas 

públicas brasileiras de turismo. Antes, no entanto, é preciso compreender o conceito de políticas 

públicas, suas perspectivas e modelos de gestão, e as questões que o perpassam, como a 

democracia participativa, a accountability democrática e o ciclo de políticas públicas. 

 

2.3.1 Conceito 

 

Dye (1992, p. 3, tradução nossa) afirma que política pública é "tudo aquilo que o 

governo escolhe fazer ou não fazer", esta é uma das definições mais conhecidas e abrangentes 

em relação ao conceito de política pública. Não há, entre os estudiosos, um consenso sobre a 

definição do termo política pública, por isso, muitos autores acabam elaborando o seu próprio 

conceito. Neste trabalho, selecionamos algumas destas definições, com base em autores 

relevantes na área. 

Um conceito mais pragmático é apresentado por Pereira (1999, p. 8), que conceitua as 

políticas públicas como "ações governamentais que têm institucionalidade, ou seja, amparadas 

legalmente por programas, projetos, planos, metas e orçamento." Para Souza (2006, p. 26) é um 

"campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou 

analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 

curso dessas ações (variável dependente)”. Em relação à formulação dessas políticas, a autora 

continua dizendo que “constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus 

propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou 

mudanças no mundo real” (SOUZA, 2006, p. 26).  

Os autores Lopes et al. (2008, p. 5) definem políticas públicas como “a totalidade de 

ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para 

alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público." Já Heidemann (2009, p. 28) advoga 

que: 

Em termos político-administrativos, o desenvolvimento de uma sociedade resulta de 

decisões formuladas e implementadas pelos governos dos Estados nacionais, 
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subnacionais e supranacionais em conjunto com as demais forças vivas da sociedade, 

sobretudo as forças de mercado em seu sentido lato. Em seu conjunto, essas decisões 

e ações de governo e de outros atores sociais constituem o que se conhece com o nome 

genérico de políticas públicas. [...]. A definição de política pública inclui ao mesmo 

tempo dois elementos-chave, a saber: ação e intenção. Pode até haver uma política 

sem uma intenção formalmente manifestada, mas não haverá de forma alguma uma 

política positiva se não houver ações que materializem uma intenção ou propósito 

oficial eventualmente anunciado. Portanto, não há política sem ação, ressalvando-se, 

obviamente, as eventuais políticas deliberadamente omissivas prefiguradas por Dye. 

 

Para Secchi (2016, p. 2) política pública é " uma diretriz elaborada para enfrentar um 

problema público”. Nas palavras de Fratucci (2009, p. 404): 

As políticas são sempre resultados de decisões deliberadas a partir de um conjunto de 

alternativas propostas para solução de determinados dilemas ou questões de 

comunidades específicas. [...]. Para tornarem-se públicas devem ser frutos de um 

amplo processo, aberto, democrático e inclusivo que observe e respeite as práticas 

sociais existentes nas comunidades onde serão implementadas. Políticas decididas nos 

ambientes fechados de gabinetes de autoridades do governo não podem e não ganham 

o status de políticas públicas, limitando-se a serem políticas de governo. Além disso, 

as políticas públicas devem comportar princípios articulados com uma visão de longo 

prazo e não apenas constituírem-se de um somatório de programas e projetos 

arranjados de acordo com os interesses de curto e médio dos governantes. 

 

Os autores Barreto et al. (2014) consideram a política pública como um produto da 

atividade governamental dentro de um sistema político que resulta em ações e, também, em 

inação. Já para as autoras Bourguignon e Barbosa (2017, p. 1) políticas públicas são: 

Conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado diretamente 

ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam 

assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado 

seguimento social, cultural, étnico ou econômico. As políticas públicas correspondem 

a direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam graças ao 

reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos poderes públicos enquanto novos 

direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais. 

 

A partir dessas definições, é possível resumir o conceito de política pública como as 

ações ou as inações governamentais deliberadas; convertidas em programas, projetos e planos, 

alinhados com as plataformas eleitorais do governo; elaboradas a partir de discussões com 

outros atores sociais e; possuem como objetivo, o enfrentamento de um problema público, isto 

é, relevante do ponto de vista da coletividade; sempre visando o interesse da sociedade (DYE, 

1992; PEREIRA, 1999; SOUZA, 2006; LOPES et al., 2008; HEIDEMANN, 2009; 

FRATUCCI, 2009; BARRETO ET AL, 2014; SECCHI, 2016). Entende-se por problema 

público a “diferença entre a situação atual e uma situação ideal possível para a realidade 

pública” (SECCHI, 2016, p. 10).  

As políticas públicas podem ser abordadas a partir de duas perspectivas: a estatista e a 

multicêntrica. Na perspectiva estatista ou estadocêntrica, há o monopólio das políticas pelos 

atores estatais (SECCHI, 2016). Nesta visão, o protagonista das ações é o Estado, portanto, só 

é política pública quando emana do poder estatal. Contudo, a participação de atores não-estatais 



41 

 

pode ocorrer, desde que estes influenciem apenas nas etapas de elaboração e implementação. 

Os autores estatistas defendem que as decisões e a liderança do processo devem permanecer 

como prerrogativas dos atores estatais. 

Já na abordagem multicêntrica ou policêntrica, Secchi (2016) explica que a definição 

das políticas públicas pode envolver a presença de diversos atores (organizações privadas, 

organizações do terceiro setor, organismos multilaterais, redes de políticas públicas, entre 

outros). Neste sentido, conforme o autor, o que define uma política pública não é o ator que 

está envolvido em sua elaboração, mas sim o tipo de problema que será enfrentado, este deve 

ser público, tendo implicações para uma quantidade considerável de pessoas. 

  

2.3.2 Modelos de Gestão Pública 

A forma de gerir o bem público passou e, ainda passa, por diversas mudanças 

decorrentes do cenário mundial, no qual observa-se transformações econômicas, políticas, 

sociais e culturais. Na visão de Klumb e Hoffmann (2016, p. 3), o aumento na demanda por 

“serviços públicos mais responsivos, transparentes, sustentáveis e democráticos requerem das 

organizações novos modelos de gestão, novos processos e formas de comunicação que as 

tornem aptas a desenvolver e oferecer à sociedade esse novo padrão de serviços”. 

A administração pública, em seu processo evolutivo, experimentou três principais 

modelos básicos de gestão: a administração patrimonialista, a administração burocrática e, a 

administração gerencial. A administração patrimonialista, símbolo das monarquias absolutas, 

tem como sua principal característica a falta de delimitação entre o patrimônio público e o 

privado. Nesse modelo de gestão, o Estado era a extensão do poder monárquico e pertencia ao 

rei. Os principais problemas enfrentados neste tipo de administração eram o nepotismo e a 

corrupção (BRESSER-PEREIRA, 1996).  

Já a administração burocrática é caracterizada pela formalidade, impessoalidade e 

profissionalismo. Diferentemente do modelo patrimonial, no qual o poder emana do soberano, 

na gestão burocrática, ele provém das normas e instituições formais (SECCHI, 2009). Por fim, 

os princípios da administração gerencial, segundo Secchi (2009), giram em torno da 

produtividade, da orientação ao serviço, da descentralização, da eficiência na prestação de 

serviços e, da accountability. Neste modelo, a administração pública é orientada para 

resultados, podendo ser definido como um “modelo normativo pós-burocrático para a 
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estruturação e a gestão da administração pública baseado em valores de eficiência, eficácia e 

competitividade” (SECCHI, 2009, p. 354). 

Além dos três modelos apresentados por Bresser-Pereira (1996), há um quarto modelo 

de gestão, a chamada Governança Pública, doravante GP. Neste modelo “os cidadãos e outras 

organizações são chamados de parceiros ou stakeholders, com os quais a esfera pública constrói 

modelos horizontais de relacionamento e coordenação” (SECCHI, 2009, p. 363). A GP parte 

do pressuposto que o Estado não possui capacidade de atender sozinho todas as demandas da 

sociedade e, por isso, deve formar parcerias com atores sociais (cidadãos, entidades do terceiro 

setor, empresas). Neste contexto, o Estado passa a ser o coordenador das políticas públicas, 

porém, o papel da implementação passa a ser dos atores sociais (SECCHI, 2009). 

Independentemente do modelo de gestão utilizado, a finalidade da administração 

pública é única. Meirelles (2001, p. 90) define: 

Os fins da administração pública resumem-se num único objetivo: o bem comum da 

coletividade administrada. Toda atividade do administrador público deve ser 

orientada para esse objetivo. Se dele o administrador se afasta ou desvia, trai o 

mandato de que está investido, porque a comunidade não institui a Administração 

senão como meio de atingir o bem-estar social. Ilícito e imoral será todo ato 

administrativo que não for praticado no interesse da coletividade. 

 

Na prática, é possível encontrar, na administração pública, características de todos os 

modelos de gestão, desde o patrimonialismo até a GP. Nesta linha, Salm e Menegasso (2009, 

p. 99) afirmam que “sociedade a quem a administração pública serve não é constituída de um 

modelo puro, isolado e de um único espaço linear”.  

 

2.3.3 Democracia Participativa e Accountability Democrática 

 

A partir desse cenário e, tendo em vista o conceito de governança pública lançamos luz 

sobre outros dois importantes assuntos, democracia participativa e accountability democrática. 

O Estado Democrático de Direito pressupõe a existência de mecanismos de verificação e 

controle dos atos da Administração Pública. O controle exercido tem como papel principal 

averiguar se os atos praticados pela Administração Pública estão em concordância com os 

princípios impostos pelo ordenamento jurídico. 

Este controle integra a chamada accountability ou, responsabilização dos atos 

praticados. Uma das formas de accountability são os instrumentos de “freios e contrapesos” 

(checks and balances). Estes instrumentos envolvem o controle mútuo entre os Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário.  
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Fundamentada no poder soberano exercido pelo povo (ROCHA, 2011), a democracia, 

nos estados modernos, é orientada a partir de três princípios (ARANTES et al., 2010). O 

primeiro princípio diz que o governo emana da vontade popular. O segundo princípio relaciona-

se com a prestação de contas e responsabilização dos governantes ao povo, por seus atos e 

omissões. Por fim, o terceiro princípio delimita a atuação do poder público e os direitos dos 

cidadãos a partir da criação de regras. Tendo em vista estes princípios, é imperativo que os 

estados democráticos modernos busquem mecanismos institucionais para o alcance destes 

ideais democráticos (ARANTES et al., 2010).  

A accountability, quando vista sob uma perspectiva mais ampla, é entendida como um 

mecanismo que tem por finalidade servir aos ideais democráticos de um país (ROCHA, 2011). 

Abrucio e Loureiro (2004, p. 7) definem a accountability democrática como a “construção de 

mecanismos institucionais pelos quais os governantes são constrangidos a responder por seus 

atos ou omissões perante os governados”. Desta forma, compreende-se que a partir da 

accountability é possível garantir o poder soberano do povo, uma vez que os governantes 

possuem o dever de responder e prestar contas a quem os elegeu (ROCHA, 2011). 

O grande desafio dos estados modernos é criar estruturas que suportem e desenvolvam 

a accountability (ROCHA, 2011). Em seus estudos, O’Donnell (1998) classifica a 

accountability em accountability vertical e accountability horizontal. Na accountability vertical 

um indivíduo ou uma coletividade exercem ações em relação aos que ocupam cargos nas 

instituições do estado, independentemente de serem eleitos ou não. Já na accountability vertical, 

o estado passa a ser controlado e fiscalizado por suas próprias instituições. Neste contexto, são 

criados órgãos estatais que possuem a prerrogativa de atuar na supervisão das ações do 

governo.  

Para garantir a accountability, vertical ou horizontal, é preciso que se criem 

instrumentos e meios que oportunizem o exercício deste princípio democrático. Nos estudos de 

Arantes et al. (2010), os autores estabelecem três formas de accountability. A primeira forma 

diz respeito ao processo eleitoral, inserida no contexto da accountability vertical, é por meio 

das eleições que o povo pode recompensar, com a reeleição, ou punir seus representantes. A 

segunda forma de accountability indicada pelos autores é o chamado sistema de “freios e 

contrapesos” (checks and balances). Este sistema, situado na accountability horizontal, 

constitui o controle intraestatal, no qual as instituições estatais fiscalizam-se mutuamente. Por 

último, os autores apontam a criação de regras estatais atemporais como a terceira ferramenta 

de accountability. 
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Em seu trabalho, Martins (1989) aponta que o controle é um dos componentes da 

atividade de governar, não sendo, portanto, antagônico à democracia. Sob esta visão, o 

atingimento dos objetivos de um governo só pode ser concretizado de forma satisfatória se há 

controle sobre os processos, com o intuito de identificar desvios e corrigir ações. 

No entendimento de Arantes et al. (2010) o controle é uma exigência normativa em 

democracias representativas, pois, é através do controle, que a conduta daqueles responsáveis 

pelas decisões do estado é sujeita à verificação e sanção permanentes. Este controle verifica o 

alinhamento das ações dos agentes públicos em relação aos princípios constitucionais e ao 

interesse da população, para que ajam verdadeiramente como representantes do povo. O 

controle da administração pública é componente do processo de accountability democrática, 

portanto é condição para um estado democrático (ARANTES et al., 2010). 

Para Grimm et al. (2013) a democracia participativa permite que os cidadãos atuem na 

construção e condução das políticas públicas, conduzindo a uma legitimação dessas ações. Já o 

conceito de governança pública descende da democracia participativa, uma vez que “busca 

soluções inovadoras para os problemas sociais e o aprofundamento da democracia” e “enquanto 

nova tendência de Administração Pública e de Gestão de Políticas Públicas, pode cooperar para 

a consolidação de uma democracia que aponta para a construção de sujeitos políticos e expansão 

da esfera pública [...]” (RONCONI, 2011, p. 22).  

 

 

2.3.4 Ciclo das Políticas Públicas 

 

As políticas públicas podem ser compreendidas como um “ciclo deliberativo, formado 

por vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de aprendizado” (SOUZA, 2006, p. 

29). Neste contexto, apresentamos o ciclo das políticas públicas, modelo utilizado para guiar a 

elaboração das políticas públicas. 
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Figura 2 - Ciclo de Políticas públicas 

 
Fonte: Adaptado de Souza (2006); Frey (2000) e Secchi (2016). 

 O ciclo inicia na identificação do problema. Nesta etapa, os gestores devem 

selecionar, entre uma infinidade de problemas, aqueles considerados públicos, isto é, de 

interesse da sociedade e, que possuam relevância política. A segunda etapa, formulação de 

agenda, é a inserção dos problemas identificados anteriormente na pauta do governo. Na 

terceira fase, é realizado a identificação das ações para o enfrentamento do problema 

selecionado. Seguindo, na etapa quatro, o gestor deve realizar uma avaliação dos custos e dos 

benefícios das alternativas apontadas e decidir qual será implementada. Após esta etapa, a 

política é implementada. Por fim, é importante que os gestores realizem a avaliação das políticas 

implementadas e, se necessário, a correção das ações praticadas (SOUZA, 2006; FREY, 2000; 

SECCHI, 2016; DYE, 2005). 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS E TURISMO  

 

A relação entre as chamadas políticas públicas e o setor turístico encontra respaldo na 

literatura científica (CRUZ, 2000; OLIVEIRA, 2008; PEREIRA, 1999; GRETZEL, 2018; 
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FRATUCCI, 2009; GRIMM et al., 2013). Questões como a definição de políticas de turismo; 

de que forma as políticas públicas no turismo devem ser empreendidas e; como facilitar a sua 

implementação serão apontadas a seguir, com base em pesquisas acadêmicas.  

Cruz (2000, p. 40) define as políticas públicas em turismo como um "conjunto de 

intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou ações deliberadas, no âmbito do poder 

público, em virtude do objetivo geral de alcançar e/ou dar continuidade ao pleno 

desenvolvimento da atividade turística num dado território”.  Nas palavras de Grimm et al. 

(2013, p. 100): 

Política de turismo é o rumo de uma determinada ação para alcançar objetivos, ou 

seja, é a direção que se toma em um planejamento após identificação das necessidades 

e do mercado que a atividade turística está inserida. Entende-se, neste sentido, como 

política de turismo o fundamento para a elaboração de plano articulado, detalhado de 

orientações específicas para a gestão do turismo. 

 

No entanto, a elaboração e implementação de políticas públicas em turismo não devem 

estar concentradas apenas nas organizações públicas criadas exclusivamente para o turismo 

(BENI, 2019), como por exemplo o Ministério do Turismo. O envolvimento da iniciativa 

privada e de organizações do terceiro setor são de suma importância, assim como de outros 

órgãos da Administração Pública (BENI, 2019), que não são diretamente responsáveis pelo 

turismo, mas que afetam o seu desempenho.  

Oliveira (2008, p. 181) ressalta que as políticas de turismo “surgem como políticas de 

desenvolvimento". Seguindo esta linha de raciocínio, Pereira (1999, p. 8) afirma que "a 

consolidação de políticas públicas deve ser a manifestação primeira de uma conscientização 

governamental para a importância do turismo como instrumento de crescimento econômico, 

geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população". Para Beni (1999, p. 13) as 

políticas de turismo “estão integradas nas políticas sociais, econômicas e ambientais”. 

Em relação à elaboração de políticas de turismo, Fratucci (2009, p. 392) lembra que 

devem “observar e atender as necessidades e demandas de cada um dos seus agentes produtores 

para estimular um processo de desenvolvimento sustentável e duradouro para os destinos 

turísticos". Beni (1999) defende que as políticas públicas em turismo considerem questões 

sociais, para ele “ao Estado compete o investimento social não só na infraestrutura de apoio à 

atividade, mas também na implantação de programas de turismo socializado, com o objetivo de 

facilitar o acesso ao turismo das classes menos favorecidas economicamente” (BENI, 2019, p. 

4). 

 

Sobre a implementação das políticas, Gretzel (2018, p. 179) defende que "[...] as 

políticas geralmente são muito mais bem definidas e implementadas com mais facilidade dentro 
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de uma área bem definida e geograficamente limitada". Nas palavras de Fratucci (2009, p. 404), 

as políticas públicas de turismo “não podem mais ser definidas, implementadas ou impostas 

apenas a partir das lógicas dos nossos diversos níveis político-administrativos atuais”. O autor 

ainda ressalta que, “a complexidade das relações e das interações do fenômeno turístico 

contemporâneo exige a definição de novos recortes espaciais para a sua regulação” 

(FRATUCCI, 2009, P. 404). 

Por fim, outra questão significativa no contexto das políticas públicas é o controle, a 

avaliação e a correção das ações implementadas. Sobre isso, Beni (2019, p. 9-10) sustenta que: 

Levando-se em conta que a operacionalidade do sistema é, em sua maior parte, 

processada pela iniciativa privada, cabendo ao Estado o processo de normatização e 

controle. Mas o controle não significa apenas examinar se os planos estão sendo 

executados corretamente, implica também a avaliação deles e, consequentemente, a 

alteração de programas e projetos. 

 

Ainda neste contexto, Pereira (1999, p. 12) afirma que "sendo um setor novo e dinâmico 

o turismo precisa ser constantemente analisado e avaliado para reformulação de suas políticas 

públicas". Este processo de avaliação e correção, presente no ciclo de políticas públicas, assume 

papel central na qualidade das políticas implementadas, assim como na sua condução. 

Especificamente nos casos nos quais objetiva-se a transformação de destinos turísticos em 

inteligentes, observa-se um aumento de complexidade, pois na somatória final a ser observada 

há um componente a mais, além da política pública e do turismo, agrega-se o DTI. O turismo 

passa a ser o contexto maior e o DTI é o objetivo final da política.  

 

2.5 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO BRASILEIRAS 

 

2.5.1 Programa de Regionalização do Turismo 

 

 

O Programa de Regionalização do Turismo (PRT) é uma política pública, em âmbito 

territorial, resultante de um processo de planejamento descentralizado e compartilhado para o 

desenvolvimento turístico no país. Criado para ser um programa estruturante do Ministério do 

Turismo, o PRT atua na conversão e interação entre os estados e municípios junto às ações do 

Ministério do Turismo, doravante MTur, tendo como principal objetivo o suporte a estruturação 

dos destinos, a gestão e a promoção do turismo no País (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013; 

MINISTÉRIO DO TURISMO, 2019). 
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Trabalhar o turismo de forma regionalizada, a partir do PRT, permite que os ganhos 

advindos do turismo possam ser percebidos por toda uma região e, não apenas pelo município 

visitado. Esta perspectiva adotada pelo Governo Federal entende que, mesmo que um município 

não possua vocação turística para atrair e receber turistas, ele pode se beneficiar de outras 

formas como, por exemplo, fornecendo mão-de-obra e produtos que atendam ao turista 

(SECRETARIA NACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, 2017). 

A execução do PRT, descentralizada e regionalizada, possui como foco o 

planejamento coordenado e participativo. Neste contexto, a participação é compreendida como 

a principal estratégia de implementação do Programa. Os principais desafios vislumbrados para 

o sucesso do Programa era engajar estados e municípios para que os esforços fossem 

descentralizados, e compartilhar as experiências e informações necessárias. A fim de superar 

esses desafios, o governo lançou mão de algumas ações, entre elas a formação de uma Rede 

Nacional de Regionalização, mobilizada e articulada por atores governamentais de todos os 

entes da Federação, esta rede composta por diversos atores ligados ao turismo visa a 

disseminação, nas regiões, estados e municípios, das diretrizes e estratégias do novo referencial 

adotado pelo Governo Federal para a estruturação dos destinos turísticos (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2013). 

Outra ação empreendida foi a criação do Salão do Turismo, um espaço de negócios 

que proporcionou aos gestores públicos, empreendedores, empresários e operadores, a troca de 

experiências e conhecimentos sobre a percepção das tendências e desejos dos turistas. Além 

dessas ações, destaca-se também as Instâncias de Governança Regional que serão abordadas 

posteriormente (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013). 

O Programa de Regionalização do Turismo, iniciado em 2003 e lançado no ano de 

2004, foi embasado a partir de recomendações da Organização Mundial de Turismo, focadas 

no desenvolvimento regional. A partir de uma avaliação dos resultados e impactos do Programa, 

assim como uma revisão de seus processos, realizadas no ano de 2010, o PRT passa por uma 

restruturação (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013; MINISTÉRIO DO TURISMO, 2019). 

Entre os anos de 2011 e 2012, o governo promoveu uma construção coletiva para a melhoria e 

fortalecimento do Programa, através de redes de cooperação, com a participação de 

especialistas, instituições de ensino e representantes dos destinos. Além disso, em 2013 realiza-

se uma consulta pública, possibilitando a participação ativa da sociedade na construção da 

política pública de turismo (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013).  
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É no Plano Nacional de Turismo 2013-2016 que o “novo” Programa de Regionalização 

do Turismo é apresentado, sendo instituído pela Portaria nº 105, de 16 de maio de 2013. 

Entretanto, os ajustes não ocorrem na concepção conceitual do programa, as alterações se 

propõem a qualificar as estratégias e as ferramentas de gestão, e incorporar mecanismos capazes 

de fomentar inovações para o enfrentamento das fragilidades diagnosticadas. A política de 

regionalização encontra-se assegurada, também, nos princípios que norteiam o atual Plano 

Nacional de Turismo 2018-2022, além da Lei do Turismo nº 11.771/08, principal marco legal 

do turismo no país (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013; MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2019). 

O Programa atua a partir de oito eixos estruturantes que representam o ciclo de 

desenvolvimento e produção das atividades, bens e serviços turísticos percebidos nas regiões e 

municípios do país. Orientando as ações estratégicas, esses eixos permitem que o Ministério do 

Turismo dirija suas ações e esforços às demandas dos estados, regiões e municípios turísticos. 

Dessa forma, as ações empreendidas de apoio à gestão, estruturação e promoção do turismo, 

materializam-se nos eixos estruturantes e em suas respectivas ações estratégicas, como mostra 

o Quadro 7. 

Quadro 7 - Ações estratégicas do Programa de Regionalização do Turismo 

Eixos Resumo Ações Estratégicas 

Gestão descentralizada 

do turismo 

 

“Efetivar a gestão descentralizada 

do turismo, de forma a articular e 

responder às demandas do setor, 

fortalecer a participação social e 

integrar as políticas públicas”. 

“Elaborar estudos estratégicos para o 

fortalecimento da política de turismo; apoiar 

a organização dos municípios em regiões 

turísticas; apoiar a sensibilização e 

mobilização das comunidades e agentes 

turísticos; fortalecer as instâncias de 

governança de suporte à gestão 

descentralizada do turismo estadual, 

municipal, regional e macrorregional; 

articular e fortalecer os arranjos institucionais 

e setoriais; apoiar ações de fortalecimento dos 

entes que integram o Sistema Nacional de 

Turismo por meio da realização de 

seminários e oficinas de trabalho; apoiar a 

produção de material técnico, didático, 

institucional e a realização de estudos para 

subsidiar a implementação de ações de 

fortalecimento do turismo; e observar as boas 

práticas, experiências e disseminação de 

conhecimento”. 

 

Planejamento e 

posicionamento de 

mercado 

“A partir de dados e informações 

coletadas, subsidiar o planejamento 

e desenvolvimento de produtos 

turísticos (destinos, roteiros, 

serviços) a partir de elementos de 

“Apoiar a elaboração, implementação, 

monitoramento e avaliação de planos 

estratégicos de desenvolvimento do turismo; 

realizar estudos para a identificação e 

fortalecimento de produtos ou roteiros 
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identidade da oferta turística, 

observadas, também as 

características da demanda 

(público-alvo). O que se prevê é a 

utilização da segmentação turística 

desde o planejamento estratégico do 

território ao posicionamento dos 

produtos turísticos. Com isso, 

agrega-se atratividade à oferta 

turística, consolidam-se os produtos 

existentes e incentiva-se a inserção 

de novos produtos turísticos de 

qualidade nos mercados nacional e 

internacional”. 

turísticos a serem desenvolvidos; formatar, 

posicionar ou reposicionar produtos 

turísticos; e realizar estudos e pesquisas 

acerca da oferta e demanda turística 

segmentada”. 

 

Qualificação 

profissional, dos 

serviços e da produção 

associada 

 

“Inovação e competitividade de 

produtos e serviços advêm com o 

setor formalizado, regulado, 

qualificado e diversificado, 

integrando a diversidade das 

expressões culturais, agregando 

valor em todas as etapas dos seus 

processos de produção e operação, 

possibilitando a dinamização 

econômica das atividades nos 

territórios”. 

“Mobilizar os prestadores de serviços 

turísticos para a formalização e cadastro no 

Sistema de Cadastro dos Prestadores de 

Serviço Turístico; informar o consumidor 

sobre a importância de se adquirir produtos de 

prestadores regularmente cadastrados no 

Cadastur; fomentar a classificação dos 

empreendimentos e equipamentos turísticos e 

adoção dos referenciais de qualidade 

definidos pelo Ministério do Turismo; 

fiscalizar prestadores de serviços turísticos 

nos Estados e municípios; identificar 

demanda de qualificação profissional e 

empresarial; estabelecer padrões e normas de 

atendimento; qualificar profissionais e 

empresas; desenvolver sistema de 

monitoramento e avaliação da qualificação 

realizada; promover certificação profissional; 

levantar demanda de ações para o fomento e 

integração da produção associada ao turismo; 

organizar e qualificar a produção associada 

ao turismo; e definir estratégias para inserção 

dos produtos e serviços turísticos de base 

local”. 

 

Empreendedorismo, 

captação e promoção de 

investimentos 

 

“As dimensões econômicas, 

tecnológicas, empresariais, 

políticas e sociais podem se 

consubstanciar em oportunidades a 

serem potencializadas ou em riscos 

a serem minimizados, dependendo 

da capacidade de negociações de 

políticas que ampliem os meios 

técnicos, jurídicos e financeiros 

para a dinamização econômica dos 

negócios do turismo nos 

territórios”. 

“Realizar estudos e pesquisas das 

oportunidades de investimentos no âmbito do 

ativo turístico brasileiro; divulgar 

informações acerca das oportunidades de 

investimento e financiamento da atividade 

turística; estabelecer parcerias público–

privadas; divulgar linhas de crédito e 

modalidades de financiamento; promover 

incentivos fiscais e tributários; e incentivar o 

associativismo, cooperativismo e 

empreendedorismo”. 

 

Infraestrutura turística 

 

“A dinamização da atividade, a 

vocação e o protagonismo 

econômico no território 

possibilitam, por meio de iniciativas 

variadas de cooperação, tecnologias 

e fomento, incorporar valor 

agregado e ambiente favorável para 

o desenvolvimento do turismo”. 

“Infraestrutura e equipamentos urbanos 

diretamente relacionados às atividades 

turísticas; infraestrutura de acesso, tais como 

estradas turísticas, ferrovias, pontes, 

rodovias, túneis e viadutos, orlas fluviais, 

lacustres e marítimas; terminais rodoviários, 

ferroviários, aeroviários, fluviais, lacustres e 

marítimos; edificações de uso público 

destinadas a atividades indutoras de turismo 
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como centros de cultura, museus, casas de 

memória, centros de convenções, centros de 

apoio ao turista, teatros, centros de 

comercialização de produtos artesanais e 

mirantes públicos; restauração de edifícios, 

monumentos e conjuntos históricos; e 

elaboração de projetos de infraestrutura 

turística”. 

 

Informação ao turismo 

 

“Oferecer ao turista, informações 

seguras, atualizadas e completas 

sobre atrativos turísticos, eventos, 

infraestrutura, serviços, acessos e 

história da região ou município, 

com a recomendação de programas 

e atividades adequados ao perfil do 

turista”. 

“Guias e mapas turísticos; banco de imagens 

e vídeos; portais (site) de regiões e destinos 

turísticos; redes sociais e novas mídias; 

sinalização turística; e centro de atendimento 

ao turismo”. 

 

Promoção e apoio à 

comercialização 

 

“Este eixo exige profissionais e 

serviços qualificados, 

infraestrutura, informações seguras 

e precisas, articulação da cadeia 

produtiva do turismo em redes de 

cooperação, de forma a se obter 

produtos estruturados e 

segmentados, adequados à 

promoção e comercialização”. 

“Campanhas promocionais e publicitárias, 

além da produção das respectivas peças; 

produção de materiais promocionais, tais 

como banners, cartazes, catálogos, folhetos, 

guias, livros, manuais, revistas, sacolas, 

pôsteres, postais, conteúdos digitais, vídeos e 

filmes; organização de rodadas de negócios; 

e participação em feiras e eventos”. 

 

Monitoramento 

 

“Ações e projetos conduzidos a 

partir de uma visão geral do 

processo de mudança exige a 

aplicação de critérios cuidadosos de 

seleção de prioridades, análises das 

demandas e ofertas associadas às 

capacidades institucionais, de 

recursos técnicos, financeiros e de 

pessoas para produzir dados e 

informações precisas e confiáveis 

que possibilitem retroalimentar o 

ciclo de monitoramento da 

atividade turística no território”. 

“Medição dos resultados e impactos das 

atividades do turismo; estudos e projeções 

das tendências da oferta e da demanda; 

avaliação das tendências de novas 

tecnologias para o setor; e medição de 

satisfação dos turistas”. 

 

Fonte: Adaptado de Ministério do Turismo (2013). 

No Quadro 8 apresentam-se as estratégias de atuação do Programa, assim como as 

diretrizes que se constituem nas premissas para sua execução, e os seus objetivos.  

Quadro 8 - Estratégias de atuação, diretrizes e objetivos do Programa de 

Regionalização do Turismo 

Estratégias de atuação 

MAPEAMENTO 

“Define o território a ser trabalhado, na qual o Mapa do Turismo Brasileiro é a base territorial de atuação da 

política”. 

CATEGORIZAÇÃO 

“Divide os municípios constantes no Mapa do Turismo Brasileiro, de acordo com o desempenho de suas 

economias do turismo”. 

FORMAÇÃO 

“Prevê a capacitação de gestores públicos e a publicação de cartilhas de orientação para o desenvolvimento do 

turismo”. 

FOMENTO A REGIONALIZAÇÃO 
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“Prevê o apoio financeiro, preferencialmente por meio de chamadas públicas, do MTur aos estados, regiões e 

municípios na implantação de seus projetos”. 

COMUNICAÇÃO 

“Engloba a constituição de uma rede nacional de interlocutores do Programa, facilitando a interação das ações 

em prol do desenvolvimento do turismo”. 

MONITORAMENTO 

“Etapa que avalia a evolução do Programa e garante eventuais correções de rumo”. 

Diretrizes 

“Abordagem territorial”. 

“Integração e participação social, fortalecendo o protagonismo da cadeia produtiva do turismo no âmbito 

regional, no conjunto dos municípios, e nos processos de gestão das políticas públicas”. 

“Inclusão, entendendo a região como espaço plural e participativo, que amplia as capacidades humanas e 

institucionais, facilitando as relações políticas, econômicas, sociais e culturais”. 

“Descentralização, atuando no âmbito do Sistema Nacional de Turismo, adotando os métodos e processos da 

Gestão Descentralizada”. 

“Sustentabilidade, compreendendo o desenvolvimento sustentável das regiões turísticas como base para a 

preservação da identidade cultural, respeitando as especificidades políticas, econômicas, sociais e 

ambientais”. 

“Inovação, definida como a capacidade da cadeia produtiva do turismo, de compreender que a estruturação 

dos destinos turísticos depende de uma nova visão integradora do desenvolvimento produtivo e da 

competitividade, o que: exige a formalização dos serviços e qualificação de pessoas; provoca a ampliação dos 

micro e pequenos empreendimentos, organizações associativas e cooperativas; requer a articulação em redes; 

demanda investimentos em tecnologias; busca a oferta de produtos e serviços segmentados que agreguem 

valores do patrimônio sociocultural e ambiental e que gerem, como resultado, a ampliação da capacidade de 

produção, de postos de ocupação, de difusão e de distribuição de produtos e serviços, além da circulação da 

renda no território”. 

“Competitividade, entendida como a capacidade crescente de gerar negócios nas atividades econômicas 

relacionadas ao setor de turismo, de forma sustentável, proporcionando ao turista uma experiência positiva”. 

Objetivo Geral 

“Apoiar a gestão, estruturação e promoção do turismo no País, de forma regionalizada e descentralizada”. 

Objetivos Específicos 

“Mobilizar e articular os programas e ações no âmbito do Ministério do Turismo, dos ministérios setoriais, 

das agências de fomento nacionais e multilaterais, para a abordagem territorial e a gestão descentralizada do 

turismo”. 

“Estabelecer critérios e parâmetros para a definição e categorização dos municípios e das regiões turísticas, de 

modo a gerar indicadores de processos, resultados e de desempenho como ferramentas de apoio à tomada de 

decisão técnica e política”. 

“Promover a integração e o fortalecimento das instâncias colegiadas, nos Estados, regiões e municípios, 

fortalecendo a Rede Nacional de Regionalização”. 

“Prover os meios para qualificar os profissionais e serviços, bem como incrementar a produção associada nas 

regiões e municípios turísticos”. 

“Incentivar e apoiar a formulação e a gestão de planos turísticos estaduais, regionais e municipais, com o 

protagonismo da cadeia produtiva, adotando visão integradora de espaços, agentes, mercados e políticas 

públicas”. 

“Fomentar o empreendedorismo nos Estados, regiões e municípios turísticos, bem como criar oportunidades 

para a promoção de investimentos”. 

“Identificar as necessidades de infraestrutura dos Estados, regiões e municípios e articular sua priorização 

com áreas setoriais”. 

“Apoiar a promoção e comercialização dos produtos turísticos”. 

“Transferir conhecimento técnico visando à eficiência e eficácia da gestão pública de turismo no País”. 

“Definir critérios, parâmetros e métodos capazes de estimular e disseminar as melhores práticas e iniciativas 

em turismo no País”. 

“Estabelecer critérios para a ampliação do uso de editais de seleção pública, na escolha de projetos para a 

destinação de recursos públicos do orçamento”. 

Fonte: Adaptado de Ministério do Turismo (2013). 

2.5.2 Mapa do Turismo Brasileiro 
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O Mapa do Turismo Brasileiro é a materialização das estratégias de mapeamento e 

categorização do Programa de Regionalização do Turismo. Atualizado bienalmente, é o 

instrumento que orienta a atuação do Ministério do Turismo, definindo o recorte territorial a 

ser trabalhado. Sua elaboração surgiu como resposta as limitações do Mapa da Regionalização 

do Turismo, publicado em três edições (2004, 2006 e 2009), o documento identificava as 

regiões turísticas do país, porém não havia aprofundamento sobre o nível de desenvolvimento 

dessas regiões e municípios. Neste contexto, a partir da aplicação de uma matriz de diagnóstico, 

fundamentada nos oito eixos de atuação do PRT, que resultou em um conjunto de informações 

capazes de identificar indicadores para categorizar as regiões e os municípios turísticos 

brasileiros em relação aos seus estágios de desenvolvimento turístico, surge o Mapa do Turismo 

Brasileiro. 

Capaz de fornecer aos gestores públicos mais insumos para as tomadas de decisões, o 

Mapa qualifica e complementa tais decisões, tornando-as mais assertivas e esclarecidas em 

relação às peculiaridades dos municípios brasileiros. De acordo com a Portaria nº 144, de 27 de 

agosto de 2015, a categorização auxilia na otimização da distribuição de recursos públicos; 

orienta a elaboração de políticas específicas para cada categoria de municípios; aperfeiçoa a 

gestão pública, na medida em que fornece aos gestores do Ministério e dos estados mais um 

instrumento para subsidiar a tomada de decisão; auxiliar na atualização do Mapa do Turismo 

Brasileiro, que é feita periodicamente; e auxiliar na reflexão sobre o papel de cada município 

no processo de desenvolvimento turístico regional. 

A categorização dos municípios e regiões é feita em níveis de acordo com o estágio de 

desenvolvimento em que se encontram. Desta forma, a categorização do município indicará o 

nível de atratividade, gestão e de organização do setor como meio de aferir o desenvolvimento 

turístico. Já a categorização da região indicará o nível de desenvolvimento turístico, a partir da 

ponderação do nível de desenvolvimento dos municípios que a compõem, somado ao fator de 

cooperação regional entre estes.  

De acordo com a Portaria nº 192, de 27 de dezembro de 2018, para integrar o Mapa do 

Turismo Brasileiro os municípios devem observar os critérios constantes no Quadro 9. 

Quadro 9 - Critérios do Mapa de Turismo Brasileiro 

Critérios 

“Comprovar a existência de órgão ou entidade responsável pela pasta de turismo, por meio da apresentação de 

legislação referente à estrutura administrativa da Prefeitura Municipal”. 

“Comprovar a existência de dotação orçamentária destinada ao turismo, por meio da apresentação da Lei 

Orçamentária Anual – LOA e do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD vigentes”. 

http://www.turismo.gov.br/legislacao/?p=822
http://www.turismo.gov.br/legislacao/?p=822
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“Comprovar a existência de Conselho Municipal de Turismo ativo, mediante a apresentação da legislação que 

o institui, da ata de posse da atual diretoria e das atas das duas últimas reuniões realizadas”. 

“Possuir prestador(es) de serviços turísticos de atividades obrigatórias registrado(s) na base de dados do Sistema 

de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos – Cadastur até 30 (trinta) dias antes da data de fechamento 

do Sistema de Informações do Programa de Regionalização do Turismo – SISPRT”. 

“Apresentar Termo de Compromisso assinado pelo Prefeito Municipal e pelo dirigente responsável pela pasta 

de turismo, conforme modelo disponibilizado pelo Ministério do Turismo, aderindo de forma espontânea e 

formal ao Programa de Regionalização do Turismo e à região turística”. 

Fonte: Adaptado de Brasil (2018). 

O Ministério do Turismo é o responsável por fazer a categorização das regiões e 

municípios. A seleção das variáveis foi orientada pelas seguintes características: 

disponibilidade dos dados ao MTur; comparabilidade dos dados entre os municípios; 

abrangência dos dados; atualização dos dados; e relação com o fenômeno de interesse. A partir 

daí identificou-se quatro variáveis (quantidade de estabelecimentos de hospedagem; quantidade 

de empregos em estabelecimentos de hospedagem; quantidade estimada de visitantes 

domésticos; e quantidade estimada de visitantes internacionais) que foram cruzadas em uma 

análise de cluster e deram origem a cinco categorias de municípios (A, B, C, D e E). As 

categorias não representam o potencial turístico dos municípios, já que todos os municípios 

representados no mapa possuem tal potencial. Porém, a categorização mostra o nível de 

desenvolvimento turístico dos municípios, sendo que a categoria A reflete aqueles de maior 

desenvolvimento turístico, e os da categoria E os menos desenvolvidos turisticamente.   

A última versão do Mapa do Turismo Brasileiro, do ano de 2019, é composto por 2.694 

municípios, divididos em 333 regiões turísticas. A indicação dos municípios é feita pelos órgãos 

estaduais de turismo em conjunto com as Instâncias de Governança Regional, a partir de 

critérios construídos em conjunto com o Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo, 

através do endereço eletrônico www.mapa.turismo.gov.br, permite a emissão de certificados 

digitais comprovando a inserção dos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro. Além disso, 

é possível identificar no Mapa se o município participa de alguma Instância de Governança 

Regional e qual o seu nível de categorização.  

Nas imagens abaixo é possível entender de que forma esse instrumento funciona. Na 

Figura 3 é apresentado o layout do site do Mapa do Turismo Brasileiro. No canto direito da tela 

há duas opções de pesquisa, por “regiões turísticas”, ou por “municípios categorizados”. Já as 

Figuras 4 e 5 apresentam os campos de preenchimento possíveis de acordo com a opção de 

pesquisa escolhida, região turística ou município categorizado.  
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Figura 3 - Mapa do Turismo Brasileiro 

 
Fonte: BRASIL (2019). Disponível em: <http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home>. 

Acesso em: 4 nov. 2019. 

Figura 4 - Mapa do Turismo Brasileiro “Regiões turísticas” 

 
Fonte: BRASIL (2019). Disponível em: <http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home>.  

Acesso em: 4 nov. 2019. 
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Figura 5 - Mapa do Turismo Brasileiro “Municípios Categorizados” 

 
Fonte: BRASIL (2019). Disponível em: <http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home>.  

Acesso em: 4 nov. 2019. 

 

Na Figura 6 é possível ver os resultados que o Mapa apresenta a partir do 

preenchimento da opção “municípios categorizados”. Desta forma, selecionou-se a 

macrorregião Sul, a unidade da confederação como Santa Catarina, e a região turística como 

Encantos do Sul. Não foram preenchidas as abas de município ou categoria. A partir desta busca 

retornou-se todos os municípios constantes no Mapa, que pertencem a Santa Catarina e estão 

localizados na região turística Encantos do Sul. Na Figura 7 observa-se, por exemplo, que 

clicando em cima do município de Garopaba surge uma tela que indica a categoria do município 

(A, B, C, D ou E), os valores das quatro variáveis que compõem o cálculo da categorização, os 

valores dos impostos federais, além de fornecer os seguintes certificados digitais: certificado 

que comprova que o município consta no Mapa; certificado que comprova a existência de um 

Conselho Municipal; e o certificado que comprova que o município participa de uma Instância 

de Governança Regional. Ressalta-se que nem todos os municípios constantes no Mapa 

participam de Instâncias de Governança Regional, por esta razão, nem todos possuem tal 

certificado. 
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Figura 6 - Mapa do Turismo Brasileiro “Encantos do Sul” 

 
Fonte: BRASIL (2019). Disponível em: <http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home>. 

Acesso em: 4 nov. 2019. 

 

Figura 7 - Mapa do Turismo Brasileiro “Garopaba” 

 
Fonte: BRASIL (2019). Disponível em: <http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home>. 

Acesso em: 4 nov. 2019. 

 

2.5.3 Política Nacional do Turismo 

 

 

Um conjunto de leis e normas, voltadas para o planejamento e ordenamento do setor 

turístico, além de diretrizes, metas e programas definidos no Plano Nacional do Turismo - PNT 

estabelecido pelo Governo Federal formam a Política Nacional do Turismo (BRASIL, 2008). 

Tal Política, disposta na lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, define as atribuições do 
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Governo Federal referentes ao planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, e 

ainda disciplina a prestação de serviços turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização 

dos prestadores de serviços turísticos (BRASIL, 2008). Além disso, a lei nº 11.771/08 

estabelece como função do Ministério do Turismo o planejamento, a fomentação, a 

regulamentação, a coordenação e a fiscalização da atividade turística, bem como a promoção e 

divulgação do turismo em âmbito nacional e internacional. 

Em seu art. 4, parágrafo único, a lei nº 11.771/08 determina os princípios da livre 

iniciativa, da regionalização e do desenvolvimento econômico-social justo e sustentável como 

os princípios balizantes da Política Nacional do Turismo. Já no art. 5 da referida lei, apresenta-

se os objetivos da Política Nacional do Turismo, como é mostrado no Quadro 10. 

Quadro 10 - Objetivos da Política Nacional do Turismo 

Objetivos 

“Democratizar e propiciar o acesso ao turismo no País a todos os segmentos populacionais, contribuindo para 

a elevação do bem-estar geral” 

“Reduzir as disparidades sociais e econômicas de ordem regional, promovendo a inclusão social pelo 

crescimento da oferta de trabalho e melhor distribuição de renda” 

“Ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos turistas nacionais e estrangeiros no País, 

mediante a promoção e o apoio ao desenvolvimento do produto turístico brasileiro” 

“Estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos e destinos turísticos brasileiros, com vistas em 

atrair turistas nacionais e estrangeiros, diversificando os fluxos entre as unidades da Federação e buscando 

beneficiar, especialmente, as regiões de menor nível de desenvolvimento econômico e social” 

“Propiciar o suporte a programas estratégicos de captação e apoio à realização de feiras e exposições de 

negócios, viagens de incentivo, congressos e eventos nacionais e internacionais” 

“Promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando Estados, Distrito Federal e Municípios a 

planejar, em seus territórios, as atividades turísticas de forma sustentável e segura, inclusive entre si, com o 

envolvimento e a efetiva participação das comunidades receptoras nos benefícios advindos da atividade 

econômica” 

“Criar e implantar empreendimentos destinados às atividades de expressão cultural, de animação turística, 

entretenimento e lazer e de outros atrativos com capacidade de retenção e prolongamento do tempo de 

permanência dos turistas nas localidades” 

“Propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a atividade como veículo de 

educação e interpretação ambiental e incentivando a adoção de condutas e práticas de mínimo impacto 

compatíveis com a conservação do meio ambiente natural” 

“Preservar a identidade cultural das comunidades e populações tradicionais eventualmente afetadas pela 

atividade turística” 

“Prevenir e combater as atividades turísticas relacionadas aos abusos de natureza sexual e outras que afetem a 

dignidade humana, respeitadas as competências dos diversos órgãos governamentais envolvidos” 

“Desenvolver, ordenar e promover os diversos segmentos turísticos” 

“Implementar o inventário do patrimônio turístico nacional, atualizando-o regularmente” 

“Propiciar os recursos necessários para investimentos e aproveitamento do espaço turístico nacional de forma 

a permitir a ampliação, a diversificação, a modernização e a segurança dos equipamentos e serviços turísticos, 

adequando-os às preferências da demanda, e, também, às características ambientais e socioeconômicas 

regionais existentes” 

“Aumentar e diversificar linhas de financiamentos para empreendimentos turísticos e para o desenvolvimento das 

pequenas e microempresas do setor pelos bancos e agências de desenvolvimento oficiais” 

“Contribuir para o alcance de política tributária justa e equânime, nas esferas federal, estadual, distrital e 

municipal, para as diversas entidades componentes da cadeia produtiva do turismo” 

“Promover a integração do setor privado como agente complementar de financiamento em infra-estrutura e 

serviços públicos necessários ao desenvolvimento turístico” 
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“Propiciar a competitividade do setor por meio da melhoria da qualidade, eficiência e segurança na prestação 

dos serviços, da busca da originalidade e do aumento da produtividade dos agentes públicos e 

empreendedores turísticos privados” 

“Estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança na prestação de serviços por parte dos 

operadores, empreendimentos e equipamentos turísticos” 

“Promover a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a capacitação de recursos humanos para a área do 

turismo, bem como a implementação de políticas que viabilizem a colocação profissional no mercado de 

trabalho” 

“Implementar a produção, a sistematização e o intercâmbio de dados estatísticos e informações relativas às 

atividades e aos empreendimentos turísticos instalados no País, integrando as universidades e os institutos de 

pesquisa públicos e privados na análise desses dados, na busca da melhoria da qualidade e credibilidade dos 

relatórios estatísticos sobre o setor turístico brasileiro” 

Fonte: Adaptado de Brasil (2008). 

Nas seções II e III, a lei nº 11.771 trata, respectivamente, sobre o Plano Nacional do 

Turismo e o Sistema Nacional do Turismo. Em relação ao Plano Nacional de Turismo – PNT, 

a lei estabelece que este será elaborado pelo Ministério do Turismo, com a participação de 

segmentos públicos e privados interessados, inclusive o Conselho Nacional de Turismo, e 

deverá ser aprovado pelo Presidente da República. Estabelece também que, as metas e os 

programas do PNT deverão ser revistos a cada quatro anos, ou quando necessário, observado o 

interesse público (BRASIL, 2008). Com o objetivo de compatibilizar a execução da Política 

Nacional de Turismo e a consecução das metas do PNT com as demais políticas públicas a lei 

nº 11.771 em seu art. 11 cria o Comitê Interministerial de Facilitação Turística, presidido pelo 

Ministro do Turismo.  

No que tange ao Sistema Nacional do Turismo, a lei nº 11.771 institui tal sistema e 

identifica os órgãos e entidades que devem compô-lo, estes são: o Ministério do Turismo; 

o Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur; o Conselho Nacional de Turismo; e o Fórum 

Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. A lei ainda permite a participação 

dos fóruns e conselhos estaduais de turismo; dos órgãos estaduais de turismo; e das instâncias 

de governança macrorregionais, regionais e municipais no Sistema Nacional do Turismo. 

Identifica-se o Ministério do Turismo como o órgão central do Sistema Nacional do Turismo, 

devendo atuar na coordenação dos programas de desenvolvimento do turismo e na integração 

destes com os diversos atores do sistema (BRASIL, 2008). 

A legislação ainda trata do fomento à atividade turística. Neste contexto, o suporte 

financeiro ao setor turístico será viabilizado por meio dos seguintes mecanismos operacionais 

de canalização de recursos: a lei orçamentária anual, alocado ao Ministério do Turismo e à 

Embratur; o Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR; as linhas de crédito de bancos e 

instituições federais; das agências de fomento ao desenvolvimento regional; alocados pelos 



60 

 

Estados, Distrito Federal e Municípios; de organismos e entidades nacionais e internacionais; e 

da securitização de recebíveis originários de operações de prestação de serviços turísticos, por 

intermédio da utilização de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC e de Fundos 

de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FICFIDC, 

observadas as normas do Conselho Monetário Nacional - CMN e da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM (BRASIL, 2008). Para receber o apoio financeiro do poder público é preciso 

ter cadastro efetuado no Ministério do Turismo, no caso de pessoas de direito privado, ou participar 

do Sistema Nacional de Turismo, no caso de pessoas de direito público (BRASIL, 2008). 

2.5.4 Instância de Governança Regional 

 

As Instâncias de Governança Regional, doravante IGR, surgem no contexto do Programa 

de Regionalização do Turismo, e podem ser definidas como uma “organização com participação 

do poder público e dos atores privados dos municípios componentes das regiões turísticas, com o 

papel de coordenar o Programa em âmbito regional” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007, p. 16). 

Desempenhando um papel estratégico e inovador, constituem-se em espaços voltados para a 

articulação de atores públicos, privados, sociais e do terceiro setor que objetivam a proposição, a 

análise, a coordenação e o monitoramento de políticas, planos, projetos e ações para o 

desenvolvimento sustentável do turismo. Destaca-se que, em muitos casos, as Instâncias de 

Governança Regional surgem a partir da institucionalização, ou seja, da formalização de grupos de 

interesses comuns já existentes que, com isso, reforçam sua capacidade de tomar decisões e orientar 

o desenvolvimento turístico de uma região, e mobilizar e gerenciar recursos. Esta 

institucionalização deve fundamentar-se na transparência e na representatividade dos setores 

envolvidos com o turismo, de maneira participativa e compartilhada (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2007; MINISTÉRIO DO TURISMO, 2019).  

A criação de IGR’s baseia-se no princípio da descentralização através da regionalização, 

com base na gestão democrática e na participação social. Através de uma gestão colaborativa, 

participativa e compartilhada, as IGR’s definem as prioridades, coordenam as decisões tomadas, e 

planejam e executam o processo de desenvolvimento turístico regional. Portanto, nesta lógica, 

“cada região turística deverá buscar sua autogestão em relação às diretrizes do seu desenvolvimento, 

bem como mobilizar o conhecimento e os interesses existentes entre os diferentes atores que atuam 

em torno da atividade turística em cada região” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2019, p. 11).  

A criação e institucionalização de Instâncias de Governança Regional para cada região 

turística são propostas no Programa de Regionalização do Turismo, com o objetivo de facilitar a 
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gestão regionalizada. A estrutura, o formato e o caráter jurídico das Instâncias deverá atender às 

necessidades de cada região envolvida, podendo ser um fórum, um conselho, uma associação, um 

comitê ou outro tipo de colegiado. Esta escolha, baseada no entendimento sobre qual modelo é o 

mais apropriado, é feita pelos atores regionais envolvidos (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007). 

No Quadro 11, apresentam-se os objetivos das Instâncias de Governança Regional; as 

estratégias para que tais objetivos sejam alcançados; os atores relevantes na construção das 

Instâncias; os papéis estratégicos e inovadores que devem ser desempenhados pelas IGR’s e; as 

suas competências. 

Quadro 11 - Instância de Governança Regional: Objetivos, estratégias, atores 

relevantes, papel estratégico e competências 

Objetivos 

“Criar comunicação regional para a operacionalização do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do 

Brasil” 

“Coordenar todo o processo da regionalização do turismo de uma região turística” 

“Descentralizar as ações de coordenação do processo, deslocando-as da União para o Estado, e deste para as regiões 

turísticas” 

 Estratégias  

“Organizar e coordenar os diversos atores para trabalhar com o foco centrado na região turística, de modo a 

considerar as especificidades de cada município” 

“Avaliar e apoiar os projetos elaborados pelos diversos agentes do processo de consolidação da região turística, 

quando necessário” 

“Mobilizar parceiros regionais para integrarem o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil” 

“Participar do planejamento e apoiar a gestão dos roteiros e produtos turísticos; • integrar as ações intra-regionais e 

interinstitucionais” 

“Realizar o planejamento, o acompanhamento, a monitoria e a avaliação das estratégias operacionais do Programa 

no âmbito regional” 

“Captar recursos e otimizar seu uso” 

 Atores Relevantes  

“Gestores públicos do turismo municipal” 

“Representantes da cadeia produtiva do turismo, ou seja, representantes de diferentes grupos sociais com 

características econômicas, sociais e culturais bastante heterogêneas” 

“Representantes de segmentos relacionados direta ou indiretamente à atividade turística, estadual e municipal” 

“Representantes das organizações não governamentais” 

“Representantes das instituições voltadas ao desenvolvimento regional e à sociedade civil” 

“Representantes dos órgãos ambientais, de transporte, de infraestrutura, de saúde e de segurança” 

“Representantes do Sistema S, formados por organizações e instituições referentes ao setor produtivo, tais como 

indústrias, comércio, agricultura, transporte, cooperativas e outras” 

“Outras lideranças locais” 

 Papel Estratégico  

“Assegurar espaços para a articulação de atores públicos, privados, sociais e do terceiro setor” 

“Ser um fórum para a proposição, análise, coordenação e monitoramento de políticas, planos, projetos e ações na 

busca do desenvolvimento do turismo sustentável” 

“Reforçar a capacidade dos grupos para lidar com seus problemas e oportunidades, objetivos e metas, e mobilizar e 

gerenciar seus recursos” 

“Organizar grupos de interesses comuns, podendo ser privados, públicos ou mesmo parcerias público-privadas” 

“Articular decisões de forma coletiva, tornando sua gestão colaborativa, participativa e, principalmente, 

compartilhada” 

Competências 

“Fortalecer seu papel de coordenação do Programa de Regionalização do Turismo, em âmbito estadual, nos casos 

em que este já esteja estabelecido” 

“Definir a forma da IGR e os instrumentos a serem utilizados na gestão da região turística” 
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“Escolher o(s) articulador(es) de acordo com os critérios definidos e validados pela IGR, desde que essa seja a 

opção escolhida como estratégia de atuação” 

“Implementar o programa, em âmbito regional, seguindo os princípios da sustentabilidade ambiental, econômica, 

sociocultural e político-institucional” 

“Promover a integração e cooperação entre a população envolvida no processo de regionalização do turismo” 

“Articular parcerias e negociar recursos técnicos, normativos e institucionais com as diferentes esferas do poder 

público, empresários e organismos internacionais, para apoiar a implementação do Programa de Regionalização do 

Turismo em âmbito regional” 

“Promover a integração de ações inter-regionais e interinstitucionais” 

“Planejar as estratégias operacionais do programa no âmbito da região, em conjunto com as organizações sociais, 

políticas e econômicas, integrando as ações estaduais  e nacionais” 

“Monitorar e avaliar a implementação do programa em âmbito regional” 

Fonte: Adaptado de Ministério do Turismo (2007) e Ministério do Turismo (2019). 

A atuação das IGR’s deve promover a ampla participação de seus atores no debate sobre 

o contexto do turismo regional para que se possa, entre outras ações, “[...] estabelecer vetores para 

o desenvolvimento turístico regional;  definir prioridades que atendam ao conjunto de atores 

envolvidos; coordenar e mediar as decisões a serem tomadas; e orientar o planejamento, a execução 

e o monitoramento dos projetos de interesse da região turística” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2019, p. 12). Neste sentido, destaca-se que as Instâncias não substituem os Fóruns/Conselhos 

Municipais de Turismo, sua atuação deve ocorrer de maneira a ser um acréscimo aos esforços locais 

para o fortalecimento do turismo regional. Portanto, seu foco deve ser em projetos estruturantes, 

executáveis e independentes do ambiente externo, deixando as questões locais a cargo dos 

Fóruns/Conselhos Municipais de Turismo ou do órgão municipal de turismo existente 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2019). 

 

2.5.5 Plano Nacional do Turismo 2018 - 2022 

 

O Plano Nacional do Turismo (PNT) 2018 – 2022, aprovado mediante Decreto nº 9.791, 

possui como objetivo, além de ordenar as ações do governo, orientá-lo na utilização dos recursos 

públicos para o desenvolvimento do turismo nacional. Possui como diretrizes o fortalecimento 

da regionalização do turismo; a melhoria da qualidade e da competitividade no setor de turismo; 

o incentivo à inovação; e a promoção da sustentabilidade (BRASIL, 2019). A execução do 

Plano deve ocorrer através de um regime de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios (BRASIL, 2019). 

Em seu art. 2º, o Decreto nº 9.791 estabelece as metais globais do Plano Nacional do 

Turismo 2018 – 2022, sendo elas: aumentar a entrada anual de visitantes internacionais no País, de 

seis milhões e quinhentas mil pessoas para doze milhões de pessoas; aumentar a receita gerada 

pelos visitantes internacionais no País, de US$ 6.500.000.000,00 (seis bilhões e quinhentos milhões 

de dólares) para US$ 19.000.000.000,00 (dezenove bilhões de dólares); aumentar o número de 
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viagens de turistas brasileiros pelo País, de sessenta milhões de pessoas para cem milhões de 

pessoas; e aumentar o número de vagas para empregos no setor de turismo, de sete milhões para 

nove milhões. 

No Quadro 12 são expostas as linhas de atuação que fundamentam a execução do Plano 

Nacional do Turismo 2018 – 2022, com seus respectivos objetivos, iniciativas e estratégias. 

Quadro 12 - Plano Nacional do Turismo 2018 - 2022: Linhas de atuação, objetivos e, 

iniciativas e estratégias 

Linhas de atuação Objetivos Iniciativas e estratégias 

“Ordenamento, 

gestão e 

monitoramento” 

“Fortalecer a gestão descentralizada do 

turismo” 

“1. Estimular o funcionamento e 

fortalecer o sistema nacional de 

turismo; 

2. Estimular a formação de redes 

para a gestão do turismo; e 

3. Estimular as parcerias no turismo 

e a gestão compartilhada dos 

recursos destinados ao turismo”. 

“Apoiar o planejamento no turismo, integrado 

ao setor de segurança pública” 

 

“1. Estimular e apoiar o 

planejamento no turismo em âmbito 

estadual, distrital, regional e 

municipal; e 

2. Incentivar soluções de segurança 

pública que envolvam o setor de 

turismo”. 

“Aperfeiçoar a legislação do setor de turismo, 

com vistas a estruturar a atividade turística, 

melhorar o ambiente de negócios e estimular os 

investimentos” 

 

“Ampliar e aprimorar estudos e pesquisas em 

turismo” 

“1. Efetivar e apoiar a estruturação 

de uma rede de observatórios de 

turismo em âmbito nacional; 

2. Viabilizar a implementação da 

conta satélite do turismo; 

3. Ampliar a divulgação e o acesso 

às informações e aos dados 

relacionados com o setor de turismo; 

e 

4. Estimular a realização de estudos, 

com a finalidade de conhecer os 

mercados-alvo”. 

“Fortalecer e aperfeiçoar o monitoramento da 

atividade turística no País” 

“1. Padronizar os indicadores de 

monitoramento do turismo; 

2. Monitorar o desempenho da 

economia do turismo nos 

Municípios; e 

3. Monitorar o ordenamento e a 

estruturação dos segmentos do setor 

de turismo e o desempenho das 

atividades econômicas direcionadas 

ao turismo”. 

“Estruturação do 

turismo brasileiro” 

“Melhorar a infraestrutura nos destinos e nas 

regiões turísticas do país” 

“1. Estimular projetos de sinalização 

turística inteligente e interativa; 

2. Promover a infraestrutura 

necessária para permitir o acesso de 

pessoas com deficiência ou com 
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mobilidade reduzida aos atrativos 

turísticos; e 

3. Elaborar plano integrado de 

desenvolvimento da infraestrutura 

logística para o turismo”. 

“Promover e facilitar a atração de 

investimentos e a oferta de linhas de crédito 

para o turismo” 

“1. Ampliar a oferta de recursos para 

fomento e incentivo ao setor de 

turismo; e 

2. Criar e implementar um modelo 

que reduza a burocracia nas 

transferências de recursos 

intergovernamentais”. 

“Aprimorar a oferta turística nacional” “1. Promover a valorização do 

patrimônio cultural e natural para 

visitação turística; 

2. Estimular o desenvolvimento de 

destinos turísticos inteligentes; e 

3. Estimular o desenvolvimento 

segmentado dos produtos turísticos 

do País”. 

“Formalização e 

qualificação no 

turismo” 

“Ampliar a formalização dos prestadores de 

serviços turísticos” 

“1. Ampliar as parcerias para 

fortalecer e intensificar as ações de 

fiscalização dos prestadores de 

serviços turísticos; e 

2. Fortalecer o relacionamento com 

os prestadores de serviços turísticos 

e com o turista”. 

“Intensificar a qualificação no turismo” “1. Estimular a qualificação do 

turismo nos setores público e 

privado; 

2. Estimular a modernização e a 

atualização contínua da grade 

curricular dos cursos relacionados 

com o setor de turismo; e 

3. Incentivar a constituição de 

parâmetros para a certificação de 

empresas e atividades do turismo”. 

“Incentivo ao turismo 

responsável” 

“Estimular a adoção de práticas sustentáveis no 

setor de turismo” 

“1. Promover o desenvolvimento de 

políticas de turismo responsável em 

âmbito estadual, distrital, regional e 

municipal; 

2. Premiar e disseminar boas 

práticas de turismo sustentável; e 

3. Intensificar a realização de 

campanhas de sensibilização para o 

consumo consciente”. 

“Promover a integração da produção local à 

cadeia produtiva do turismo e o 

desenvolvimento do turismo de base local” 

“1. Estimular o desenvolvimento de 

novas atividades turísticas que 

incorporem aspectos da produção 

local, da cultura e da culinária 

regional; e 

2. Apoiar e articular ações para 

promover e ampliar os canais de 

comercialização dos produtos 

associados ao turismo e das 

iniciativas de turismo de base local”. 

“Possibilitar o acesso democrático de públicos 

prioritários à atividade turística” 

“1. Definir as diretrizes para o 

desenvolvimento do turismo social; 
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2. Estimular o desenvolvimento do 

turismo para que seja acessível a 

todos; e 

3. Sensibilizar o setor de turismo 

para a inclusão das pessoas idosas”. 

“Intensificar o combate à violação dos direitos 

das crianças e dos adolescentes no turismo” 

“1. Intensificar parcerias 

institucionais com agentes 

governamentais, organismos 

internacionais e setor privado para a 

definição e a implementação de 

agenda conjunta, com vistas ao 

combate à violação dos direitos de 

crianças e de adolescentes no 

turismo; e 

2. Incentivar a adoção de códigos de 

conduta profissional ou outras 

práticas relacionadas com o 

comportamento profissional, em 

conformidade com o código de ética 

mundial para o turismo da 

Organização Mundial do Turismo – 

OMT”. 

“Marketing e apoio à 

comercialização” 

“Promover, em âmbito nacional e 

internacional, os destinos e os produtos 

turísticos do país” 

“1. Redefinir os destinos do país 

prioritários para a promoção 

nacional e internacional; 

2. Desenvolver novas ferramentas 

para armazenamento e divulgação 

de informações turísticas e 

mercadológicas dos destinos do 

país; 

3. Ampliar, para fins promocionais, 

a utilização da inteligência de 

mercado no turismo; 

4. Promover projetos de 

relacionamento com a imprensa; 

5. Incentivar eventos geradores de 

fluxos turísticos; e 

6. Fortalecer a cooperação na 

promoção do turismo no país”. 

“Definir o posicionamento estratégico do País 

como produto turístico e elaborar plano 

integrado de posicionamento de imagem do 

País” 

 

“Intensificar ações para facilitação de vistos de 

visita e promover diálogos com países 

considerados estratégicos” 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2019). 

O Decreto nº 9.791 define ainda que, cabe ao Ministério do Turismo: a) estimular a 

elaboração de planos estaduais, distrital, regionais e municipais de desenvolvimento turístico, 

em conformidade com o Plano Nacional de Turismo 2018-2022, com o intuito de fortalecer a 

gestão descentralizada; e b) monitorar e avaliar as metas globais, as iniciativas e os objetivos 

constantes no PNT 2018 – 2022. 

 



66 

 

2.5.6 Pronatec Turismo 

 

O Pronatec Turismo (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) é 

um programa do Governo Federal executado pelo Ministério da Educação, no qual o Ministério 

do Turismo é o demandante. O programa oferece um total de 158 cursos ligados ao receptivo 

turístico, além dos cursos de inglês, espanhol, francês e libras, visando a qualificação de 

profissionais que já atuam no turismo e também aqueles que pretendem se profissionalizar no 

setor, melhorando a qualidade dos serviços ofertados aos turistas. 

Este programa tem como objetivo ampliar a oferta de cursos de educação profissional 

e tecnológica por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira. O 

programa possui quatro linhas de ação, estas são: PRONATEC Turismo Cidadão; PRONATEC 

Turismo na Empresa; PRONATEC Turismo Social; e PRONATEC Turismo Desenvolvimento 

Local. 

A Portaria nº 76, de 2 de maio de 2015, que estabelece regras e critérios de execução e 

monitoramento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, no âmbito do 

Ministério do Turismo - PRONATEC TURISMO, em seu art. 3º determina que o PRONATEC 

Turismo Cidadão “visa atender à necessidade do setor de turismo por novos profissionais nas 

cidades contempladas pelo Programa” (BRASIL, 2015, p. 2). Já o PRONATEC Turismo na 

Empresa, de acordo com o art. 4º da referida portaria, “oferece cursos de aperfeiçoamento 

profissional e idiomas, [...], aos profissionais que trabalham no setor, bem assim, cursos de 

idiomas aos profissionais de segurança pública que atuam em contato com turistas nas cidades 

contempladas pelo PRONATEC TURISMO” (BRASIL, 2015, p. 2). Ainda segundo a Portaria 

nº 76, art. 5º, o PRONATEC Turismo Social “oferece oportunidade de qualificação profissional 

aos jovens egressos do Programa ViraVida que sofreram vulnerabilidade social e seus 

familiares, objetivando a sua inserção no mercado de trabalho do setor de turismo” (BRASIL, 

2015, p. 2). Por fim, em relação a última linha de atuação, PRONATEC Turismo 

Desenvolvimento Local, o art. 6º, da Portaria nº 76, afirma que tem por objetivo “promover a 

qualificação e o aperfeiçoamento de pessoas que exercem atividades produtivas associadas 

direta e indiretamente ao turismo” (BRASIL, 2015, p. 2). 

No Quadro 13, apresentam-se as linhas de ação do PRONATEC Turismo com seus 

respectivos eixos de atuação e a quantidade de cursos ofertados em cada eixo, contabilizando 

um total de 158 cursos. 
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Quadro 13 - PRONATEC Turismo 

 

Linhas de Ação 

 

Eixos 

Quantidade 

de cursos 

ofertados 

PRONATEC Turismo Cidadão Turismo, Hospitalidade e Lazer 27 

PRONATEC Turismo na Empresa Infraestrutura 2 

Saúde e Estética 2 

Desenvolvimento Educacional e Social 11 

Gestão e Negócios 5 

Turismo, Hospitalidade e Lazer 30 

Informação e Comunicação 1 

Produção Alimentícia 4 

Produção Artística, Cultural e Design 2 

PRONATEC Turismo Social Gestão e Negócios 5 

Turismo, Hospitalidade e Lazer 29 

PRONATEC Turismo Desenvolvimento 

Local 

Controle de Processos Industriais 2 

Infraestrutura 1 

Produção Alimentícia 24 

Produção Artística, Cultural e Design 46 

Produção Industrial 30 

Recursos Naturais 44 

Gestão e Negócios 7 

Desenvolvimento Educacional e Social 4 

Fonte: Adaptado de Brasil (2015). 

Atualmente, o PRONATEC Turismo conta com a participação de mais de 200 

municípios. De acordo com as informações do Ministério de Turismo, esses municípios foram 

selecionados a partir dos seguintes critérios: 

 Cidades sedes dos jogos da Copa do Mundo da FIFA de 2014; 

 Destinos formatados pela Match Connections (Agência oficial da FIFA) que 

foram apresentados nos catálogos para os operadores estrangeiros; 

 Municípios de até 100 km de distância das cidades sedes, com disponibilidade 

de leitos para atendimento da demanda sobressalente; 

 Destinos consolidados com mais de 100 km de distância das cidades sedes ou 

que fazem parte do roteiro Match Connections; 

 Destinos reconhecidos internacionalmente ou com trânsito de turistas do 

Mercosul; 

 Integrantes das regiões turísticas do país; 

 Ter Instituições de Ensino ofertantes dos cursos de Formação Inicial 

Continuada do PRONATEC;  

 Ter fluxo turístico;  

 Municípios localizados no entorno de parques nacionais; 

 Municípios que sejam patrimônio cultural mundial da humanidade 

(UNESCO); e 
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 Municípios que tenham conjuntos urbanos e bens materiais tombados pelo 

IPHAN. 

 

2.6 POLÍTICAS PÚBLICAS E DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES 

 

Nesta seção apresenta-se uma série de pesquisas e estudos de caso que analisaram 

iniciativas de DTI ao redor do mundo e que demonstram, direta ou indiretamente, a atuação da 

administração pública por meio de políticas públicas ou ações de colaboração com outros 

atores. 

Como apontado anteriormente, sob uma ótica das cidades inteligentes, pode-se dizer 

que, os destinos turísticos inteligentes são regiões turísticas em que os recursos necessários para 

uma intervenção inteligente estão disponíveis para a indústria do turismo (GOMES et al., 2017), 

esta transformação é um processo extremamente complexo que envolve diversas áreas da 

administração pública (CACHO et al., 2015), inúmeros setores da economia e diferentes atores 

da sociedade civil, ligados, direta ou indiretamente, ao turismo (DEL VECCHIO; PASSIANTE, 

2017).  A partir dessas intervenções surgem os destinos turísticos inteligentes, facilitando o 

desenvolvimento de novos serviços turísticos (FIGUEREDO et al. 2018).  

Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo são atributos fomentados pelo turismo 

inteligente (DEL VECCHIO; PASSIANTE, 2017). Para que uma iniciativa de destino 

inteligente obtenha sucesso é imprescindível a interação ativa de todas as partes interessadas 

(ARENAS et al., 2019), neste sentido é preciso que diversos atores estratégicos se organizem e 

se envolvam no projeto. No trabalho de Del Vecchio et al. (2018) os autores encontraram 

resultados positivos em relação à organização da campanha digital, visibilidade e 

acompanhamento dos casos analisados a partir do envolvimento de atores estratégicos. Nesta 

pesquisa, os autores buscam demonstrar, a partir de um estudo exploratório de múltiplos casos 

entre os períodos de 2015 e 2016, como a grande quantidade de dados sociais disponibilizados 

pelos turistas tem a capacidade de fomentar o processo de criação de valor para um destino 

turístico inteligente. Os casos selecionados são iniciativas de turismo digital localizados na 

região da Puglia (Itália). A maioria das iniciativas selecionadas são promovidas por 

organizações sem fins lucrativos, incluem uma variada comunidade de stakeholders como, por 

exemplo, a Agência Regional de Promoção Turística de Puglia, o Laboratório de Engenharia 

de Gestão da Universidade de Salento, entre outras agências e associações (DEL VECCHIO et 

al., 2018).  
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A entrevistas realizadas na pesquisa de Del Vecchio et al. (2018) revelam uma 

consciência dos organizadores dos eventos sobre a importância da colaboração entre todos os 

atores que participam do destino e, também a importância de fomentar o sentimento de 

pertencimento e uma participação ativa dos atores públicos e privados. Em relação aos atores 

públicos, as entrevistas mostraram que a colaboração com contas institucionais ou comunidades 

oficiais em redes sociais de instituições públicas é um elemento positivo adicional. Além disso, 

o patrocínio por parte desses atores institucionais é uma alavanca para o crescimento da 

popularidade de eventos e consequentemente do destino, tornando-se um fator de 

competitividade (DEL VECCHIO et al., 2018). 

No contexto da administração pública, está clara a necessidade de envolvimento dos 

atores públicos, isto explica o forte suporte em investimentos e infraestrutura dado por governos 

da Europa e Ásia para projetos de turismo inteligente (ARENAS et al., 2019). O envolvimento 

inicial de uma organização pública capaz de orquestrar o desenvolvimento estratégico 

inteligente do destino nasce da necessidade de preservar os diferentes interesses das partes 

interessadas (DEL VECCHIO et al., 2018; ARENAS et al., 2019).  

O governo possui papel central na disponibilização de infraestrutura tecnológica e 

formulação de políticas no contexto do turismo inteligente (ARENAS et al., 2019), a grande 

evolução tecnológica impulsiona uma melhoria na gestão (GOMES et al., 2017). Entretanto, é 

preciso que os gestores atentem não só para as necessidades tecnológicas do destino, mas 

também para a capacidade de implementação das TIC’s e a disponibilidade de recursos 

financeiros e humanos (IVARS-BAIDAL et al., 2017), ser inteligente não se resume a ter 

domínio sobre tecnologia de ponta (GOMES et al., 2017) e, este não deve ser o foco das 

políticas públicas no contexto brasileiro, principalmente quando se analisa as capacidades 

técnicas e os limites estruturais e orçamentários dos governos municipais e estaduais.  

Dentro das possibilidades de ação do poder público é importante compreender que a 

“inteligência dos destinos não será condicionada exclusivamente pela disponibilidade 

tecnológica, pois uma estratégia compartilhada por todos os atores do destino será essencial 

para aproveitar ao máximo as oportunidades geradas pela evolução tecnológica” (IVARS-

BAIDAL et al., 2017, p. 1596, tradução nossa). Portanto, o gestor público deve focar sua 

atenção em ações que objetivem “o cidadão e a melhoria de seus serviços e qualidade de vida, 

tendo sempre como pilar de referência a melhoria da sustentabilidade, inovação e governança” 

(CELDRÁN-BERNABEU et al., 2018, p. 52, tradução nossa). 

Os dados são a base para que um destino turístico inteligente se desenvolva e capacita 

o destino a maximizar os impactos positivos de longo prazo em sua gestão (GOMES et al., 
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2017), por isso, é essencial que os policymakers conheçam o comportamento e as preferências 

dos turistas, desta forma as decisões tomadas são baseadas em informações (CACHO et al., 

2015), aumentando a assertividade e efetividade das decisões. A gestão efetiva dos destinos 

passa pelo entendimento sobre o comportamento dos turistas (CACHO et al., 2015). Os dados 

de um destino turístico são provenientes, em grande parte, das informações geradas pelos 

turistas e das novas tecnologias (CELDRÁN-BERNABEU et al., 2018). 

Há uma infinidade de categorias de dados que podem ser produzidos durante a 

experiência turística, Gomes et al. (2017) cita como exemplo os dados econômicos, sociais e 

demográficos. A gestão dos dados e informações geradas no contexto dos destinos turísticos 

deve ser pensada com o intuito de aproximar o mundo físico do mundo digital (CELDRÁN-

BERNABEU et al., 2018). 

O armazenamento de dados é um ponto de destaque, principalmente na era da Big Data. 

Cacho et al. (2015) avaliam a utilização de servidores centrais para o armazenamento de dados 

no contexto de cidades com iniciativas inteligentes como algo não realista. No exemplo da 

cidade de Natal, que será abordado nas próximas páginas, a iniciativa contou com uma solução 

em nuvem (CACHO et al., 2015). Considerando o contexto da administração pública brasileira 

a utilização de servidores centrais para o armazenamento de dados é inviável, tanto do ponto de 

vista orçamentário, quanto do ponto de vista estrutural e técnico. 

O trabalho de Femenia-Serra e Ivars-Baidal (2018) lança luz sobre a estratégia e as 

soluções de destino inteligente aplicadas em Benidorm (Espanha). O trabalho investiga se, e, 

como esses esforços estão transformando a gestão do destino, o processo de marketing e a 

experiência dos turistas. A cidade de Benidorm, localizada na Espanha, possui um ousado 

projeto, tornar-se o primeiro destino inteligente do país. Para alcançar este objetivo, a cidade 

iniciou uma parceria público-privada, conhecida como Visit Benidorm, responsável pela 

liderança da estratégia, marketing e gestão do destino (FEMENIA-SERRA; IVARS-BAIDAL, 

2018).  

A iniciativa Visit Benidorm é uma Destination Manegement Organization (DMO), isto 

é, uma organização formada por diversos atores que é responsável pela gestão do destino 

turístico (FEMENIA-SERRA; IVARS-BAIDAL, 2018). A DMO é responsável pelo 

planejamento estratégico, gerenciamento e organização dos recursos do destino, atuando em 

colaboração com as agências governamentais, as autoridades locais, as empresas, o setor do 

turismo e outros atores interessados (AMMIRATO et al., 2018). 

O trabalho foi empreendido a partir de uma análise documental e de dados e de 

entrevistas semiestruturadas com turistas e representantes da DMO (Destination Management 
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Organization) de Benidorm (FEMENIA-SERRA; IVARS-BAIDAL, 2018). Os autores 

revelam que os dados obtidos a partir da iniciativa trazem claros benefícios para a cidade de 

Benidorm, entretanto, há um desafio relacionado à análise dos dados. A grande quantidade de 

dados e a capacidade de processar esses dados é uma limitação para a DMO de Benidorm. A 

coleta e a análise de dados sobre os turistas realizados a partir desta iniciativa, resulta na 

elaboração de relatórios periódicos para que todos os departamentos da cidade estejam cientes 

da realidade do destino. Seguindo este pensamento, Celdrán-Bernabeu et al. (2018) destacam 

que a abertura de dados não é suficiente, é preciso a publicação de dados com qualidade, isto é, 

dados frequentemente atualizados. Além disso, há uma obrigação das empresas contratadas pela 

administração pública para que forneçam os dados obtidos em suas operações para a prefeitura 

e para o conselho de turismo. Este cenário proporciona a Benidorm uma abertura e controle de 

dados que podem ser usados no marketing e gerenciamento do destino (FEMENIA-SERRA; 

IVARS-BAIDAL, 2018). 

A administração pública deve estar engajada e ser receptiva em relação aos projetos de 

destinos inteligentes. Na iniciativa de Benidorm, o trabalho mostrou que a cidade desenvolveu 

uma atitude claramente pró-ativa em relação às novidades no campo de marketing. Ser rápido 

e flexível é crucial (FEMENIA-SERRA; IVARS-BAIDAL, 2018) para encarar o contexto, 

extremamente mutável, dos destinos inteligentes. Femenia-Serra e Ivars-Baidal (2018) 

destacam que no caso específico de Benidorm os benefícios de uma colaboração mais próxima 

entre instituições públicas e empresas privadas já são sentidos no destino, como por exemplo a 

implementação de Wi-Fi público para o conselho de turismo e para o conselho municipal graças 

a um acordo com uma empresa de telecomunicações e patrocinadores que financiaram o projeto 

em troca de propaganda. 

Além disso, as entrevistas mostram que os dados provenientes do projeto, permitiram 

uma tomada de decisão mais sólida, comprovada e transparente por parte do conselho de 

turismo. A análise de dados orienta as ações dos gestores turísticos e tem a capacidade de 

influenciar as ações dos formuladores de políticas (FEMENIA-SERRA; IVARS-BAIDAL, 

2018), como aconteceu em Benidorm na seguinte situação descrita por um gerente do projeto: 

De acordo com estatísticas oficiais de hotéis e do Instituto Nacional de Estatística, os 

turistas italianos em Benidorm são quase inexistentes. No entanto, quando 

começamos a trabalhar com dados de sete ou oito meses atrás, eu detectei que durante 

o verão a língua italiana era a quinta mais usada em conversas de mídia social em 

Benidorm. Em seguida, analisando os dados de geolocalização desses posts, 

descobrimos que a maioria desses turistas italianos estava dormindo em apartamentos 

turísticos ilegais porque eles estavam twittando e postando de edifícios residenciais, 

não hotéis. Fizemos um relatório com isso e emitimos para a administração regional 

de turismo [...] desde então, eles fizeram mais inspeções em apartamentos. 

(FEMENIA-SERRA; IVARS-BAIDAL, 2018, p. 11, tradução nossa) 
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Um dos principais resultados do projeto é o "reposicionamento" da imagem pública da 

cidade de Benidorm, especialmente entre os atores envolvidos, o que permite mudanças 

positivas na reputação do destino e um aumento da conscientização pública sobre a importância 

do turismo (FEMENIA-SERRA; IVARS-BAIDAL, 2018). 

A gestão turística realizada por DMO’s locais facilita a implementação de uma agenda 

de turismo inteligente, devido ao seu profundo conhecimento do destino e ao relacionamento 

mais direto com os atores estratégicos e as partes interessadas (GRETZEL, 2018). Além disso, 

as políticas são mais bem definidas e sua implementação se torna mais fácil quando ocorrem 

dentro de uma área geograficamente limitada (GRETZEL, 2018). No caso de Benidorm, as 

entrevistas mostraram a importância de ter objetivos comuns a longo prazo e que o tamanho 

reduzido da DMO impactou positivamente a dinâmica relativa a troca de ideias (FEMENIA-

SERRA; IVARS-BAIDAL, 2018). 

Os resultados encontrados por Femenia-Serra e Ivars-Baidal (2018) são claros em 

relação ao impacto das decisões da DMO de Benidorm nas experiências turísticas vivenciadas 

no destino, principalmente quando essas decisões relacionam-se às soluções inteligentes. As 

autoras relatam que as informações compartilhadas pelos turistas são extremamente valiosas 

para as DMO’s, e podem ser usadas para orientar o design e a implementação de projetos 

inteligentes, visando, não só, a melhora do serviço ofertado, como também, minimizar os efeitos 

negativos e maximizar os resultados positivos (FEMENIA-SERRA; IVARS-BAIDAL, 2018). 

No trabalho de Gomes et al. (2017) foram analisados como alguns municípios turísticos 

do estado do Paraná compreendem o conceito de destinos turísticos inteligentes e qual o nível 

de importância que esses municípios atribuem a esse conceito no contexto da gestão municipal. 

A partir das discussões realizadas ao longo do trabalho, Gomes et al. (2017) sugerem a 

criação de um observatório turístico geral. Dividida por regiões, destinos ou produtos, a 

iniciativa, segundo os autores, teria a capacidade para estimular o desenvolvimento do conceito 

de destinos turísticos inteligentes, facilitar a gestão e a obtenção de informações e dados e, a 

conversão deles em conhecimento, por meio da utilização de sistemas de inteligência.  

Os autores lembram que esse modelo já é aplicado em determinadas localidades na 

Espanha, país referência em destinos turísticos inteligentes (GOMES et al., 2017). Além da 

criação de observatórios, os autores advogam que iniciativas como workshops e oficinas, 

facilitam a difusão, a compreensão e a prática do conceito de destinos turísticos inteligentes. O 

conhecimento gerado por intermédio dessas iniciativas propicia uma integração entre os 

municípios e regiões, facilitando à troca de experiências acerca da transformação em destino 
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turístico inteligente, o que permite que as instituições públicas e privadas tomem decisões 

baseadas em conhecimento, o que gera uma maior possibilidade de acerto (GOMES et al., 

2017). 

Outro caso brasileiro explorado pela literatura é o da cidade de Natal. No contexto da 

Copa do Mundial da FIFA de 2014, realizada no Brasil, a cidade de Natal, selecionada como 

uma das cidades anfitriãs do evento, implementou sistemas tecnológicos a fim de dar os 

primeiros passos em direção às cidades inteligentes. Neste complexo contexto e contrariando 

boa parte da literatura, a iniciativa da cidade de Natal realizou o processo inverso. O enfoque 

foi dado ao setor do turismo para a transformação da cidade em um destino turístico inteligente 

(CACHO et al., 2015), desta forma, a Iniciativa de Cidades Inteligentes do IEEE (Instituto de 

Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas) de Natal desenvolveu uma sinergia significativa entre 

governo e academia (FIGUEREDO et al., 2018) e, este seria o primeiro passo realizado pela 

cidade para se tornar uma cidade inteligente.  

O trabalho de Cacho et al. (2015) realiza uma descrição dessa iniciativa e enfoca a 

tecnologia utilizada por Natal. No caso de Natal, a pressão exercida por ter sido escolhida como 

uma das cidades sede da Copa do Mundo da FIFA 2014 e, por consequência, a projeção da 

chegada de um grande número de turistas durante o evento na cidade (CACHO et al., 2015), 

foi o pontapé inicial para que o governo municipal pensasse em estratégias para lidar com a 

situação. Os principais receios da administração pública em relação à capacidade da cidade 

frente à quantidade de turistas esperados, situavam-se nas seguintes questões: (1) infraestrutura 

urbana; (2) serviços de transporte e segurança e; (3) consumo de água (CACHO et al., 2015).  

A iniciativa de Natal criou e implementou uma plataforma de destino inteligente 

(FIGUEREDO et al., 2018), denominada Find Natal que, em última instância, procura 

enriquecer a experiência turística. A tecnologia utilizada na plataforma viabiliza a coleta, 

processamento, compartilhamento, armazenamento e análise de uma grande quantidade de 

dados que se transformam em poderosos insights (CACHO et al., 2015). Além disso, ela foi 

concebida para poder ser uma ferramenta utilizada durante todas as etapas da experiência 

turística (FIGUEREDO et al., 2018). A tecnologia móvel possui um papel essencial para a 

indústria do turismo, por isso, a plataforma contou com a criação de um aplicativo móvel. Os 

dados gerados através do aplicativo Find Natal fornecem interessantes subsídios (CACHO et 

al., 2015) tanto para os gestores do turismo (públicos ou privados), quanto para as instituições 

da administração pública. Esses dados informam as movimentações dos turistas na cidade, desta 

forma é possível conhecer o comportamento desses turistas, como por exemplo seus pontos de 

interesse na cidade e, monitorar os trajetos que estão utilizando, o que pode ser um ponto 
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positivo na segurança pública, com ações da polícia no sentido de evitar crimes (CACHO et al., 

2015). 

A plataforma funciona da seguinte forma, durante a etapa de planejamento da viagem, 

o turista fará o login no Web Interface Component a partir de sua conta em uma rede social. 

Após esta etapa, as fotos da conta da rede social do usuário serão fornecidas ao componente de 

Classificação. Este componente classificará o turista em cinco categorias. Com base nessa 

classificação, o componente Recomendação fornecerá uma lista de atrações turísticas que 

estarão disponíveis para ele no aplicativo móvel durante sua estadia. Na etapa da experiência 

turística a plataforma disponibiliza aos turistas o aplicativo móvel Find Natal, ele envia dados 

do usuário, como localização e idioma, e armazena esses dados para poder gerenciá-los. O 

aplicativo também mantém informações atualizadas sobre atrações turísticas, permitindo assim, 

que os usuários do Find Natal estejam sempre atualizados com as informações turísticas. Por 

fim, na última etapa da experiência turística, relacionada ao compartilhamento das experiências 

através da tecnologia, utiliza métodos de mineração de dados para extrair informações úteis dos 

dados dos turistas em movimento e das plataformas de redes sociais. As informações fornecidas 

por este componente permitem o planejamento de sistemas de tráfego e mobilidade pública, 

detecção oportuna de problemas que emergem do comportamento e da movimentação dos 

turistas e a localização de novos pontos de interesse no destino inteligente (FIGUEREDO et al., 

2018).  

Já o trabalho dos autores Arenas et al. (2019) tem como objetivo destacar quais recursos 

de TI são críticos para o estabelecimento de um ecossistema de turismo inteligente centrado em 

design. O trabalho foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, utilizando 

entrevistas semiestruturadas com organizações (públicas e privadas) relacionadas ao turismo na 

Espanha. A escolha do país é justificada pela liderança da Espanha no cenário mundial de 

destinos turísticos inteligentes. A Organização Mundial do Turismo considera o modelo de 

destino inteligente desenvolvido no país referência para a indústria do turismo. Na Espanha, 

para ser reconhecido como um destino inteligente, um local é avaliado em áreas-chave como a 

implantação de novas tecnologias, a abertura de dados, o uso da análise de dados e a 

acessibilidade (ARENAS et al., 2019). Um ecossistema, apoiado pela inovação e melhor gestão 

dos recursos e serviços, pode ser concebido a partir da utilização das TIC’s (CELDRÁN-

BERNABEU et al., 2018). Del Vecchio e Passiante (2017) assinalam que além de promover a 

criação de um ecossistema regional, a gestão do destino deve gerar consciência sobre a vocação 

turística da região.  



75 

 

O objetivo do estudo de Del Vecchio e Passiante (2017) é demonstrar como o turismo 

pode ser usado para promover um crescimento regional inteligente. Para isso, o autor realiza 

uma pesquisa focada na região da Puglia (Itália) destacando as implicações e ações estratégicas 

para o marketing e gestão da localidade como um destino inteligente, demonstrando como a sua 

identidade vocacional, como um destino turístico regional, pode ser adequada como meio de 

promover o desenvolvimento estrutural e o bem-estar socioeconômico mais amplo.  

Os resultados das análises empreendidas no trabalho de Gomes et al. (2017) a partir das 

respostas dos municípios, mostraram uma disparidade entre o momento atual de grande parte 

dos municípios brasileiros e o caminho para a evolução dessas localidades em destinos 

turísticos inteligentes. A realidade brasileira nos mostra que muitos municípios ainda buscam 

serviços considerados básicos para o turismo e, portanto, o conceito de destino turístico 

inteligente parece ser algo complexo e impossível de alcançar, o orçamento limitado, a escassez 

de pessoal e, a falta de uma estratégia bem definida são algumas das dores das cidades turísticas 

brasileiras (GOMES et al., 2017). No entanto, para os autores, a situação atual é uma 

oportunidade a longo prazo para que políticas públicas sejam criadas, ampliadas, direcionadas 

e flexibilizadas, com o objetivo de captar mais investimentos para a transformação dos destinos 

(GOMES et al., 2017).  

Cacho et al. (2016) apontam a importância do acesso sem fio à internet e a venda de 

smartphones baratos por parte da indústria de telecomunicações, para que as cidades brasileiras 

possam se tornar destinos turísticos inteligentes. Além disso, a articulação entre iniciativas 

públicas e privadas possibilita a criação de destinos pilotos no contexto do turismo inteligente 

brasileiro (GOMES et al., 2017).  

Neste cenário, os autores afirmam que se tornar inteligente é ser capaz de encontrar 

soluções inovadoras para problemas antigos, melhorar processos, desburocratizar modelos e, 

principalmente, levar em conta a realidade na qual se insere, moldando-se ao contexto territorial 

(IVARS-BAIDAL et al., 2017) e respeitando os seus limites (GOMES et al., 2017). O 

orçamento foi a questão que levantou mais insatisfação e sugestões entre as respostas dos 

municípios participantes da pesquisa, na visão dos gestores brasileiros o desenvolvimento 

efetivo do turismo está atrelado à quantidade de dinheiro disponível (GOMES et al., 2017). 

Neste contexto, os autores, Gomes et al. (2017), destacam que um destino turístico inteligente 

precisa de uma boa infraestrutura capaz de atender as necessidades dos turistas e dos moradores, 

portanto, a questão orçamentária é relevante.  Entretanto, pensar a transformação de um destino 

em inteligente considerando apenas o orçamento não é o suficiente (GOMES et al., 2017) e 
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pode acabar por subestimar outras questões essenciais, como as redes de cooperação, iniciativa 

destacada na resposta de alguns municípios.  

Muitas vezes, as redes de cooperação, empreendedorismo, capacitação e, 

conscientização da comunidade são as primeiras iniciativas empreendidas para que as 

localidades implementem o conceito de destino turístico inteligente (GOMES et al., 2017). 

Ivars-Baidal et al. (2017) afirmam que sem um elevado grau de cooperação entre atores 

públicos e privados, o sucesso de uma iniciativa de DTI é improvável. O desenvolvimento de 

um destino turístico inteligente depende de uma boa gestão (GOMES et al., 2017). Neste 

contexto, é importante ressaltar que, a coordenação interna entre os gerentes do destino melhora 

a comunicação entre os diferentes atores ligados ao turismo (FEMENIA-SERRA; IVARS-

BAIDAL, 2018).  

Gomes et al. (2017) consideram que a gestão de um destino turístico está intimamente 

ligada ao planejamento, não se resumindo apenas a aplicação de leis ou diretrizes de 

coordenação. Além disso, a introdução das TIC’s também não é suficiente para introduzir a 

tecnologia (BOES et al., 2016; FEMENIA-SERRA; NEUHOFER, 2018). Nesta situação de 

planejamento, a governança e a escolha de um modelo de desenvolvimento (GOMES et al., 

2017), a liderança, a inovação e o capital social apoiados pelo capital humano são preceitos 

básicos que precisam ser considerados (BOES et al., 2016). 

Os gestores públicos que atuam no destino devem manter, por exemplo, uma boa relação 

com a DMO, assim como deve existir um claro e atuante compromisso político com a estratégia 

do destino (FEMENIA-SERRA; IVARS-BAIDAL, 2018).  Na maioria das vezes, a gestão é 

um ato liderado pelo poder público (GOMES et al., 2017). No caso de Benidorm, os autores, 

Femenia-Serra e Ivars-Baidal (2018), destacam que o escritório do prefeito suporta e abraça a 

estratégia do destino como parte de seu próprio projeto político.  

A necessidade do envolvimento do setor público em iniciativas de destino inteligente é 

consequência da sua capacidade de engajar diversos stakeholders, co-produzir e liderar 

(ARENAS et al., 2019). Além dessas competências, é necessário que o setor público tenha a 

capacidade de inovar, uma vez que, esta é a maneira mais direta de agregar valor ao ecossistema 

de turismo inteligente (ARENAS et al., 2019). 

O estudo de Del Vecchio e Passiante (2017) sinaliza quatro desafios presentes na 

implementação da iniciativa de turismo inteligente na região da Puglia que, podem ser 

estendidos a outras regiões com características semelhantes. O primeiro desafio diz respeito a 

necessidade de gerar consciência sobre a vocação turística da região, além de promover a 

criação de um ecossistema regional (DEL VECCHIO; PASSIANTE, 2017). Em segundo lugar, 
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Del Vecchio e Passiante (2017) salientam a importância do diálogo entre os centros de pesquisa 

e as empresas, objetivando identificar (1) as necessidades das cadeias de suprimentos locais 

ligadas, direta ou indiretamente, à indústria do turismo e, (2) oportunidades de novos negócios. 

O terceiro desafio fundamenta-se na tendência vista no setor do turismo em relação à 

personalização da experiência turística. A adoção de uma abordagem modular que permita uma 

maior personalização dos produtos e serviços turísticos pode ser uma saída (DEL VECCHIO; 

PASSIANTE, 2017).  

Em relação ao terceiro desafio, a construção de uma experiência turística personalizada 

envolve a interação entre a estrutura disponibilizada pelo destino e o turista. Portanto, a 

implementação de sistemas inteligentes para monitorar e prever a demanda turística, permite 

que o viajante crie uma experiência de viagem mais personalizada no destino (DEL VECCHIO; 

PASSIANTE, 2017) já que, o conhecimento sobre o comportamento e interesses dos turistas 

permitem a criação de produtos e serviços mais oportunos para os usuários. Entretanto, a 

implantação das TIC’s deve ter um claro impacto sobre o cidadão, além disso, é indispensável 

que a implementação seja planejada a fim de evitar desigualdades ou lacunas digitais 

(CELDRÁN-BERNABEU et al., 2018). 

Por fim, o quarto e último desafio corresponde à superação da ausência de uma cultura 

empreendedora de turismo regional. Neste contexto, é observada a necessidade de elaboração 

de uma agenda política que introduza oportunidades de especialização inteligente na região 

(DEL VECCHIO; PASSIANTE, 2017).   

Com o objetivo de identificar os portais de dados abertos das 81 cidades que atualmente 

compõem a Rede Espanhola de Cidades Inteligentes e, analisar seus conjuntos de dados e 

verificar a existência de dados abertos no turismo, o trabalho de Celdrán-Bernabeu et al. (2018) 

evidencia que, embora a Espanha seja um país de referência em termos de abertura de dados, 

apenas uma pequena parte dos dados publicados é utilizada para a geração de serviços 

inovadores e, além disso, a grande maioria deles não possui as características necessárias para 

gerar serviços inovadores (CELDRÁN-BERNABEU et al., 2018). 

Celdrán-Bernabeu et al. (2018) apontam quatro recomendações gerais para incentivar a 

abertura de dados no turismo. A primeira recomendação é a elaboração do desenho que 

represente a estratégia de dados abertos que será adotada e que esteja alinhada com a estratégia 

do destino, identificando as necessidades dos turistas e do destino. A segunda recomendação 

prevê a criação de um recurso semântico que permita a catalogação de dados relativos ao 

turismo. O recurso semântico padroniza o entendimento sobre os conceitos, facilitando a 

catalogação daqueles que se relacionam com a indústria do turismo (CELDRÁN-BERNABEU 
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et al., 2018). A terceira orientação diz respeito a dinamização da abertura de dados, para que os 

municípios também tenham a capacidade de promover a abertura de dados. Por último, a 

recomendação número quatro corresponde à abertura propriamente dita, utilizando-se de um 

portal que reúna todos os dados. 

O trabalho de Ivars-Baidal et al. (2017) realiza uma análise da abordagem dos destinos 

turísticos inteligentes. Inicialmente, os autores realizam uma pesquisa conceitual para definir o 

termo “destinos turísticos inteligentes” e identificar as tecnologias aplicáveis nesta abordagem. 

Num segundo momento, via Internet, os autores enviaram questionários para especialistas com 

o intuito de compreender melhor a viabilidade de uma abordagem de DTI, suas vantagens e 

limitações e, as previsões quanto ao tamanho do impacto das TIC’s relacionadas aos DTI’s e 

ao período em que esse impacto atingirá seu nível máximo. 

A partir dos resultados, os autores, Ivars-Baidal et al. (2017), apontam as barreiras 

levantados pelos especialistas, que impedem e dificultam a aplicação de projetos que visam a 

transformação de destinos turísticos em inteligentes. O Quadro 14 apresenta as barreiras 

encontradas nos resultados do trabalho de Ivars-Baidal et al. (2017). 

Quadro 14 - Barreiras para aplicação da abordagem de DTI 

Barreiras para aplicação da abordagem de DTI 

Quesito Importância Barreiras 

GESTÃO Alta Falta de estratégia 

Falta de adaptação a mudanças 

Falta de coordenação entre diferentes departamentos 

Recursos econômicos 

COOPERAÇÃO 

PÚBLICO-PRIVADA 

Média Baixa capacidade de absorver inovação 

Falta de know-how em TIC 

Predominância de pequenas e médias empresas 

Fonte: Adaptado de Ivars-Baidal et al. (2017). 

As respostas dos especialistas destacam que o ciclo de vida da tecnologia não é linear, 

além disso, a aplicação das tecnologias não é consequência da disponibilidade das mesmas, 

uma vez que, os gestores dos destinos podem não ter o conhecimento, capacidade técnica ou os 

recursos financeiros necessários Ivars-Baidal et al. (2017).  

A análise dos resultados revelou que o impacto máximo das tecnologias emergentes 

ocorrerá no curto prazo (2 a 5 anos) (IVARS-BAIDAL et al., 2017).  Portanto, os autores 

afirmam que o verdadeiro desenvolvimento dos destinos turísticos inteligentes ocorrerá durante 

este período (IVARS-BAIDAL et al., 2017). Em relação ao impacto das tecnologias nas 

iniciativas de DTI, os autores encontraram conformidade nas respostas de 70% dos 

especialistas, para exemplificar, segue o Quadro 15 com as tecnologias consideradas de alto 

impacto. 



79 

 

Quadro 15 - Tecnologias de alto impacto no contexto das iniciativas de DTI 

Tecnologias de alto impacto Nível mais alto de impacto 

Internet das coisas 2-5 anos 

Big Data 2-5 anos 

Banco de dados em tempo real 2-5 anos 

Conectividade local 2-5 anos 

Pagamento por conexão móvel 2-5 anos 

Veículos autônomos Acima de 10 anos 

Plataformas de inteligência turística 2-5 anos 

Web semântica 2-5 anos 

Dados abertos 5-10 anos 

Fonte: Adaptado de Ivars-Baidal et al. (2017). 

A partir da pesquisa teórica empreendida por Ivars-Baidal et al. (2017), os autores 

realizam alguns apontamentos, a seguir: (1) o impacto da conectividade local e da Internet, 

geralmente por meio de Wi-Fi e pagamentos móveis, é particularmente proeminente; (2) a 

realidade aumentada será mais relevante que a realidade virtual; (3) as exibições holográficas, 

a inteligência ambiental e o controle de gestos são percebidos como tendo um nível médio de 

importância com um nível máximo de impacto  (5-10 anos); (4) o grupo de wearables foi 

avaliado com um nível médio de importância e um nível máximo de impacto em 2 a 5 anos 

(smartwatches) ou 5 a 10 anos (smart glasses) e; (5) o nível de consenso em relação à segurança 

digital (ex.: biometria da impressão digital) não é alto, considera-se ter um nível médio de 

importância (IVARS-BAIDAL et al., 2017). 

Os resultados obtidos na pesquisa de Ivars-Baidal et al. (2017) revelam que os 

especialistas em DTI os reconhecem como geradores de dados massivos e que a utilização de 

tecnologias que ajudem a processar e compreender esses dados terão um alto impacto. 

No trabalho de Celdrán-Bernabeu et al. (2018), os autores realizam uma revisão dos 

portais de dados abertos das 81 cidades que integram a Rede Espanhola de Cidades Inteligentes 

(RECI). Na percepção dos autores, o cenário tecnológico atual, transformou as cidades e os 

destinos turísticos em grandes produtores de dados que podem ser obtidos através de diversas 

fontes, como o governo, os turistas e as empresas. Ademais, eles advogam sobre a importância 

de se estabelecer novas formas de relacionamento entre a administração pública e o cidadão, 

com o enfoque no governo aberto, facilitando um fluxo livre e permanente de comunicação. 

A partir da revisão, os autores classificaram as cidades de acordo com o número total 

de conjuntos de dados publicados na categoria turismo, apresentada no Quadro 16. 

Quadro 16 - Classificação das cidades conforme quantidade de conjunto de dados 

categorizados como turismo 

Classificação Cidade Conjunto de dados na categoria turismo 

Cidades Líderes Gijón 31 

Pamplona 21 
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Torrent 13 

Las Palma de Gran Canária 13 

Cidades Seguidoras Valência 10 

Madri 9 

Molina de Segura 9 

Santander 6 

Sevilha 6 

Saragoça 6 

Cáceres 5 

Santa Cruz de Tenerife 5 

Cidades Principiantes Lorca 4 

Barcelona 3 

Vitória 2 

Albacete 1 

Valladolid 1 

Málaga 1 

Alcobendas 1 

Bilbau 1 

Fonte: Adaptado de Celdrán-Bernabeu et al. (2018). 

A análise empreendida por Celdrán-Bernabeu et al. (2018) aponta que a principal 

diferença entre as cidades de Gijón e Pamplona é a qualidade dos dados publicados. A boa 

classificação da cidade de Gijón deve-se, não só a qualidade dos dados abertos, mas também a 

frequência mensal de atualização. Os autores ressaltam que, não há consenso sobre o 

entendimento do turismo, uma vez que cada cidade publica diferentes dados nessa categoria. 

As cidades analisadas publicam um total de 4.896 conjuntos de dados, dos quais apenas 150 

são classificados como de turismo. Porém, analisando outros conjuntos de dados, os autores 

perceberam que muitos dados pertinentes ao turismo se encontram em outros conjuntos, 

evidenciando que o turismo ainda não é entendido em sua totalidade. 

O trabalho de Ammirato et al. (2018) é um relato dos primeiros resultados do projeto 

SMARTCAL que, visa a criação de uma plataforma digital para o auxílio de DMO’s na 

prestação de serviços de turismo inteligente. Os objetivos eram investigar 1) se, e como, as 

DMO’s bem-sucedidas eram capazes de oferecer serviços de turismo inteligentes aos visitantes 

e; 2) se o nível de adoção das TICs estava relacionado ao nível de colaboração entre os parceiros 

da DMO. Foi realizada uma pesquisa exploratória, com a abordagem de estudos de caso 

múltiplos para analisar cinco DMO’s italianas de sucesso. Neste estudo, os autores definiram 

uma DMO de sucesso quando ela obtém valores positivos em dois índices, (1) evolução ao 

longo do tempo do número de presenças e chegadas no destino e; (2) evolução ao longo do 

tempo do número de parceiros em rede da DMO. 

No Quadro 17, observa-se a natureza das DMO’s analisadas pelos autores e, três 

indicadores relativos ao número de presença, de chegada e de parceiros dessas organizações. 
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Quadro 17 - DMO's Italianas 

DMO Natureza Evolução Do 

Número De 

Presença (2014-

2015) 

Evolução Do 

Número De 

Chegadas 

(2014-2015) 

Evolução Do 

Número De 

Parceiros (2014-

2015) 

DMO 1 Empresa limitada +9,35% +5,85% Aumentou 

DMO 2 Empresa Pública +2,47% +6,10% Aumentou 

DMO 3 Consórcio Público +3,50% +5,95% Aumentou 

DMO 4 Rede Organizacional +8,84% +5,61% Aumentou 

DMO 5 Órgão Público +5,11% +4,60% Aumentou 

Fonte: Adaptado de Ammirato et al. (2018). 

Ammirato et al. (2018) realizam um levantamento das ações empreendidas e tecnologias 

utilizadas por estas DMO’s durante todas as fases da viagem. Neste caso específico, os autores 

dividem a viagem em quatro fases, denominadas de: sonhar; planejamento e reserva; 

experiência e; recolhimento. Os autores identificaram ações e tecnologias capazes de melhorar 

o desempenho turístico dos destinos e compararam com o que é realizado nos casos 

pesquisados, a seguir, apresenta-se o Quadro 18 com esta comparação. 

Quadro 18 - Ações e Tecnologias versus DMO's Italianas 

Fases Ações e 

Tecnologias 

DMO 1 DMO 2 DMO 3 DMO 4 DMO 5 

“Sonhar” Portal de 

inspiração 

Possui Possui Possui Possui Possui 

Página oficial e 

contas em redes 

sociais 

Possui Possui Possui Possui Possui 

Mapas 

interativos 

Possui Possui Não 

possui 

Possui Possui 

“Planejamento e 

reserva” 

Reserva online Possui Não 

possui 

Possui Possui Possui 

Pagamento 

online 

Possui Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

“Experiência” Site Possui Possui Possui Possui Possui 

Aplicativo 

móvel 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Realidade 

aumentada 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Realidade virtual Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

IoT Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Exploração 

guiada de sites 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Guias 

multimídias 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

“Recolhimento” Seção específica 

dedicada a 

resenhas, 

histórias e 

memórias de 

turistas 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Possui Não 

possui 

Exame de 

comentários e 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Não 

possui 

Possui 
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avaliações em 

redes sociais 

Fonte: Adaptado de Ammirato et al. (2018). 

Os autores afirmam que a taxa de adoção de novas tecnologias pelas DMO’s estudadas 

ainda é baixa. Este comportamento não caminha na direção dos resultados de estudos recentes 

que demonstram uma mudança na preferência e nas necessidades dos turistas por experiências 

mais personalizadas e imersivas, suportadas pelas tecnologias (AMMIRATO et al., 2018). 

Neste contexto, os autores acreditam que, nos casos analisados, é imperativo valer-se das novas 

tecnologias disponíveis no mercado, para que os destinos continuem competitivos. 

Já no trabalho de Femenia-Serra e Neuhofer (2018), os autores trazem o caso da DMO 

do destino espanhol de Palma Mallorca. Neste caso, houve uma colaboração entre a DMO e 

empresas privadas, para a implantação da maior zona de wi-fi gratuito da Europa na principal 

praia da cidade (FEMENIA-SERRA; NEUHOFER, 2018). Os autores ressaltam que, os dados 

obtidos a partir da utilização do wi-fi pelos turistas, permitiu que a DMO tomasse decisões mais 

assertivas e, consequentemente, melhorar a experiência turística no destino. Os dados acessados 

pelo destino vão desde idade, sexo, nacionalidade e idioma até a localização dos turistas e dos 

usuários da rede sem fio. Segundo os autores, esta tecnologia também abriu espaço para uma 

estratégia de marketing mais especializada no contexto do destino. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, foi empreendida a partir da análise bibliográfica 

e da análise documental. O estudo qualitativo relevante é aquele que, em seu processo de 

pesquisa, observa-se o emprego de um procedimento claro e, de um controle metodológico. 

Este controle metodológico implica, necessariamente, em explicitação, documentação e 

atendimento de normas justificadas, dentro dos passos processuais (MAYRING, 2002). Isto 

posto, essa seção expõe os procedimentos utilizados para a criação da ferramenta proposta nesta 

dissertação. Com o objetivo de ilustrar os procedimentos adotados, elaborou-se a Figura 8. 
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Figura 8 - Procedimentos de pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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3.1 ETAPA 1 - DEFINIÇÕES INICIAIS 

 

Inicialmente, neste trabalho, definiram-se as seguintes questões: a delimitação do tema, 

a questão de pesquisa, os objetivos da pesquisa e a definição da estratégia de estudo. Em vista 

disso, realizaram-se leituras introdutórias de trabalhos que abordam as temáticas “destinos 

turísticos inteligentes” e “políticas públicas”. 

As leituras introdutórias que, tendo como objetivo, apenas, a familiarização com as 

temáticas propostas, abrangeram sugestões da orientadora, teses e dissertações do Programa de 

Pós-Graduação de Engenharia e Gestão do Conhecimento, livros do acervo da Biblioteca da 

UFSC e artigos encontrados a partir de uma pesquisa realizada no banco de dados do Google 

Acadêmico.  

Como resultado das leituras introdutórias, observou-se que o conceito de destinos 

turísticos inteligentes, embora novo, caminha para o consenso entre os estudiosos. Algumas 

iniciativas de destinos turísticos inteligentes foram encontradas, porém sua relação com o 

conceito de políticas públicas ainda está em fase embrionária, não sendo explorada nos 

trabalhos existentes. Além disso, percebeu-se que estas iniciativas ocorrem pontualmente e que 

a participação da academia ainda é restrita. A fim de compreender melhor de que forma pode 

se dar a relação entre destinos turísticos inteligentes e políticas públicas, planejou-se uma 

estratégia de pesquisa, apresentada a seguir.  

 

3.2 ETAPA 2 – PLANEJAMENTO 

 

Nesta etapa realizou-se a busca sistemática da literatura através das bases internacionais, 

Scopus, Scielo e Web of Science - WoS, com o objetivo de fornecer insumos para a elaboração 

da revisão integrativa. 

 

3.2.1 Revisão da literatura  

 

A revisão da literatura não apenas fornece a base para o avanço do conhecimento, 

realizando o exame de estudos anteriores, ela também facilita o desenvolvimento de teorias e 

lança luz sobre lacunas no conhecimento que devem ser preenchidas com o empreendimento 

de novas pesquisas (WEBSTER E WATSON, 2002).  
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Uma busca sistemática foi realizada com a seguinte combinação ((“smart destination” 

OR “smart tourism destination” OR “smart tourism”) AND (“public policy” OR “development” 

OR “political”)). Delimitou-se a busca para o retorno de trabalhos em que os termos presentes 

na combinação aparecessem no título, resumo e palavras-chave (TITLE-ABS-KEY), sem 

restrição ao ano de publicação. Para a seleção do material, optou-se por artigos ou revisões de 

revistas que passaram por revisões por pares de forma cega (double blind review). Para a busca 

realizada na plataforma Scielo fez-se uso, também, da combinação em português (("destino 

inteligente" OR "destino turístico inteligente" OR "turismo inteligente") AND ("política 

pública" OR "desenvolvimento" OR "política")). Na Tabela 1, é apresentado o somatório de 

trabalhos recuperados por meio da busca sistemática.  

Tabela 1 - Total de trabalhos recuperados através da busca sistemática 

 ((“smart destination” OR “smart tourism destination” OR “smart 

tourism”) AND (“public policy” OR “development” OR 

“political”)) 

 

Scopus 122  

WoS 108  

Scielo 1  

Total de artigos ou revisões com 

“double blind review” sem 

duplicados 

78  

Fonte: Elaborada pela autora. 

Após a busca sistemática nas bases selecionadas, os trabalhos retornados foram 

importados para o software EndNote®, onde foram agrupados apenas artigos e revisões que 

passaram por revisões por pares de forma cega, retirando-se os duplicados, totalizando 78 

(setenta e oito) artigos.  

A partir deste conjunto inicial foram lidos e analisados os resumos, com o objetivo de 

realizar uma triagem inicial e selecionar os trabalhos que trouxessem discussões sobre os 

destinos turísticos inteligentes inseridas no contexto das políticas públicas. A exclusão foi de 

22 (vinte e dois) artigos. Logo, para a leitura na íntegra, selecionou-se 56 (cinquenta e seis) 

trabalhos. 

A partir da leitura completa, verificou-se a relação com o tema e realizou-se uma nova 

seleção de trabalhos que trouxessem iniciativas governamentais para DTI ou modelos de 

políticas públicas para DTI, e também aqueles que traziam descrições e características do papel 

do estado na transformação de destinos. Encerrada a leitura na íntegra, eliminou-se 28 (vinte e 

oito) trabalhos que não trouxeram contribuições significativas para esta dissertação, restando 

28 (vinte e oito) artigos.  Posterior a busca sistemática realizada, foram acrescentadas 18 
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referências que surgiram da pesquisa exploratória inicial, das referências constantes nos 

trabalhos analisados, de indicações de professores, da busca no Portal de Periódicos da Capes, 

de teses e dissertações do EGC, além do levantamento de normas relacionadas ao DTI e de 

documentos oficiais e leis que versam sobre políticas públicas de turismo brasileiras. Por fim, 

foram selecionadas 46 referências para permanecer na composição da base analisada. 

 

3.3 ETAPA 3 – ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Os trabalhos e referências selecionadas formaram a base para a elaboração da ferramenta 

proposta. Porém, anteriormente a esta etapa, foram realizadas buscas exploratórias com o 

intuito de contextualizar e fundamentar os principais conceitos utilizados neste trabalho, 

turismo, destinos turísticos inteligentes e políticas públicas. 

Desta forma, a contextualização iniciou com a procura por compreender o fenômeno do 

turismo, sua definição, características, e também os elementos básicos que compõem seu 

sistema. Essa análise inicial consta na seção “2.1 – Turismo”. Em seguida, buscou-se entender 

o que significa um destino turístico inteligente e como deve ocorrer sua gestão. Esta parte 

integra a seção “2.2 – Destinos Turísticos Inteligentes”. 

Já na seção “2.2.3 – Norma Espanhola do Sistema de Gestão dos Destinos Turísticos 

Inteligentes”, a norma UNE 178501 é explorada. Pioneira na definição de questões que 

envolvem o desenvolvimento de DTI, esta norma serve de base para a construção da ferramenta 

proposta por esta dissertação. 

Após a contextualização do conceito de DTI, passasse a explorar a temática política 

pública. Portanto, a partir da análise de trabalhos decorrentes de buscas exploratórias, é 

apresentado o conceito de políticas públicas, suas perspectivas, seus modelos de gestão e o ciclo 

de políticas públicas, e também sua relação com a democracia participativa, a accountability 

democrática e o desenvolvimento sustentável. Esta análise integra a seção “2.3 – Políticas 

Públicas”. Ao final desta contextualização realiza-se uma análise da relação entre os conceitos 

de turismo e políticas públicas, abordando as definições que permeiam essas temáticas e seus 

pontos de convergência. Essa análise está mostrada na seção “2.4 – Políticas Públicas e 

Turismo”. 

Ainda no campo das políticas públicas, a seção “2.5 – Políticas de Turismo Brasileiras” 

traz o levantamento realizado das políticas públicas de turismo brasileira. Ao total, seis políticas 

são identificadas e exploradas nesta seção e, assim como a norma UNE 178501, sustentam a 

ferramenta proposta. 
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Na seção “2.6 – Políticas Públicas e Destinos Turísticos Inteligentes” são apresentadas 

as políticas públicas com foco no desenvolvimento de DTI identificadas durante a busca 

sistemática.  

 

3.4 ETAPA 4 – ELABORAÇÃO DA FERRAMENTA DE ANÁLISE 

 

Após a análise descritiva, foi realizada a elaboração do conjunto de variáveis que 

compõem a ferramenta proposta por esta dissertação. “Pesquisas que se dedicam à construção 

de artefatos devem poder se sustentar como válidas cientificamente com uma abordagem 

metodológica rigorosa e apropriada” (LACERDA et al., 2013, p. 743). Para isso, utilizou-se 

como base o método de pesquisa prescritivo Design Science Research (SIMON, 1996; 

LACERDA et al., 2013; PEFFERS et al., 2008; HEVNER; CHATTERJEE, 2010; VAN 

AKEN, 2004; ROMME, 2003). 

O método Design Science Research deriva do conceito de Design Science. Este 

conceito, Design Science, tem seu surgimento nas discussões de Herbert Simon (1996) sobre 

ciência natural, que se refere a fenômenos naturais e sociais, e a “ciência do artificial”, 

conectada ao desenvolvimento de artefatos para o alcance de determinados objetivos (SIMON, 

1996). Portanto a Design Science, ou ciência do projeto, surge como uma resposta capaz de dar 

as diretrizes para a construção de artefatos. Nas palavras de Van Aken (2004, p. 224, tradução 

nossa), a missão da Design Science é “desenvolver conhecimentos para a concepção e 

realização de artefatos”. 

Portanto, a Design Science é a “base epistemológica para o estudo do que é artificial 

[...]. O Design Science Research é um método que estabelece e operacionaliza a pesquisa 

quando o objetivo desejado é um artefato ou uma recomendação” (DRESCH et al., 2015, p. 

67). 

De acordo com Peffers et al. (2008), o método de pesquisa Design Science Research é 

composto por seis etapas, a Identificação do Problema e Motivação, a Definição dos Objetivos 

para a Solução, o Projeto e Desenvolvimento, a Demonstração, a Avaliação e a Comunicação. 

Para essa pesquisa, foram utilizadas as primeiras cinco etapas, a de Comunicação será realizada 

após a finalização dessa dissertação, pois envolve a publicação do presente trabalho. Ressalta-

se que o problema real identificado e a solução proposta através do artefato são pontuais a um 

dado contexto, porém é possível identificar uma “classe de problemas” (SIMON, 1996), isto é, 

um conjunto de problemas similares para que a solução desenvolvida possa ser generalizada a 

casos com características semelhantes (LACERDA et al., 2013). 
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3.4.1 Identificação do Problema e Motivação 

 

A primeira etapa do método consiste na definição do problema de pesquisa e na 

justificativa do valor de uma solução. Com isso, espera-se que a solução desenvolvida seja 

capaz de capturar toda a complexidade do problema de pesquisa e que, a partir do 

reconhecimento da importância da solução, tanto o pesquisador, quanto o público da pesquisa 

possa ser motivado na busca por uma solução (PEFFERS et al., 2008).  

Neste trabalho, esta etapa é construída e apresentada no capítulo de Introdução. 

Expõem-se a contextualização da pesquisa, o problema de pesquisa, a justificativa sobre o valor 

do estudo e a motivação da pesquisadora em busca de uma solução.  

 

3.4.2 Definição dos Objetivos para a Solução 

 

Nesta etapa definem-se os objetivos de desempenho da solução a ser desenvolvida, 

considerando aspectos de viabilidade. Os objetivos podem ser quantitativos ou qualitativos, 

devendo ser inferidos a partir da especificação do problema. Para a consecução desta etapa é 

essencial ter conhecimento sobre o problema identificado e as soluções atuais, se existentes 

(PEFFERS et al., 2008). Portanto, por intermédio de pesquisas exploratórias iniciais, buscou-

se o aprofundamento sobre a problemática da pesquisa e a identificação de soluções existentes 

para o problema de pesquisa. Entretanto, considerando o contexto específico da problemática 

deste trabalho, políticas públicas de turismo brasileiras e DTI, não se encontrou solução 

existente.  

Esta etapa encontra-se explicitada no capítulo de Introdução, por meio da definição do 

objetivo geral e dos objetivos específicos. 

 

3.4.3 Projeto e Desenvolvimento 

 

A terceira etapa é a criação do artefato. Os artefatos podem ser constructos, modelos, 

métodos, ferramentas, instanciações, frameworks ou algoritmos. De fato, “um artefato de 

Design Research pode ser qualquer objeto projetado no qual uma contribuição de pesquisa seja 

incorporada ao design” (PEFFERS et al., 2008, p. 13, tradução nossa). Nesta etapa, determina-

se a funcionalidade desejada do artefato e a sua arquitetura para que, em seguida, o artefato seja 

criado (PEFFERS et al., 2008). Utilizando-se da dedução, o pesquisador deve criar novas e 
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criativas soluções para o problema inicialmente identificado, com base em seus conhecimentos 

prévios (LACERDA et al., 2013). 

Durante a revisão da literatura foram levantadas políticas públicas de turismo 

empreendidas pelo Governo Federal brasileiro. A partir do referencial teórico estudado, 

identificou-se as principais diretrizes e estratégias das políticas públicas brasileiras de turismo. 

Em seguida, buscou-se normas e políticas definidoras dos Destinos Turísticos Inteligentes, uma 

vez que o material conceitual sobre este assunto ainda é raro e vago. Como resultado, 

encontrou-se a norma UNE 178501 da Espanha, país referência em DTI. Dessa forma, também 

foram identificadas as principais diretrizes e estratégias apontadas na norma. Após este 

levantamento de políticas e normas, que culminou em um conjunto de diretrizes e estratégias, 

o conteúdo do artefato pode ser desenvolvido. 

A arquitetura escolhida foi baseada na estrutura da ferramenta utilizada pelo Projeto 

de Extensão “Programa Nacional de Turismo Cultural e Natural”, da qual a autora deste 

trabalho participa.  

 

3.4.4 Demonstração 

 

Após a criação da ferramenta é necessária a demonstração de seu uso na resolução do 

problema identificado inicialmente. Para a realização de uma demonstração, Peffers et al. 

(2008) citam a experimentação, a simulação, o estudo de caso e a prova ou qualquer outra 

atividade que seja apropriada à situação. Para a realização desta etapa de demonstração, a 

ferramenta foi aplicada na cidade de Florianópolis.  

 

3.4.5 Avaliação 

 

A etapa de avaliação envolve a comparação dos objetivos propostos na etapa dois com 

os resultados observados a partir da etapa de demonstração do artefato. A importância desta 

etapa reside no fato de que “os critérios de validade científica (rigor na concepção e condução 

da pesquisa) não garantem validade pragmática (eficácia e efetividade nas organizações)” 

(LACERDA et al., 2013, p. 751).  

Esta avaliação pode ocorrer de várias formas, dependendo da natureza do problema e 

do artefato, “[...] ela pode incluir qualquer evidência empírica apropriada ou prova lógica” 

(PEFFERS et al., 2008, p. 13). Diferentes métricas e técnicas de análise podem ser utilizadas. 
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Análise quantitativa do desempenho, resultados de pesquisas de satisfação, feedback, 

simulações (PEFFERS et al., 2008). Ao final da avaliação, é possível retornar à etapa três para 

realizar melhorias em relação à eficácia do artefato ou continuar com o processo e seguir para 

a etapa final, deixando possíveis melhorias adicionais para projetos futuros. 

Para a realização desta etapa, foi feita uma análise comparativa entre os objetivos 

propostos e os resultados e percepções advindos da etapa de demonstração.  

 

3.4.6 Comunicação 

 

A última etapa do processo de Design Science Research, segundo Peffers et al. (2008), 

é a comunicação. É nesta etapa que o pesquisador deve apresentar todo o processo 

desenvolvido, desde a identificação do problema e o valor de uma solução, passando pela 

utilidade e novidade do artefato criado até o rigor do método e sua eficácia. A etapa de 

comunicação deve ser empreendida através de publicações acadêmicas. Como mencionado 

anteriormente, esta etapa não será desenvolvida no presente trabalho, uma vez que depende da 

publicação do mesmo. 
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4 DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA 

 

Este capítulo corresponde às etapas de projeto e desenvolvimento, demonstração e 

avaliação, descritas no terceiro capítulo deste trabalho.  

 

4.1 PROJETO E DESENVOLVIMENTO 

 

4.1.1 Funcionalidade e arquitetura da ferramenta 

 

A funcionalidade da ferramenta foi definida como: proporcionar uma “fotografia” da 

situação atual do município em relação ao conceito de DTI e as políticas públicas federais 

brasileiras de turismo. Isto quer dizer que, ao aplicar a ferramenta, os municípios poderão 

realizar um diagnóstico da sua situação atual. A partir deste diagnóstico, duas questões são 

apresentadas. A primeira delas é se o município aplica as políticas públicas federais brasileiras 

de turismo e, a segunda questão, é se o município segue as diretrizes e estratégias que 

caracterizam um DTI.  

Já a arquitetura da ferramenta, como mencionado anteriormente, foi retirada do projeto 

de extensão do qual esta autora participa, “Programa Nacional de Turismo Cultural e Natural”. 

Ela foi elaborada a partir de modelos criados em trabalhos realizados no Programa de Pós-

Graduação de Engenharia e Gestão do Conhecimento, sendo realizada uma adaptação para o 

contexto do projeto de extensão “Programa Nacional de Turismo Cultural e Natural”. Desta 

forma, a ferramenta traduz-se em um conjunto de questionários que seguem a mesma estrutura, 

porém diferem no conteúdo, de acordo com as especificidades de cada variável, que serão 

apresentadas na seção seguinte. A arquitetura da ferramenta é apresentada no Quadro 19. 

Quadro 19 - Arquitetura da ferramenta 

Nome da variável 

 

1. PROPOSTA DA VARIÁVEL   

Descrição da variável. 

  

2. QUAL A PERGUNTA 

Questionamento que deve ser feito para que se possa realizar a classificação do município 

em relação à variável proposta. 
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3. ONDE ENCONTRAR A RESPOSTA   

Local ou órgão onde é possível encontrar a resposta do questionamento. 
 

4. O QUE AVALIAR 

Critério (s) utilizado (s) para a classificação. 
 

5. ESCALA DE AVALIAÇÃO 

5  

4  

3  

2  

1  

0 Não se aplica. 
 

6. CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA  

Qualitativa ou Quantitativa. 

  

7. COMPROVANTES NECESSÁRIOS 

Documentos necessários que comprovem a classificação. 
 

8. COMO AVALIAR OS COMPROVANTES NECESSÁRIOS  

Passo a passo para realizar a classificação. 
 

Fonte: Projeto de Extensão “Programa Nacional de Turismo Cultural e Natural” (2019). 

 

A arquitetura da ferramenta é composta de oito elementos: “Proposta da variável”; 

“Qual a pergunta”; “Onde encontrar a resposta”; “O que avaliar”; “Escala de avaliação”; 

“Classificação da medida”; “Comprovantes necessários”; e “Como avaliar os comprovantes 

necessários”. 

O elemento “Proposta da variável”, busca descrever a variável com o intuito de situar 

o aplicador, caracterizando-a para um alinhamento de entendimento conceitual. Já o elemento 

“Qual a pergunta”, objetiva fornecer ao aplicador a compreensão em relação ao que está se 

buscando com a variável. Neste sentido, o terceiro elemento, “Onde encontrar a resposta”, visa 

informar onde a resposta pode ser encontrada. 

O quarto elemento, “O que avaliar”, define qual (is) o (s) critério (s) utilizado (s) para 

a avaliação da variável proposta. Em contrapartida, o quinto elemento, “Escala de avaliação”, 

define as categorias de classificação da variável. Em seguida, no sexto elemento, é indicada a 

classificação da medida utilizada pela variável para realizar a classificação.  
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Já o elemento “Comprovantes necessários”, estabelece os documentos necessários 

para a classificação da variável. Por fim, o último elemento, “Como avaliar os comprovantes 

necessários” fornece as etapas a serem seguidas para a correta classificação na variável.  

 

4.1.2 Fundamentos para desenvolvimento da ferramenta 

 

4.1.2.1 Diretrizes e Estratégias 

  

Como detalhado na seção “3.4.3 Projeto e Desenvolvimento” desta dissertação, para a 

criação da ferramenta proposta realizou-se, inicialmente, uma análise das políticas públicas de 

turismo brasileiras identificadas durante a elaboração do referencial teórico, e também a análise 

da norma espanhola UNE 178501, que versa sobre a transformação de destinos turísticos em 

inteligentes e que, da mesma forma, encontra-se descrita no segundo capítulo deste trabalho. 

A partir destas duas análises foram identificadas seis diretrizes e quatro estratégias que 

possuem papel relevante na transformação de destinos turísticos em DTI e, portanto, nas 

questões que caracterizam este tipo de destino. A Figura 9 representa as relações existentes 

entre as diretrizes e estratégias identificadas com as políticas públicas federais brasileiras de 

turismo e o conceito de DTI. 
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Figura 9 - Mapa de relações: diretrizes e estratégias 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

 

4.1.2.1.1 Diretrizes 

 

A primeira diretriz identificada foi a inovação. Entendida neste trabalho como “um 

produto ou processo novo ou aprimorado (ou uma combinação dos mesmos) que difere 

significativamente dos produtos ou processos anteriores da organização e que foi 

disponibilizado para usuários em potencial (produto) ou utilizado pela organização (processo)” 

(OECD/EUROSTAT, 2018, p. 20, tradução nossa).  

A norma UNE 178501 considera a inovação como indispensável na busca pelo aumento 

da competitividade dos destinos turísticos. Assim como as diretrizes de tecnologia, 

acessibilidade e sustentabilidade, apontadas nesta dissertação, a inovação é considerada um dos 

eixos estratégicos dos DTI’s (AENOR, 2016). Além disso, o Programa de Regionalização do 

Turismo e o Plano Nacional do Turismo (PNT) 2018 – 2022 trazem a inovação como uma de suas 

diretrizes. 
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A inovação apoia a gestão inteligente de destinos turísticos (BOES et al., 2016; 

CELDRÁN-BERNABEU et al., 2018) e, proporciona continuamente a geração de novas ideias; 

“gera valor de forma proativa graças a uma melhor compreensão das necessidades e 

possibilidades do DTI”; auxilia na identificação e na redução dos riscos; “aproveita a 

criatividade e a inteligência coletiva do DTI; obtém valor da colaboração entre todas as partes 

envolvidas; e estimula o envolvimento de todos fomentando a colaboração” (AENOR, 2016, p. 

10, tradução nossa).  

Desta forma, entendendo que a inovação é essencial no desenvolvimento de um DTI e, 

que é apontada como uma das diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo e do Plano 

Nacinal do Turismo (PNT) 2018 – 2022, devendo ser considerada pelos municípios brasileiros, a 

elegemos como uma das diretrizes que irão apoiar a construção da ferramenta proposta por este 

trabalho. 

A tecnologia é a segunda diretriz identificada neste trabalho. Considerada essencial na 

gestão inteligente de destinos turísticos (BOES et al., 2016; AENOR, 2016), a tecnologia pode 

colaborar de forma decisiva no desenvolvimento de um DTI (CELDRÁN-BERNABEU et al., 

2018), contribuindo ativamente para aumentar a qualidade e eficiência dos produtos e serviços 

ofertados (KAZAC; BUCHATSKIY, 2018). É também um dos eixos estratégicos do DTI 

segundo a norma UNE 178501, como mencionado anteriormente, e é apontada como parte 

integrante da infraestrutura turística, eixo estratégico do Programa de Regionalização do 

Turismo. 

Há uma percepção em relação a mudanças no perfil dos turistas, seus anseios e 

necessidades estão mais refinados, buscam serviços personalizados, eficientes, acessíveis e 

sustentáveis (KAZAC; BUCHATSKIY, 2018; BOES et al., 2016; DEL VECCHIO; 

PASSIANTE, 2017). Para atender esta nova demanda, os destinos devem lançar mão de 

informações e conhecimentos que irão servir de base para o desenvolvimento de serviços e 

produtos inovadores, a criação de novos modelos de negócio e o desenvolvimento de ações 

mais adequadas ao destino a partir de decisões melhores embasadas e, portanto, assertivas (DEL 

CHIAPPA; BAGGIO, 2015; CELDRÁN-BERNABEU et al., 2018; GOMES et al., 2017; 

CIMBALJEVIĆ et al., 2019; GRETZEL, 2018; AMMIRATO et al., 2018; SEBRAE, 2016). 

Neste contexto, para obter tais conhecimentos é essencial a utilização de tecnologia, já 

que o “uso intensivo de tecnologia no DTI gera um grande volume de dados” (CELDRÁN-

BERNABEU et al., 2018). O estudo empreendido por Ivars-Baidal et al. (2017, p. 1594, 

tradução nossa) indica que “o gerenciamento dos destinos está evoluindo para um cenário 

baseado em tecnologia e dados. Tornar-se inteligente é fazer “uso intensivo da infraestrutura 



97 

 

tecnológica para (1) melhorar a experiência turística e (2) melhorar o processo de tomada de 

decisão gerenciando os dados" (CELDRÁN-BERNABEU et al., 2018, p. 53, tradução nossa).  

Portanto, a tecnologia deve ser utilizada como suporte para o desenvolvimento de um 

DTI, oferecendo os meios e instrumentos adequados para o destino ser capaz de capturar e criar 

conhecimentos, gerar valor e aumentar a eficiência e a qualidade dos produtos e serviços 

ofertados.  

A terceira diretriz elencada por este trabalho é a acessibilidade que, de acordo com a 

norma UNE 178501, é um requisito para qualquer DTI. Dessa forma, o destino turístico deve 

“desenvolver um turismo que permita o acesso, o uso e o aproveitamento por todas as pessoas, 

[...] de forma segura, cômoda e [...] mais autônoma e natural possível” (AENOR, 2016, p. 10, 

tradução nossa). Segundo a norma UNE 178501, a acessibilidade deve estar presente em toda 

a cadeia turística e em todas as fases da viagem (planejamento, experiência turística e pós-

viagem). Já no contexto das políticas públicas de turismo brasileiras, o Plano Nacional do 

Turismo 2018 – 2022 define como uma de suas estratégias a promoção da infraestrutura 

necessária para permitir o acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida aos 

atrativos turísticos.  

Isto posto, conclui-se que a acessibilidade é um requisito básico para qualquer destino 

turístico, inteligente ou não. Portanto, ela integra a lista de diretrizes que fundamentam a criação 

da ferramenta proposta nesta dissertação.  

Outra diretriz identificada é a sustentabilidade. Esta diretriz envolve três dimensões. A 

primeira é a dimensão econômica, que está ligada à questão da competitividade e a proteção da 

atividade econômica do turismo. A segunda dimensão é a sociocultural, associada à qualidade 

de vida das gerações presentes e futuras. Por fim, temos a dimensão ambiental, relacionada à 

gestão e ao uso eficiente dos recursos naturais (AENOR, 2016).    

A sustentabilidade como um dos principais objetivos do desenvolvimento de um DTI 

tem origem nos objetivos ligados ao desenvolvimento das Cidades Inteligentes (AENOR, 

2016), conceito que antecede os DTI’s. As ações de um DTI devem sempre levar em conta a 

melhoria da sustentabilidade (CELDRÁN-BERNABEU et al., 2018; BENI, 1999; GRETZEL, 

2018). Seguindo este caminho, o Plano Nacional do Turismo (PNT) 2018 – 2022 e o Programa 

de Regionalização do Turismo possuem como uma de suas diretrizes, a promoção da 

sustentabilidade. Já as Instâncias de Governança Regional, devem implementar o Programa de 

Regionalização do Turismo seguindo, também, o princípio da sustentabilidade em suas três 

dimensões.  
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Dito isto, a sustentabilidade apresenta-se como uma questão importante, sendo 

destacada continuamente pelos autores pesquisados e estando presente, também, na norma UNE 

178501 e nas políticas públicas federais brasileiras de turismo identificadas neste trabalho. 

A quinta diretriz identificada é a regionalização, política adotada pelo Governo Federal 

que entende que mesmo que um município não possua vocação turística para atrair e receber 

turistas ele pode se beneficiar de outras formas como, por exemplo, fornecendo mão-de-obra e 

produtos que atendam ao turista, dessa forma, os ganhos advindos do turismo podem ser 

percebidos por toda uma região e, não apenas pelo município visitado. (SECRETARIA 

NACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, 2017).  

A política de regionalização encontra-se assegurada nos princípios que norteiam o atual 

Plano Nacional de Turismo 2018-2022, a Lei do Turismo nº 11.771/08, principal marco legal 

do turismo no país, e a Política Nacional do Turismo (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013; 

MINISTÉRIO DO TURISMO, 2019). Já as IGR’s, se baseiam no princípio da descentralização 

através da regionalização e o Mapa do Turismo Brasileiro é a materialização das estratégias de 

mapeamento e categorização do Programa de Regionalização do Turismo. 

Nesse contexto, a regionalização é percebida como um fator central dentro das políticas 

públicas de turismo brasileiras, exercendo um grande protagonismo. Logo, deve integrar as 

diretrizes que irão dar fundamento à ferramenta proposta neste estudo.  

Por fim, a última diretriz identificada é a da governança pública. As ações de um DTI 

devem estar pautadas sob uma governança que coordene o destino, fomentando projetos 

colaborativos e parcerias público-privadas (CELDRÁN-BERNABEU et al., 2018; LUQUE et 

al., 2015; GRETZEL, 2018; GOMES et al., 2017; BOES et al., 2016). Além disso, no contexto 

do desenvolvimento de DTI, os princípios da governança são essenciais na coordenação dos 

stakeholders, na definição dos objetivos e no engajamento da sociedade (LUQUE et al., 2015).  

No âmbito das políticas públicas de turismo brasileiras, as Instâncias de Governança 

Regional  estão intimamente ligadas ao conceito de governança pública, já que se constituem em 

espaços voltados para a articulação de atores públicos, privados, sociais e do terceiro setor que 

objetivam a proposição, a análise, a coordenação e o monitoramento de políticas, planos, projetos 

e ações para o desenvolvimento sustentável do turismo. Além das IGR’s, o Plano Nacional do 

Turismo elenca como uma de suas estratégias estimular as parcerias no turismo e a gestão 

compartilhada dos recursos destinados ao turismo. 

O modelo de gestão da governança pública parte do pressuposto que o Estado não possui 

capacidade de atender sozinho todas as demandas da sociedade e, por isso, deve formar 

parcerias com atores sociais (cidadãos, entidades do terceiro setor, empresas). Neste contexto, 
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o Estado passa a ser o coordenador das políticas públicas, porém, o papel da implementação 

passa a ser dos atores sociais (SECCHI, 2009). Portanto, tanto as Instâncias de Governança 

Regional, como o Plano Nacional do Turismo são políticas construídas e aplicadas sob o modelo 

de gestão da governança pública. 

Assim sendo, a governança pública integra as diretrizes que irão apoiar a ferramenta 

proposta, uma vez que possui extrema importância tanto no contexto do desenvolvimento de 

DTI, quanto no contexto das políticas públicas de turismo brasileiras. 

Em síntese, no Quadro 20, apresenta-se uma breve descrição das diretrizes identificadas 

para fundamentar a construção da ferramenta, assim como, as fontes que sinalizam ou destacam 

a relevância destas diretrizes para analisar a situação turística atual dos municípios brasileiros 

tendo em vista as políticas públicas federais brasileiras de turismo e a visão de Destinos 

Turísticos Inteligentes. 

Quadro 20 - Diretrizes 

Diretrizes Referências Descrição 

Inovação UNE 178501 

Plano Nacional do Turismo 2018 – 2022 

Boes et al. (2016)  

Celdrán-Bernabeu et al. (2018) 

 

Abordagem inovadora utilizando 

ferramentas de gestão da inovação na 

gestão do destino, que resulte em 

melhoras significativas nos serviços e 

produtos oferecidos aos turistas, em 

todas as etapas da viagem, e também aos 

residentes. 

Tecnologia UNE 178501  

Kazac e Buchatskiy (2018) 

Del Vecchio (2017) 

Boes et al. (2016)  

Celdrán-Bernabeu et al. (2018) 

Del Chiappa e Baggio (2015) 

Gomes et al. (2017) 

Cimbaljević et al. (2019)  

Gretzel (2018) 

Ammirato et al. (2018) 

SEBRAE (2016) 

Ivars-Baidal et al. (2017) 

 

Incorporação da tecnologia na gestão do 

DTI e nos serviços e produtos ofertados. 

Através das ferramentas tecnológicas, 

captar e utilizar dados e informações 

relevantes, com o objetivo de aumentar 

a eficácia e a eficiência dos processos e 

serviços do DTI. 

Acessibilidade UNE 178501 

Plano Nacional do Turismo 2018 - 2022 

Proporcionar que todas as pessoas 

possam acessar os serviços, os produtos 

e as atividades turísticas. 

Sustentabilidade UNE 178501 

Plano Nacional do Turismo 2018 – 2022 

Política Nacional do Turismo 

Programa de Regionalização do Turismo 

Gretzel (2018) 

Celdrán-Bernabeu et al. (2018) 

Beni (1999) 

Esta diretriz engloba três eixos: o 

ambiental, o sociocultural e o 

econômico. O eixo ambiental relaciona-

se com à gestão responsável, racional e 

eficiente dos recursos naturais. Já o eixo 

sociocultural, refere-se à qualidade de 

vida dos turistas e residentes do destino. 

Por fim, o eixo econômico traduz-se em 

questões ligadas à competitividade 

empresarial. 

Regionalização Plano Nacional do Turismo 2018 – 2022 

Programa de Regionalização do Turismo 

A regionalização é um dos princípios 

balizantes da Política Nacional do 
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Mapa do Turismo Brasileiro 

Política Nacional do Turismo 

Turismo. Baseada na gestão 

democrática e na participação social, a 

regionalização permite que os ganhos 

resultantes da atividade turística possam 

ser compartilhados por toda uma região, 

mesmo entre aqueles municípios que 

não possuem vocação turística, mas que 

podem contribuir de outras formas 

como, por exemplo, com o 

fornecimento de mão-de-obra. A gestão 

regionalizada possui como foco o 

planejamento coordenado e 

participativo, portanto se faz imperativo 

a mobilização e a articulação de todos 

os atores interessados no turismo. 

Governança 

Pública 

Plano Nacional do Turismo 2018 – 2022 

Programa de Regionalização do Turismo 

Celdrán-bernabeu et al. (2018)  

Luque et al. (2015) 

Gretzel (2018) 

Gomes et al. (2017)  

Boes et al. (2016) 

Modelo de gestão com foco na 

participação e colaboração, no qual o 

Estado adota o papel de coordenador 

das políticas públicas enquanto a 

implementação passa a ser de 

responsabilidade dos diversos atores 

sociais. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020), com base no referencial teórico. 

  

4.1.2.1.2 Estratégias 

 

Após a descrição das diretrizes, é preciso também descrever as quatro estratégias 

identificadas para fundamentar a construção da ferramenta. A primeira estratégia é a criação de 

um Ente Gestor. Esta estratégia está recomendada na norma UNE 178501 e define o Ente 

Gestor como uma “entidade local territorial [...] que governa e gere um DTI com a 

responsabilidade e autoridade para estabelecer, implementar, manter e melhorar um sistema de 

gestão de um DTI” (AENOR, 2016, p. 16, tradução nossa). 

Responsável pelo desenvolvimento do DTI, o Ente Gestor deve exercer a liderança, 

fomentando a colaboração e o diálogo participativo entre todos os agentes. Sua 

responsabilidade também envolve a elaboração do planejamento estratégico e o 

acompanhamento das ações em relação aos objetivos propostos (AENOR, 2016). Desta forma, 

tendo sua importância assinalada diversas vezes pela norma UNE 178501, a criação do Ente 

Gestor integra as estratégias identificadas por este trabalho. 

A segunda estratégia identificada é a elaboração de um Plano Diretor. Brandão et al. 

(2019) afirma ser fundamental a criação de um plano diretor para um DTI. De acordo com a 

norma UNE 178501, a elaboração de um plano diretor facilita a comunicação dos objetivos 

estabelecidos e, consequentemente, o seu cumprimento. Deve servir de referência a todos os 

atores do destino turístico. Ainda segundo a norma, este documento deve basear-se na “análise 
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prévia do destino e nas necessidades das partes interessadas” (AENOR, 2016, p. 26, tradução 

nossa), deve abordar “as linhas estratégicas do DTI, entre outros aspectos de criação e/ou 

melhora contínua do produto e serviços turísticos, sob uma perspectiva que inclua [...] os quatro 

eixos do DTI” (AENOR, 2016, p. 26, tradução nossa). 

Já a terceira estratégia, criação de um Plano de Operação, deriva da estratégia anterior. 

Entende-se que, para que o Plano Diretor se concretize é necessária a elaboração anual de um 

Plano de Operação que contenha “[...] ações específicas hierarquizadas no tempo. Deve 

estabelecer um sistema de indicadores para o seguimento e controle da aplicação do Plano 

Diretor e das ações incluídas em seu plano de operação” (AENOR, 2016, p. 26, tradução 

nossa). 

Dessa forma, tanto a criação de um Plano Diretor, como a elaboração de um Plano de 

Operação são essenciais para o bom planejamento e o desenvolvimento de um DTI. Logo, 

compõem as estratégias levantadas neste trabalho para dar suporte à ferramenta proposta. 

Por fim, a quarta e última estratégia identificada é o monitoramento dos resultados 

alcançados, apontada como uma ação estratégica do Programa de Regionalização do Turismo, 

um papel estratégico das IGR’s, uma estratégia do Plano Nacional do Turismo 2018 – 2022 e 

um processo do sistema de gestão descrito pela norma UNE 178501 para o desenvolvimento de 

um DTI. A importância do monitoramento de um destino turístico reside no fato de que, a partir 

desse monitoramento é possível realizar comparações entre o que foi alcançado, com as metas 

e objetivos definidos inicialmente durante o planejamento estratégico. Dessa forma, é possível 

saber se o destino turístico está no caminho certo ou se alterações devem ser feitas em seu 

planejamento.  

No Quadro 21, realiza-se uma breve descrição das estratégias que irão fundamentar a 

construção da ferramenta. Faz-se, também, a indicação das referências que, de alguma forma, 

apontam e destacam a importância destas estratégias.  

Quadro 21 - Estratégias 

Estratégias Referências Descrição 

Criação de um 

Ente Gestor  

UNE 178501 O Ente Gestor é o responsável pela 

liderança, pelo planejamento 

estratégico e pelo monitoramento das 

ações empreendidas pelo destino. Sua 

gestão deve ser aberta, participativa, 

transparente, coerente, controlada e 

responsável, uma vez que o 

desenvolvimento do DTI é de sua 

incumbência. De acordo com a norma, 

este Ente Gestor pode ser definido como 

uma “entidade local territorial [...] que 

governa e gere um DTI com a 
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responsabilidade e autoridade para 

estabelecer, implementar, manter e 

melhorar um sistema de gestão de um 

DTI” (UNE, p. 16, tradução nossa). 

Plano Diretor  UNE 178501 O Plano Diretor possui como objetivo 

facilitar a comunicação e o 

cumprimento dos objetivos 

estabelecidos pelo Ente Gestor, 

tornando-se um guia do novo modelo de 

gestão e servindo como referência a 

todos os atores interessados, públicos 

ou privados. 

Plano de 

Operação 

UNE 178501 O Plano de Operação é o detalhamento 

das ações que devem ser empreendidas 

para que o Plano Diretor seja 

concretizado. 

Monitoramento UNE 178501 

Plano Nacional do Turismo 2018 – 2022 

Programa de Regionalização do Turismo 

Medir, monitorar e comparar os 

resultados e impactos das atividades de 

turismo com as políticas, os objetivos e 

as metas estabelecidas pelos gestores 

durante a etapa de planejamento 

estratégico. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020), com base no referencial teórico. 

 

4.2 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS E DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA 

   

Fazendo uso da arquitetura eleita e utilizando as diretrizes e estratégias identificadas nas 

seções anteriores, foram elaboradas nove variáveis para compor a ferramenta. 

Na Figura 10, apresentamos a relação existente entre as políticas públicas de turismo 

brasileiras e a norma UNE 178501, que versa sobre o desenvolvimento de DTI, com as 

diretrizes e estratégias identificadas. Assim como a relação entre essas diretrizes e estratégias 

com as variáveis que serão apresentadas ao longo desta seção.  
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Figura 10 - Diretrizes e Estratégias versus Variáveis 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

           Variáveis 

           Diretrizes 

           Estratégias 

 

4.2.1 Variável 1 – Plano Municipal do Meio Ambiente 

 

A variável “Plano Municipal do Meio Ambiente” possui como proposta avaliar a 

maturidade do município, quanto ao fortalecimento das políticas públicas e das governanças 

locais, com participação de agentes públicos, privados e de representação da sociedade civil 

organizada, a ser garantido, entre outros indicadores, pela existência e eficácia de um Plano 

Municipal de Meio Ambiente, que conte com Lei Municipal de Meio Ambiente, fundo 

municipal de preservação e Conselho Municipal de Meio Ambiente ou de patrimônio natural, 

efetivamente em funcionamento. 

Em relação às diretrizes e estratégias levantadas anteriormente, é possível traçar uma 

conexão entre essa variável e a diretriz da sustentabilidade. De acordo com a norma UNE 

178501, a sustentabilidade pode ser compreendida em três diferentes eixos, o eixo ambiental, o 

eixo sociocultural e o eixo econômico. Desta forma, esta variável atua sobre o eixo ambiental, 

com o intuito de compreender qual a situação do município em relação à conservação e ao uso 

eficiente dos recursos naturais dos quais dispõe. 

Com o intuito de aplicar essa variável, foi elaborada a seguinte pergunta: O Município 

possui um Plano Municipal de Meio Ambiente? A resposta a esta pergunta, pode ser encontrada 
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na prefeitura municipal. Com o intuito de classificar o município, realiza-se uma avaliação em 

relação à existência de um Plano Municipal de Meio Ambiente e suas ações, de acordo com a 

escala de avaliação proposta.  

A escala de avaliação vai de 0 a 5. Sendo o 0 como “não se aplica” e o 5 representa os 

municípios mais desenvolvidos em relação ao que esta variável avalia. Para classificar o 

município dentro desta escala é necessário observar quais são os comprovantes necessários e 

como analisá-los. Nesta lógica, quanto mais comprovantes o município tiver, melhor a sua 

classificação. Porém, em alguns casos, ter o comprovante não é suficiente, é preciso analisar o 

seu conteúdo. 

Para realizar a classificação do município algumas etapas devem ser seguidas. 

Inicialmente verifica-se a existência do Plano Municipal de Meio Ambiente e se ele contempla 

metas, ações e indicadores de monitoramento e avaliação. O próximo passo é analisar, a partir 

do sistema de avaliação utilizado pela Prefeitura, se as metas indicadas no Plano Municipal de 

Meio Ambiente foram alcançadas para comprovar a implementação do Plano. Em seguida, é 

verificada a existência da Lei Municipal de Meio Ambiente, da Lei que institui o Fundo 

Municipal de Preservação e da Lei que institui o Conselho Municipal do Meio Ambiente ou de 

Patrimônio Natural. Por fim, o município deve apresentar as três últimas atas de reunião do 

Conselho Municipal de Cultura ou de Patrimônio Cultura. 

Os municípios melhores classificados nesta variável possuem um Plano Municipal de 

Meio Ambiente implementado, contam com Lei Municipal de Meio Ambiente, com fundo 

municipal de preservação e com conselho municipal de cultura, ou de patrimônio cultural, 

efetivamente operando. Para comprovar esta classificação, devem apresentar os seguintes 

comprovantes: cópia do Plano Municipal de Meio Ambiente; cópia da Lei Municipal de Meio 

Ambiente; cópia da regulamentação do fundo municipal de preservação e; cópia das atas de 

reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente ou de Patrimônio Natural. 

Já os municípios que possuem Plano Municipal de Meio Ambiente implementado, 

contam com Lei Municipal de Meio Ambiente e com fundo municipal de preservação em 

funcionamento, são classificados como número 4. Os municípios classificados como número 3 

possuem Plano Municipal de Meio Ambiente implementado e contam com Lei Municipal de 

Meio Ambiente em funcionamento. Já na classificação de número 2, o Plano Municipal de Meio 

Ambiente existe, mas não foi efetivamente implementado e, o município classificado como 1 

não possui Plano Municipal de Meio Ambiente. 

A Quadro 22 apresenta de forma resumida a variável “Plano Municipal do Meio 

Ambiente”, servindo de guia para a sua aplicação. 
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Quadro 22 - Variável "Plano Municipal do Meio Ambiente" 

 

1. PLANO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

Avaliar a maturidade do município, quanto ao fortalecimento das políticas públicas e das 

governanças locais, com participação de agentes públicos, privados e de representação da 

sociedade civil organizada, a ser garantido, entre outras variáveis, pela existência e eficácia 

de um Plano Municipal de Meio Ambiente, que conte com Lei Municipal de Meio 

Ambiente, fundo municipal de preservação e Conselho Municipal de Meio Ambiente ou 

de patrimônio natural, efetivamente em funcionamento. 

 

2. QUAL A PERGUNTA 

O Município possui um Plano Municipal de Meio Ambiente? 

 

3. ONDE ENCONTRAR A RESPOSTA   

Prefeitura do Município. 

 

4. O QUE AVALIAR   

A existência de um Plano Municipal de Meio Ambiente e suas ações. 

 

5. ESCALA DE AVALIAÇÃO 

5 O Plano Municipal de Meio Ambiente foi implementado, conta com Lei Municipal 

de Meio Ambiente, com fundo municipal de preservação e com conselho municipal 

de cultura, ou de patrimônio cultural, efetivamente operando. 

4 O Plano Municipal de Meio Ambiente foi implementado, conta com Lei Municipal 

de Meio Ambiente e com fundo municipal de preservação em funcionamento. 

3 O Plano Municipal de Meio Ambiente foi implementado e conta com Lei Municipal 

de Meio Ambiente em funcionamento. 

2 O Plano Municipal de Meio Ambiente existe, mas não foi ainda efetivamente 

implementado. 

1 Não possui Plano Municipal de Meio Ambiente. 

0 Não se aplica. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA  

Qualitativa  

 

7. COMPROVANTES NECESSÁRIOS 

 Cópia do Plano Municipal de Meio Ambiente; 

 Cópia da Lei Municipal de Meio Ambiente; 

 Cópia da regulamentação do fundo municipal de preservação; 

 Cópia das atas das três últimas reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

ou de Patrimônio Natural. 

 

8. COMO AVALIAR OS COMPROVANTES NECESSÁRIOS  

Passo 1. Verificar a existência do Plano Municipal de Meio Ambiente; 

Passo 2. Verificar se o Plano Municipal de Meio Ambiente contempla metas, ações e 

indicadores de monitoramento e avaliação; 
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Passo 3. Analisar, a partir do sistema de avaliação utilizado pela Prefeitura, se as metas 

indicadas no Plano Municipal de Meio Ambiente foram alcançadas para comprovar a 

implementação do Plano; 

Passo 4. Verificar a existência da Lei Municipal de Meio Ambiente; 

Passo 5. Verificar a existência da Lei que institui o Fundo Municipal de Preservação; 

Passo 6. Verificar a existência da Lei que institui o Conselho Municipal do Meio Ambiente 

ou de Patrimônio Natural; 

Passo 7. Apresentar as três últimas atas de reunião do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente ou de Patrimônio Natural. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

4.2.2 Variável 2 – Participação dos stakeholders do turismo na elaboração do Plano de 

Gestão do Destino Turístico 

 

A segunda variável criada é “Participação dos stakeholders do turismo na elaboração 

do Plano de Gestão do destino turístico”. A participação é um dos princípios básicos da 

governança. Quanto mais participação houver, maior a qualidade do processo de governança e 

maior a transparência e a responsabilidade da gestão do destino. A participação dos 

stakeholders do turismo na elaboração do plano de gestão do destino turístico aumenta a 

probabilidade de tomadas de decisões mais assertivas; legitima as ações tomadas, que serão 

mais adaptadas à realidade; aumenta a quantidade de ideias criativas na elaboração de projetos 

e gera mais possibilidades de solução de problemas. Portanto, ao aplicar esta variável, busca-

se demonstrar a participação de todos os atores na elaboração do plano de gestão do destino 

turístico. 

Esta variável se relaciona à diretriz da governança pública, uma vez que se propõe a 

compreender de que forma se dá a relação entre o Conselho Municipal de Turismo e os atores 

sociais, para que se possa vislumbrar o grau de aprofundamento desta relação e, 

consequentemente, o nível de governança percebido. 

Ao aplicar a variável, a seguinte pergunta deve ser feita: Como ocorre a participação 

dos principais stakeholders na elaboração do plano de gestão do destino turístico? Sua resposta 

pode ser encontrada na Secretaria Municipal de Turismo. 

Para classificar o município na escala de avaliação proposta é preciso, inicialmente, 

verificar a existência do Plano Municipal de Turismo; verificar na ata (s) da (as) reunião (ões) 

de elaboração do Plano Municipal de Turismo ou em outro documento, a presença de mais de 

quatro stakeholders; e verificar a existência da Lei que institui o Conselho Municipal de 

Turismo. Portanto, é necessária a apresentação de três comprovantes para justificar a 

classificação do município, estes são: a (s) ata (s) da (as) reunião (ões) de elaboração do Plano 
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Municipal de Turismo, ou outro documento que comprove a participação dos stakeholders na 

elaboração do Plano Municipal de Turismo; a legislação do Plano Municipal de Turismo; e a 

legislação que institui o Conselho Municipal de Turismo. 

Para ser bem classificado nesta variável, o município deve ter um Conselho Municipal 

de Turismo que promova a discussão frequente com os principais stakeholders do turismo para 

a elaboração do plano de gestão do destino turístico, com a participação efetiva dos 

stakeholders, oferecendo sugestões e participando da tomada de decisões.  

Caso o município tenha um Conselho Municipal de Turismo que promove a discussão 

frequente com os principais stakeholders do turismo para a elaboração do plano de gestão do 

destino turístico, porém sem a participação efetiva dos stakeholders na tomada de decisões, ele 

será classificado como número 4. Já se o Conselho Municipal de Turismo raramente promove 

a discussão com os principais stakeholders do turismo para a elaboração do plano de gestão do 

destino turístico, e não conta com a participação efetiva dos stakeholders na tomada de decisão, 

o município será classificado como número 3. Já a classificação 2, corresponde aos municípios 

nos quais a participação dos principais stakeholders do turismo ocorre informalmente e de 

forma não regular. Porém, se não há qualquer participação dos principais stakeholders na 

elaboração do plano de gestão do destino turístico este município possui como classificação o 

número 1. 

O Quadro 23 apresenta de forma resumida a variável “Participação dos stakeholders do 

turismo na elaboração do Plano de Gestão do Destino Turístico”, servindo de guia para a sua 

aplicação. 

Quadro 23 - Variável “Participação dos stakeholders do turismo na elaboração do 

Plano de Gestão do Destino Turístico” 

 

1. PARTICIPAÇÃO DO STAKEHOLDERS DO TURISMO NA 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DO DESTINO TURÍSTICO 

Avaliar a maturidade do município, quanto ao fortalecimento do Conselho Municipal de 

Turismo e das governanças locais, com participação de agentes públicos, privados e de 

representação da sociedade civil organizada, a ser garantido, entre outras variáveis, pela 

participação frequente dos principais stakeholders do turismo na elaboração do plano de 

gestão do destino turístico. 

 

2. QUAL A PERGUNTA 

Como ocorre a participação dos principais stakeholders na elaboração do plano de gestão 

do destino turístico? 

 

3. ONDE ENCONTRAR A RESPOSTA  

Na(s) Secretaria(s) Municipal(s) de Turismo (website ou presencial) 
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4. O QUE AVALIAR  

Demonstrar a participação de todos os atores na elaboração do plano de gestão do destino 

turístico. 

 

5. ESCALA DE AVALIAÇÃO 

5 O Conselho Municipal de Turismo promove a discussão frequente com os principais 

stakeholders do turismo para a elaboração do plano de gestão do destino turístico, 

com a participação efetiva dos stakeholders, oferecendo sugestões e participando da 

tomada de decisões. 

4 O Conselho Municipal de Turismo promove a discussão frequente com os principais 

stakeholders do turismo para a elaboração do plano de gestão do destino turístico, 

sem a participação efetiva dos stakeholders na tomada de decisões. 

3 O Conselho Municipal de Turismo raramente promove a discussão com os principais 

stakeholders do turismo para a elaboração do plano de gestão do destino turístico, 

sem a participação efetiva dos stakeholders na tomada de decisões. 

2 A participação dos principais stakeholders do turismo ocorre informalmente e de 

forma não regular. 

1 Não há participação dos principais stakeholders na elaboração do plano de gestão do 

destino turístico. 

0 Não se aplica 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA 

Qualitativa  

 

7. COMPROVANTES NECESSÁRIOS 

 Legislação do Plano Municipal de Turismo; 

 Atas (s) da (as) reunião (ões) de elaboração do Plano Municipal de Turismo, ou 

outro documento que comprove a participação dos stakeholders na elaboração do 

Plano Municipal de Turismo;  

 Legislação que institui o Conselho Municipal de Turismo; 

 

8. COMO AVALIAR OS COMPROVANTES NECESSÁRIOS  

Passo 1. Verificar a existência do Plano Municipal de Turismo; 

Passo 2. Verificar na ata (s) da (as) reunião (ões) de elaboração do Plano Municipal de 

Turismo ou em outro documento, a presença de mais de quatro stakeholders; 

Passo 3. Verificar a existência da Lei que institui o Conselho Municipal de Turismo. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

4.2.3 Variável 3 – Plano Diretor Municipal 

 

A terceira variável, “Plano Diretor Municipal”, emerge da estratégia Plano Diretor 

identificada na norma UNE 178501. A norma UNE 178501 aponta o Plano Diretor como crucial 

para o desenvolvimento de um DTI. Trazendo esta questão para a realidade brasileira, encontra-

se respaldo na Lei nº 10.257 que aponta a obrigatoriedade do Plano Diretor para cidades 

integrantes de áreas de especial interesse turístico.  
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A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana, em seu art. 40, § 1o afirma 

que o plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana, sendo parte integrante do processo de planejamento 

municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. Já em seu art. 41, inciso IV, aponta que 

o plano diretor é obrigatório para cidades integrantes de áreas de especial interesse turístico. 

Dessa forma, a pergunta a ser respondida é: O Plano Diretor contempla o setor turístico? 

Sua resposta pode ser encontrada na prefeitura municipal. Ao aplicar esta variável, busca-se 

avaliar se o setor turístico é entendido como elemento fundamental de desenvolvimento 

municipal/regional e, se o turismo é mencionado no Plano Diretor. 

Em primeiro lugar, é preciso verificar a existência do Plano Diretor e, se ele faz menção 

ao turismo. Após esta verificação, é preciso observar com que frequência o turismo é 

mencionado no documento e se isto ocorre de forma superficial. Por fim, verifica-se se há uma 

seção específica sobre o turismo no Plano Diretor. 

Sendo assim, caso o município conte com um Plano Diretor que possua uma seção 

específica e aprofundada sobre o turismo, ele será classificado como um município que 

contempla fortemente o turismo, tendo a maior classificação na escala de avaliação proposta. 

Porém, se o Plano Diretor não tiver uma seção específica sobre o turismo, ainda assim abordá-

lo, é preciso analisar a frequência e a profundidade com que esta questão aparece. Desta forma, 

o município pode ser classificado como “contempla o turismo” ou “contempla moderadamente 

o turismo”. Já se a menção ao turismo no Plano Diretor é realizada de forma superficial e pouco 

frequente, o município será classificado como “contempla fracamente o turismo”. Porém, se 

não há qualquer menção ao turismo, a classificação será “não contempla”.  

O Quadro 24 apresenta de forma resumida a variável “Plano Diretor Municipal”, 

servindo de guia para a sua aplicação. 

Quadro 24 - Variável “Plano Diretor Municipal” 

 

1. PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Avaliar a maturidade do município, quanto ao fortalecimento do setor turístico como 

elemento fundamental de desenvolvimento municipal/regional, a ser garantido, entre 

outras variáveis, pela existência de um Plano Diretor Municipal que contemple o turismo. 

 

2. QUAL A PERGUNTA  

O Plano Diretor contempla o turismo? 
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3. ONDE ENCONTRAR A RESPOSTA   

Prefeitura Municipal 

 

4. O QUE AVALIAR   

Se o setor turístico é entendido como elemento fundamental de desenvolvimento 

municipal/regional e, se o turismo é mencionado no Plano Diretor. 

 

5. ESCALA DE AVALIAÇÃO 

5 Contempla fortemente. 

4 Contempla o turismo. 

3 Contempla moderadamente o turismo. 

2 Contempla fracamente o turismo. 

1 Não contempla. 

0 Não se aplica. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA  

Qualitativa  

 

7. COMPROVANTES NECESSÁRIOS 

 Plano Diretor do Município 

 

8. COMO AVALIAR OS COMPROVANTES NECESSÁRIOS  

Passo 1. Verificar a existência do Plano Diretor; 

Passo 2.  Verificar se o Plano Diretor faz menção ao turismo; 

Passo 3. Verificar com que frequência o turismo é mencionado no documento e se isto 

ocorre de forma superficial; 

Passo 4. Verificar se há uma seção específica sobre o turismo no Plano Diretor. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

4.2.4 Variável 4 – Mecanismos de informação destinados aos atores do destino 

 

A quarta variável é “Mecanismos de informação destinados aos atores do destino”. A 

existência de mecanismos de informação indica que o princípio da transparência está sendo 

aplicado. O princípio da transparência promove um fluxo livre de informações entre todas as 

partes interessadas, desta forma pode haver um acompanhamento das decisões e ações por todos 

os atores.  

O princípio da transparência é consagrado a partir do princípio da publicidade, que é 

um dos princípios da Administração Pública. Além de gerar transparência, a publicitação valida 

os atos da Administração Pública, propicia conhecimento e promove o controle pelas partes 

interessadas. A Lei nº 12.527 (Lei de Acesso à Informação) regula o acesso à informação e 

dispõe sobre os procedimentos que devem ser observados pela União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios com o objetivo de garantir este acesso. Compreende-se que a aplicação integral 
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desta Lei garante o acesso à informação e, portanto, entende-se que os mecanismos de 

informação, para serem eficazes, devem estar de acordo com esta lei. 

Em relação às diretrizes identificadas na seção “4.1.2 – Fundamentos para 

desenvolvimento da ferramenta”, esta variável se conecta com a governança pública, a 

tecnologia e a acessibilidade. Neste contexto, o compartilhamento das informações com os 

principais stakeholders do destino fomenta a participação dos mesmos, fortalecendo a 

governança. Já a utilização de mecanismos de informação em consonância com a Lei nº 12.527 

indica a incorporação da tecnologia por parte do destino. E, por fim, o art. 8º, § 3º, inciso VIII 

da Lei nº 12.527 determina que se devem “adotar as medidas necessárias para garantir a 

acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência”. 

Ao aplicar esta variável é preciso responder a seguinte questão: Como os principais 

stakeholders turísticos são informados sobre as políticas aplicadas na gestão do destino 

turístico? A resposta pode ser encontrada na Secretaria Municipal de Turismo ou no Conselho 

Municipal de Turismo. O objetivo desta variável é determinar se os atores estão devidamente 

informados sobre as políticas aplicadas na gestão do destino e se há um fluxo livre de 

informações. Para isso, é necessário verificar a existência de mecanismos de informação formal 

e como funciona o compartilhamento da informação através do mecanismo (presencial e/ou 

online); verificar a existência de sistema de informação formal e; verificar se o sistema de 

informação formal atende, no mínimo, aos requisitos constantes no art. 3º, inciso III e no art. 

8º, § 1º, § 2º e § 3º da Lei nº 12.527. 

Para que a verificação seja comprovada e o município possa ser classificado 

corretamente, é necessário apresentar a ata da reunião que estabeleceu o mecanismo/sistema de 

informação, junto com uma cópia (impressão) da página na web, caso o município tenha um 

sistema de informação formal, ou uma cópia (impressão) do mecanismo de informação formal.  

Após a análise dos comprovantes, o município será classificado da seguinte forma: (1) 

não há mecanismos de informação formal; (2) há mecanismos de informação formal 

(presencial); (3) há mecanismos de informação formal (online e presencial); (4) há sistema de 

informação formal e; (5) há sistema de informação formal, criado de acordo com a Lei nº 12.527 

(Lei de Acesso à Informação). 

O Quadro 25 apresenta de forma resumida a variável “Mecanismos de informação 

destinados aos atores do destino”, servindo de guia para a sua aplicação. 
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Quadro 25 - Variável “Mecanismos de informação destinados aos atores do destino” 

 

1. MECANISMOS DE INFORMAÇÃO DESTINADOS AOS ATORES DO 

DESTINO   

Avaliar a maturidade do município, quanto ao fortalecimento das políticas públicas e das 

governanças locais, com participação de agentes públicos, privados e de representação da 

sociedade civil organizada, a ser garantido, entre outras variáveis, pela existência e eficácia 

de um sistema de informação formal, criado de acordo com a Lei nº 12.527 (Lei de Acesso 

à Informação). 

 

2. QUAL A PERGUNTA 

Como os principais stakeholders turísticos são informados sobre as políticas aplicadas na 

gestão do destino turístico?  

 

3. ONDE ENCONTRAR A RESPOSTA   

Na(s) Secretaria(s) Municipal(s) de Turismo, no Conselho Municipal de Turismo 

 

4. O QUE AVALIAR   

Determinar se os atores estão devidamente informados sobre as políticas aplicadas na 

gestão do destino e se há um fluxo livre de informações. 

 

5. ESCALA DE AVALIAÇÃO 

5 Há sistema de informação formal, criado de acordo com a Lei nº 12.527 (Lei de 

Acesso à Informação). 

4 Há sistema de informação formal. 

3 Há mecanismos de informação formal (online e presencial). 

2 Há mecanismos de informação formal (presencial). 

1 Não há mecanismos de informação formal. 

0 Não se aplica 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA  

Qualitativa  

 

7. COMPROVANTES NECESSÁRIOS 

 Ata da reunião que estabeleceu o mecanismo/sistema de informação;  

 Cópia da página na web. 

 

8. COMO AVALIAR OS COMPROVANTES NECESSÁRIOS  

Passo 1. Verificar a existência de mecanismos de informação formal; 

Passo 2. Verificar como funciona o compartilhamento da informação através do 

mecanismo (presencial e/ou online); 

Passo 3. Verificar a existência de sistema de informação formal; 

Passo 4.  Verificar se o sistema de informação formal atende, no mínimo, aos requisitos 

constantes no art. 3º, inciso III e no art. 8º, § 1º, § 2º e § 3º da Lei nº 12.527.  
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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4.2.5 Variável 5 – Mecanismos de avaliação dos objetivos estabelecidos 

 

A variável “Mecanismos de avaliação dos objetivos estabelecidos” avalia o nível de 

responsividade da organização. O princípio da responsividade refere-se à capacidade da 

organização em atender às necessidades das partes interessadas, relaciona-se também aos 

princípios da responsabilidade, equidade e eficiência. A avaliação e o controle das ações 

permitem que os gestores acompanhem os resultados e verifiquem se eles correspondem aos 

objetivos iniciais ou, se mudanças no rumo das ações devem ser colocadas em prática. 

Esta variável está relacionada às estratégias de monitoramento, uma vez que ao 

implementar um mecanismo de avaliação dos objetivos é necessário medir, monitorar e 

comparar os resultados e impactos das atividades de turismo com as políticas, os objetivos e as 

metas estabelecidas. Além disso, outra estratégia que fundamenta esta variável é o Plano de 

Operação. O Plano de Operação detalha as ações que devem ser empreendidas para que o Plano 

Diretor seja concretizado. Deve conter também os indicadores e metas para que o destino tome 

conhecimento da sua realidade e possa verificar se continua no caminho para alcançar os 

objetivos traçados. Portanto, um mecanismo de avaliação dos objetivos é parte integrante do 

Plano de Operação. 

A pergunta que norteia a aplicação desta variável foi definida da seguinte maneira: 

Como o Município faz a avaliação para determinar se os objetivos estabelecidos no plano de 

gestão do destino turístico foram atingidos? A resposta pode ser encontrada na Secretaria 

Municipal de Turismo ou no Conselho Municipal de Turismo. Ao aplicar esta variável espera-

se avaliar as ações empreendidas, determinar se os objetivos propostos foram alcançados e se 

beneficiaram a população. 

Seis etapas devem ser empreendidas para a correta classificação do município. A 

primeira delas é verificar a existência de mecanismo de avaliação a partir da ata de reunião que 

o estabeleceu e a apresentação da ferramenta de avaliação. Em seguida, deve-se verificar se há 

mais de um mecanismo de avaliação sendo utilizado ou se todas as secretarias do município 

utilizam a mesma ferramenta. Após estas etapas, é verificada a existência do sistema de 

avaliação a partir da ata de reunião que o estabeleceu e a apresentação da ferramenta de 

avaliação, deve-se também demonstrar a utilização do sistema nos últimos três meses ou a partir 

da sua implementação, através de relatórios gerados pelo sistema ou cópia/impressão/print da 

ferramenta preenchida; verificar a existência de objetivos e metas no Plano de Gestão do 

Turismo e; verificar se o sistema é atualizado mensalmente, através de relatórios gerados pelo 

sistema ou cópia/impressão/print da ferramenta preenchida. 
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Após a análise dos comprovantes, o município será classificado da seguinte forma: (1) 

não há mecanismos de avaliação; (2) há mecanismos de avaliação independentes; (3) há sistema 

de avaliação formal, porém não é utilizado; (4) há sistema de avaliação formal, utilizado no 

planejamento das ações e; (5) há sistema de avaliação formal, utilizado no planejamento das 

ações, com objetivos e metas e acompanhamento frequente. 

O Quadro 26 apresenta de forma resumida a variável “Mecanismos de avaliação dos 

objetivos estabelecidos”, servindo de guia para a sua aplicação. 

Quadro 26 - Variável “Mecanismos de avaliação dos objetivos estabelecidos” 

 

1. MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS 

Avaliar a maturidade do município, quanto ao alcance dos objetivos propostos nas ações 

empreendidas, a ser garantido, entre outras variáveis, pela existência e eficácia de um 

sistema de avaliação formal, utilizado no planejamento das ações, com objetivos e metas 

e acompanhamento frequente. 

 

2. QUAL A PERGUNTA 

Como o Município faz a avaliação para determinar se os objetivos estabelecidos no plano 

de gestão do destino turístico foram atingidos? 

 

3. ONDE ENCONTRAR A RESPOSTA   

Na(s) Secretaria(s) Municipal(s) de Turismo, no Conselho Municipal de Turismo 

 

4. O QUE AVALIAR  

Avaliar as ações empreendidas, determinar se os objetivos propostos foram alcançados e 

se beneficiaram a população. 

 

5. ESCALA DE AVALIAÇÃO 

5 Há sistema de avaliação formal, utilizado no planejamento das ações, com objetivos 

e metas e acompanhamento frequente. 

4 Há sistema de avaliação formal, utilizado no planejamento das ações. 

3 Há sistema de avaliação formal, porém não é utilizado. 

2 Há mecanismos de avaliação independentes. 

1 Não há mecanismo de avaliação. 

0 Não se aplica. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA  

Qualitativa  

 

7. COMPROVANTES NECESSÁRIOS 

 Ata da reunião que estabeleceu o mecanismo/sistema de avaliação; 

 Cópia da ferramenta de avaliação (exemplo: tabela Excel). 

 

8. COMO AVALIAR OS COMPROVANTES NECESSÁRIOS  
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Passo 1. Verificar a existência de mecanismo de avaliação a partir da ata de reunião que o 

estabeleceu e a apresentação da ferramenta de avaliação; 

Passo 2. Verificar se há mais de um mecanismo de avaliação sendo utilizado ou se todas 

as secretarias utilizam a mesma ferramenta; 

Passo 3.  Verificar a existência de sistema de avaliação a partir da ata de reunião que o 

estabeleceu e a apresentação da ferramenta de avaliação; 

Passo 4. Demonstrar a utilização do sistema nos últimos três meses ou a partir da sua 

implementação, através de relatórios gerados pelo sistema ou cópia/impressão/print da 

ferramenta preenchida; 

Passo 5. Verificar a existência de objetivos e metas no Plano de Gestão Do Turismo; 

Passo 6. Verificar se o sistema é atualizado mensalmente, através de relatórios gerados 

pelo sistema ou cópia/impressão/print da ferramenta preenchida; 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

4.2.6 Variável 6 – Instância de Governança Regional 

 

A Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2018, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e 

estímulo ao setor turístico, em seu art. 8º, § 1º, inciso III estabelece que poderão integrar o 

Sistema Nacional de Turismo as instâncias de governança macrorregionais, regionais e 

municipais. A formação de IGR’s pressupõe a aplicação da diretriz de regionalização, uma vez 

que busca integrar diversos municípios em busca do fortalecimento turístico da região. 

Esta variável busca conhecer se o município em questão integra uma IGR, avaliando o 

seu nível de governança do setor turístico. Para isso, é preciso verificar a existência da ata de 

reunião de instalação da IGR; verificar a existência de certificado emitido pelo órgão 

competente que comprova o município como integrante de uma IGR e; verificar a existência de 

ata de posse da secretaria executiva da IGR. Estas informações podem ser acessadas por meio 

do Ministério do Turismo, do Órgão estadual ou da Prefeitura Municipal. 

Após a análise dos comprovantes, o município será classificado da seguinte forma: (0) 

não se aplica; (1) desconhece as IGR's; (2) não integra IGR; (3) integra IGR não 

institucionalizada; (4) integra uma IGR institucionalizada e; (5) integra uma IGR 

institucionalizada, com secretaria executiva e reconhecida pela comunidade regional. 

O Quadro 27 apresenta de forma resumida a variável “Instância de Governança 

Regional”, servindo de guia para a sua aplicação. 

Quadro 27 - Variável “Instância de Governança Regional” 

 

1. INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL 
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Avaliar a maturidade do município, quanto ao fortalecimento das políticas públicas e das 

governanças locais, com participação de agentes públicos, privados e de representação da 

sociedade civil organizada, a ser garantido, entre outras variáveis, pela participação do 

município em uma IGR institucionalizada, com secretaria executiva e reconhecida pela 

comunidade regional. 

 

2. QUAL A PERGUNTA 

O Município integra uma IGR? 

 

3. ONDE ENCONTRAR A RESPOSTA   

Ministério do Turismo ou Órgão estadual ou na Prefeitura Municipal 

 

4. O QUE AVALIAR 

Nível de governança do setor turístico. 

 

5. ESCALA DE AVALIAÇÃO 

5 Integra uma IGR institucionalizada, com secretaria executiva e reconhecida pela 

comunidade regional (Certificado emitido pelo órgão competente que comprova o 

município como integrante de uma IGR + ata de posse da secretaria executiva). 

4 Integra uma IGR institucionalizada (Certificado emitido pelo órgão competente que 

comprova o município como integrante de uma IGR). 

3 Integra IGR não institucionalizada (Ata da reunião de instalação da IGR). 

2 Não integra IGR. 

1 Desconhece as IGR's. 

0 Não se aplica. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA  

Qualitativa  

 

7. COMPROVANTES NECESSÁRIOS 

 Certificado emitido pelo órgão competente que comprova o município como 

integrante de uma IGR;  

 Ata da reunião de instalação da IGR. 

 

8. COMO AVALIAR OS COMPROVANTES NECESSÁRIOS  

Passo 1. Verificar a existência da ata de reunião de instalação da IGR; 

Passo 2.  Verificar a existência de certificado emitido pelo órgão competente que 

comprova o município como integrante de uma IGR; 

Passo 3. Verificar a existência de ata de posse da secretaria executiva da IGR. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

4.2.7 Variável 7 – Capacitação em turismo 

 

A Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2018, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e 

estímulo ao setor turístico, em seu art. 5, inciso XIX, propõe como um dos objetivos da Política 
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Nacional de Turismo promover a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a capacitação 

de recursos humanos para a área do turismo, bem como a implementação de políticas que 

viabilizem a colocação profissional no mercado de trabalho. Além disso, de acordo com o Plano 

Nacional do Turismo 2018 – 2022, a qualificação profissional fomenta a inovação, diretriz 

identificada na seção “4.1.2 – Fundamentos para desenvolvimento da ferramenta”. 

Desta forma, esta variável busca avaliar se há uma ação contínua do município para a 

capacitação em turismo a partir da seguinte pergunta: O município incentiva a capacitação em 

turismo? Para isso, a escala de avaliação foi elaborada com base no Pronatec Turismo 

(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), programa do Governo Federal 

em parceria com o Ministério da Educação e o Ministério do Turismo. Este programa tem como 

objetivo qualificar profissionais que já atuam no turismo e também aqueles que pretendem se 

profissionalizar no setor, visando a melhora na qualidade dos serviços ofertados aos turistas. 

Logo, esta variável busca saber se os municípios integram o programa e, se divulgam as 

iniciativas de capacitação ofertadas pelo Governo Federal.  

Após verificar a existência de ferramentas (exemplo: folhetos, página da internet) que 

divulguem as iniciativas de capacitação em turismo do Governo Federal e verificar se o nome 

do município consta no link http://pronatec.turismo.gov.br/cidades.html, o município será 

classificado da seguinte forma: (0) não se aplica; (1) desconhece as iniciativas de capacitação 

em turismo do Governo Federal; (2) já ouviu falar, mas não possui conhecimento sobre as 

iniciativas de capacitação em turismo do Governo Federal; (3) conhece as iniciativas de 

capacitação em turismo do Governo Federal; (4) conhece as iniciativas de capacitação em 

turismo do Governo Federal e integra o Pronatec Turismo e; (5) conhece, divulga e recomenda 

as iniciativas de capacitação em turismo do Governo Federal e integra o Pronatec Turismo. 

O Quadro 28 apresenta de forma resumida a variável “Capacitação em turismo”, 

servindo de guia para a sua aplicação. 

Quadro 28 - Variável “Capacitação em turismo” 

 

1. CAPACITAÇÃO EM TURISMO 

Avaliar a maturidade do município, quanto ao fortalecimento e incentivo das políticas 

públicas de capacitação em turismo, a ser garantido, entre outras variáveis, pela divulgação 

das iniciativas de capacitação em turismo do Governo Federal e pela participação do 

município no Pronatec Turismo. 

 

2. QUAL A PERGUNTA 

O município incentiva a capacitação em turismo? 

 

3. ONDE ENCONTRAR A RESPOSTA   
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Ministério da Educação; Ministério do Turismo; Órgão estadual ou municipal responsável 

pelo turismo. 

 

4. O QUE AVALIAR 

Se há uma ação contínua de capacitação em turismo. 

 

5. ESCALA DE AVALIAÇÃO 

5 Conhece, divulga e recomenda as iniciativas de capacitação em turismo do Governo 

Federal e integra o Pronatec Turismo. 

4 Conhece as iniciativas de capacitação em turismo do Governo Federal e integra o 

Pronatec Turismo. 

3 Conhece as iniciativas de capacitação em turismo do Governo Federal. 

2 Já ouviu falar, mas não possui conhecimento sobre as iniciativas de capacitação em 

turismo do Governo Federal. 

1 Desconhece as iniciativas de capacitação em turismo do Governo Federal. 

0 Não se aplica. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA  

Qualitativa  

 

7. COMPROVANTES NECESSÁRIOS 

 Cópia do meio de divulgação (exemplo: folhetos, página da internet); 

 Constar o nome do município no link http://pronatec.turismo.gov.br/cidades.html. 

 

8. COMO AVALIAR OS COMPROVANTES NECESSÁRIOS  

Passo 1. Verificar a existência de ferramentas (exemplo: folhetos, página da internet) que 

divulguem as iniciativas de capacitação em turismo do Governo Federal; 

Passo 2. Verificar se o nome do município consta no link 

http://pronatec.turismo.gov.br/cidades.html. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

4.2.8 Variável 8 – Classificação no Mapa do Turismo 

 

A penúltima variável que compõe a ferramenta é “Classificação no Mapa do Turismo”. 

O Mapa do Turismo Brasileiro objetiva ser uma ferramenta de orientação para o Ministério do 

Turismo no desenvolvimento de políticas públicas. A Portaria nº 144, de 27 de agosto de 2015, 

traz em seu art. 4º que a categorização tem por objetivo subsidiar a tomada de decisões 

estratégicas da gestão pública e orientar a elaboração e implementação de políticas específicas 

para cada categoria de municípios, de modo a atender suas especificidades, a partir do 

desempenho da economia do turismo. O art. 5º define que a categorização deverá auxiliar a 

atualização do Mapa do Turismo Brasileiro e as reflexões sobre o papel de cada município no 

processo de regionalização. Já no art. 6º, o legislador aponta que a categorização deverá 

subsidiar a revisão das regras e critérios do Ministério do Turismo para formalização de 

http://pronatec.turismo.gov.br/cidades.html
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instrumentos de transferências voluntárias de recursos para apoio a programas, projetos e ações 

que visam ao desenvolvimento do turismo, com vistas à eficiência alocativa de recursos 

públicos. 

Ao classificar os municípios de acordo com a quantidade de estabelecimentos de 

hospedagem; a quantidade de empregos em estabelecimentos de hospedagem; a quantidade 

estimada de visitantes domésticos; a quantidade estimada de visitantes internacionais e a 

arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem, o Mapa revela quais 

municípios são mais competitivos economicamente. Por esta razão, a diretriz da 

sustentabilidade, sob seu viés econômico, fundamenta esta variável. 

Com o intuito de avaliar o desempenho da economia do setor turístico nos municípios 

que constam no Mapa do Turismo Brasileiro e a possibilidade de o município receber recursos 

federais, esta variável pretende responder a seguinte questão: Qual a classificação do município 

no Mapa do Turismo? Para isso, deve-se verificar se o município consta no Mapa de 

Regionalização e qual sua classificação.  

Após a verificação e comprovação, o município será classificado da seguinte forma: 

(0) não se aplica; (1) não consta no Mapa; (2) categoria D e E; (3) categoria C; (4) categoria B 

e; (5) categoria A. 

O Quadro 29 apresenta de forma resumida a variável “Classificação no Mapa do 

Turismo”, servindo de guia para a sua aplicação. 

Quadro 29 - Variável “Classificação no Mapa do Turismo” 

 

1. CLASSIFICAÇÃO NO MAPA DO TURISMO   

Avaliar a maturidade do município, quanto ao desempenho da economia do setor turístico, 

a ser garantido, entre outras variáveis, pela participação e classificação no Mapa do 

Turismo Brasileiro. 

 

2. QUAL A PERGUNTA 

Qual a classificação do município no Mapa do Turismo? 

 

3. ONDE ENCONTRAR A RESPOSTA   

Ministério do Turismo. 

 

4. O QUE AVALIAR 

O desempenho da economia do setor turístico nos municípios que constam no Mapa do 

Turismo Brasileiro e a possibilidade de o Município receber recursos federais. 

 

5. ESCALA DE AVALIAÇÃO 

5 Categoria A. 

4 Categoria B. 

3 Categoria C. 
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2 Categoria D e E. 

1 Não consta no Mapa. 

0 Não se aplica. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA  

Qualitativa  

 

7. COMPROVANTES NECESSÁRIOS 

 Confirmação no Mapa de Regionalização. 

 

8. COMO AVALIAR OS COMPROVANTES NECESSÁRIOS  

Verificar se o município consta no Mapa de Regionalização e qual sua classificação.  
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

4.2.9 Variável 9 – Conselho Municipal de Turismo 

 

A norma UNE 178501 indica a criação de um Ente Gestor que seja responsável pelo 

desenvolvimento do DTI. Ao trazer esta estratégia para a realidade brasileira é possível entender 

que este papel pode ser atribuído ao Conselho Municipal de Turismo. O Decreto nº 9.791, de 

14 de maio de 2019, que aprova o Plano Nacional de Turismo 2018-2022, objetivando ordenar 

as ações governamentais e orientar a atuação do Estado e a utilização dos recursos públicos 

para o desenvolvimento do turismo nacional, em seu art. 3, inciso I, define o fortalecimento da 

regionalização do turismo como uma das diretrizes do Plano Nacional de Turismo 2018-2022. 

Segundo o art. 1, inciso III, da Portaria nº 192, de 27 de dezembro de 2018, que 

estabelece critérios para a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, para integrar o Mapa do 

Turismo Brasileiro, as regiões turísticas deverão comprovar a existência de uma Instância de 

Governança Regional (conselho, fórum, comitê, associação) responsável por sua gestão, por 

meio de ata da reunião de sua instalação; já em seu art. 2º afirma que para integrar uma Região 

Turística do Mapa do Turismo Brasileiro, cada município deverá comprovar a existência de 

Conselho Municipal de Turismo ativo, mediante a apresentação da legislação que o institui, da 

ata de posse da atual diretoria e das atas das duas últimas reuniões realizadas. 

Portanto, a criação de um Conselho Municipal de Turismo é fundamental para o 

desenvolvimento turístico de um destino, sendo sugerido pela norma UNE 178501, como um 

Ente Gestor e, exigido pela legislação brasileira. 

Esta variável pretende avaliar a maturidade do Conselho Municipal de Turismo, a 

partir da seguinte questão: O município possui Conselho Municipal de Turismo atuante? Essa 

pergunta deve ser respondida com base nos seguintes documentos: ata da reunião de instalação 
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do Conselho; legislação que institui o Conselho; ata de posse da atual diretoria; Regimento 

Interno do Conselho; e legislação de criação e regulamentação do Fundo Municipal do Turismo. 

Esses documentos podem ser encontrados na Prefeitura ou em órgão oficial de turismo da 

região. 

Após a verificação e comprovação dos documentos exigidos, o município será 

classificado da seguinte forma: (0) não se aplica; (1) não há Conselho; (2) Conselho não 

formalizado; (3) Conselho conta com Legislação que o institui, possuindo ata de posse da atual 

diretoria; (4) Conselho conta com Regimento Interno e Legislação que o institui, possuindo ata 

de posse da atual diretoria e; (5) Conselho conta com Regimento Interno e Legislação que o 

institui, possuindo ata de posse da atual diretoria. Município conta com Fundo Municipal do 

Turismo regulamentado. 

O Quadro 30 apresenta de forma resumida a variável “Conselho Municipal de Turismo”, 

servindo de guia para a sua aplicação. 

Quadro 30 - Variável “Conselho Municipal de Turismo” 

 

1. CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO  

Avaliar a maturidade do município, quanto ao fortalecimento das políticas públicas e das 

governanças locais, com participação de agentes públicos, privados e de representação da 

sociedade civil organizada, a ser garantido, entre outras variáveis, pela existência e eficácia 

de um Conselho Municipal de Turismo. 

 

2. QUAL A PERGUNTA 

O município possui Conselho Municipal de Turismo atuante? 

 

3. ONDE ENCONTRAR A RESPOSTA   

Prefeitura ou órgão oficial de turismo da região (exemplo: Secretaria do Turismo). 

 

4. O QUE AVALIAR 

Maturidade do Conselho Municipal de Turismo. 

 

5. ESCALA DE AVALIAÇÃO 

5 Conselho conta com Regimento Interno e Legislação que o institui, possuindo ata de 

posse da atual diretoria. Município conta com Fundo Municipal do Turismo 

regulamentado. 

4 Conselho conta com Regimento Interno e Legislação que o institui, possuindo ata de 

posse da atual diretoria. 

3 Conselho conta com Legislação que o institui, possuindo ata de posse da atual 

diretoria. 

2 Conselho não formalizado. 

1 Não há Conselho. 

0 Não se aplica. 
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6. CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA  

Qualitativa  

 

7. COMPROVANTES NECESSÁRIOS 

 Ata da reunião de instalação do Conselho, caso o Conselho não seja formalizado 

legalmente; 

 Legislação que institui o Conselho; 

 Ata de posse da atual diretoria; 

 Regimento Interno do Conselho; 

 Regulamentação do Fundo Municipal do Turismo. 

 

8. COMO AVALIAR OS COMPROVANTES NECESSÁRIOS  

Passo 1. Verificar a existência da ata de reunião de instalação do Conselho, caso o 

Conselho não seja formalizado legalmente; 

Passo 2. Verificar a existência da Lei que institui o Conselho; 

Passo 3. Verificar a existência da ata de posse da atual diretoria; 

Passo 4. Verificar a existência de Regimento Interno do Conselho; 

Passo 5. Verificar a existência da Lei de criação e regulamentação do Fundo Municipal do 

Turismo. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

4.3 DEMONSTRAÇÃO 

 

Com o intuito de verificar a ferramenta realizou-se sua aplicação na cidade de 

Florianópolis. Entretanto, antes de apresentar os resultados, é importante dar destaque a 

algumas questões que surgiram durante esta etapa. 

A primeira delas corresponde à arquitetura da ferramenta. Foi constatado que os 

componentes “comprovantes necessários” e “como avaliar os comprovantes” destacaram-se 

como fundamentais na aplicação da ferramenta, facilitando e tornando o processo de 

classificação mais ágil. Desta forma, entendemos que a ferramenta é um instrumento intuitivo 

e de fácil utilização, que pode ser aplicada em outros municípios brasileiros.  

A segunda questão diz respeito à aplicação realizada na cidade de Florianópolis, 

ressalta-se que cinco, das nove variáveis, puderam ser respondidas apenas por meio de 

pesquisas na Internet, mostrando que os comprovantes necessários para a classificação estão 

disponíveis nos meios eletrônicos. Contudo, as variáveis “Plano Municipal do Meio Ambiente”; 

“Mecanismos de informação destinados aos atores do destino”; “Mecanismos de avaliação dos 

objetivos estabelecidos” e “Conselho Municipal de Turismo” não puderam ser completamente 

respondidas por meio de pesquisas na Internet. 

Os comprovantes necessários para responder as variáveis “Mecanismos de informação 

destinados aos atores do destino”, “Mecanismos de avaliação dos objetivos estabelecidos” e 
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“Conselho Municipal de Turismo”, que não estavam disponíveis na Internet, foram solicitados 

inicialmente via telefone para a Secretaria de Turismo, Inovação e Desenvolvimento 

Econômico. A resposta obtida foi que a Secretaria de Turismo, Inovação e Desenvolvimento 

Econômico de Florianópolis não conta com nenhum mecanismo de informação ou de avaliação 

e que o comprovante referente a variável “Conselho Municipal de Turismo” deveria ser obtido 

através do contato com membros do Conselho. Entretanto, após este primeiro contato foi 

realizado um segundo contato com outro servidor da secretaria e foi combinado que a 

solicitação dos comprovantes referentes a estas três variáveis seria feita via e-mail. Entretanto 

não obtivemos resposta. Dessa forma, foi feito contato telefônico por meio de mensagens com 

um Conselheiro do Conselho Municipal de Turismo de Florianópolis que prontamente enviou 

o comprovante que faltava para classificar o município na variável “Conselho Municipal de 

Turismo”. 

Já os seguintes comprovantes: Plano Municipal do Meio Ambiente e Lei Municipal de 

Meio Ambiente, necessários para aplicar a variável “Plano Municipal de Meio Ambiente”, 

também não foram encontrados nas buscas realizadas na Internet. Portanto, foi realizado contato 

com um dos Conselheiros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, sendo 

informado que o município de Florianópolis não conta com Plano Municipal do Meio Ambiente 

ou Lei Municipal de Meio Ambiente. 

No Quadro 31, são apresentadas todas as variáveis com os seus respectivos 

comprovantes, assim como a disponibilidade online destes comprovantes necessários para a 

classificação dos municípios.  

Quadro 31 - Disponibilidade dos comprovantes 

Variável Comprovante Disponível online 

Plano Municipal de 

Meio Ambiente 

Cópia do Plano Municipal de Meio Ambiente NÃO 

Cópia da Lei Municipal de Meio Ambiente NÃO 

Cópia da regulamentação do fundo municipal de 

preservação 

SIM 

Cópia das atas de reuniões do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente ou de Patrimônio Natural 

SIM 

Participação dos 

stakeholders do turismo 

na elaboração do Plano 

de Gestão do Destino 

Turístico 

Ata (s) da (as) reunião (ões) de elaboração do Plano 

Municipal de Turismo, ou outro documento que 

comprove a participação dos stakeholders na 

elaboração do Plano Municipal de Turismo 

SIM 

Legislação do Plano Municipal de Turismo SIM 

Legislação que institui o Conselho Municipal de 

Turismo 

SIM 
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Plano Diretor Municipal Plano Diretor Municipal SIM 

Mecanismos de 

informação destinados 

aos atores do destino 

Ata da reunião que estabeleceu o mecanismo/sistema 

de informação 

NÃO 

Cópia da página na web NÃO 

Mecanismos de 

avaliação dos objetivos 

estabelecidos 

Ata da reunião que estabeleceu o mecanismo/sistema 

de avaliação 

NÃO 

Cópia da ferramenta de avaliação NÃO 

Instância de Governança 

Regional 

Certificado emitido pelo órgão competente que 

comprova o município como integrante de uma IGR 

- 

Ata da reunião de instalação da IGR NÃO 

 

Capacitação em turismo Cópia do meio de divulgação SIM 

Constar o nome do município no link 

http://pronatec.turismo.gov.br/cidades.html 

SIM 

Classificação no Mapa 

do Turismo 

Confirmação no Mapa de Regionalização SIM 

Conselho Municipal de 

Turismo 

Ata da reunião de instalação do Conselho NÃO 

Legislação que institui o Conselho SIM 

Ata de posse da atual diretoria SIM 

Portaria de Regimento Interno do Conselho NÃO 

Legislação de criação e regulamentação do Fundo 

Municipal do Turismo 

SIM 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

É importante destacar que a disponibilidade online dos comprovantes varia de 

município para município. Além disso, os comprovantes fornecidos pelo Governo Federal, 

“Confirmação no Mapa de Regionalização”, “Constar o nome do município no link 

http://pronatec.turismo.gov.br/cidades.html” e “Certificado emitido pelo órgão competente 

que comprova o município como integrante de uma IGR” estão disponíveis na Internet, 

independentemente do município. 

Após ressalvadas estas questões, apresentamos no Quadro 32 os resultados iniciais da 

aplicação realizada no município de Florianópolis, entre os meses de dezembro de 2019 e 

janeiro de 2020, por meio de buscas na Internet.  

Quadro 32 - Resultado Parcial 

Variável Classificação Descrição 

5 4 3 2 1 0 

Plano Municipal do 

Meio Ambiente 

- - - - - -  

Participação dos 

stakeholders do 

turismo na elaboração 

do Plano de Gestão 

do Destino Turístico 

 

X      O Conselho Municipal de 

Turismo promove a discussão 

frequente com os principais 

stakeholders do turismo para a 

elaboração do plano de gestão do 

destino turístico, com a 

participação efetiva dos 

stakeholders, oferecendo 

sugestões e participando da 

tomada de decisões. 
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Plano Diretor 

Municipal 

 X     Contempla o turismo. 

Mecanismos de 

informação 

destinados aos atores 

do destino 

- - - - - -  

Mecanismos de 

avaliação dos 

objetivos 

estabelecidos 

- - - - - -  

Instância de 

Governança Regional 

  X    Integra IGR não 

institucionalizada. 

Capacitação em 

turismo 

 

 X     Conhece as iniciativas de 

capacitação em turismo do 

Governo Federal e integra o 

Pronatec Turismo. 

Classificação no 

Mapa do Turismo 

X      Categoria A. 

Conselho Municipal 

de Turismo 

- - - - - -  

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Já no Quadro 33, apresentamos os resultados finais, isto é, após realizado contato com 

a Secretaria Municipal de Turismo, Inovação e Desenvolvimento Econômico; com um dos 

Conselheiros do Conselho Municipal de Florianópolis e com um dos Conselheiros do 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para o levantamento dos comprovantes 

que não estavam disponíveis na Internet. 

Quadro 33 - Resultado Final 

Variável Classificação Descrição 

5 4 3 2 1 0 

Plano Municipal do 

Meio Ambiente 

    X  Não possui Plano Municipal de 

Meio Ambiente. 

Participação dos 

stakeholders do 

turismo na elaboração 

do Plano de Gestão 

do Destino Turístico 

X      O Conselho Municipal de 

Turismo promove a discussão 

frequente com os principais 

stakeholders do turismo para a 

elaboração do plano de gestão do 

destino turístico, com a 

participação efetiva dos 

stakeholders, oferecendo 

sugestões e participando da 

tomada de decisões. 

Plano Diretor 

Municipal 

 X     Contempla o turismo. 

Mecanismos de 

informação 

destinados aos atores 

do destino 

    X  Não há mecanismos de 

informação formal. 

Mecanismos de 

avaliação dos 

objetivos 

estabelecidos 

    X  Não há mecanismo de avaliação. 

Instância de 

Governança Regional 

  X    Integra IGR não 

institucionalizada. 
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Capacitação em 

turismo 

 

 X     Conhece as iniciativas de 

capacitação em turismo do 

Governo Federal e integra o 

Pronatec Turismo 

Classificação no 

Mapa do Turismo 

 

X      Categoria A 

Conselho Municipal 

de Turismo 

X      Conselho conta com Regimento 

Interno e Legislação que o 

institui, possuindo ata de posse da 

atual diretoria. Município conta 

com Fundo Municipal do 

Turismo regulamentado. 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

Em relação à variável “Participação dos stakeholders do turismo na elaboração do 

Plano de Gestão do Destino Turístico”, o município obteve a melhor classificação na escala de 

avaliação proposta pela ferramenta. É importante ressaltar que todos os comprovantes 

utilizados nesta análise foram anexados ao final deste trabalho. Além disso, para comprovar a 

participação efetiva dos stakeholders do turismo na elaboração do Plano de Gestão do Destino 

Turístico foi definida como um dos comprovantes necessários à apresentação da “ata (s) da (as) 

reunião (ões) de elaboração do Plano Municipal de Turismo, ou outro documento que comprove 

a participação dos stakeholders na elaboração do Plano Municipal de Turismo”. No caso de 

Florianópolis, foram encontradas reportagens na internet que comprovam a formação de um 

Grupo de Trabalho formado por cinco stakeholders do turismo que, na época, integravam o 

Conselho Municipal de Turismo. Sendo assim, ao realizar a análise para classificar o município, 

entende-se que, como o Plano foi elaborado por cinco atores diferentes, além de ser apresentado 

em reuniões abertas do Conselho Municipal de Turismo para sua aprovação, o Conselho 

Municipal de Turismo de Florianópolis promoveu a discussão frequente com os principais 

stakeholders do turismo para a elaboração do plano de gestão do destino turístico, com a 

participação efetiva dos stakeholders, oferecendo sugestões e participando da tomada de 

decisões. A partir desta classificação, é possível constatar que, o Plano Municipal de Turismo 

contou com a participação efetiva dos stakeholders do turismo, sendo elaborado a partir da 

criação de um Grupo de Trabalho composto por cinco stakeholders. Neste caso, houve a 

participação e a colaboração de agentes não estatais, revelando o engajamento entre governo e 

os diversos atores do turismo, o que permitiu a construção de um Plano Municipal de Turismo 

mais condizente com a realidade e as expectativas do setor. A responsabilidade foi 

compartilhada, adotando-se um modelo de gestão mais alinhado com a governança pública. 

Outra variável que obteve a melhor classificação na escala de avaliação proposta foi a 

variável “Classificação no Mapa do Turismo”. Neste caso, ao ser classificado como um 
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município na Categoria A, Florianópolis apresenta-se como um destino competitivo 

economicamente, figurando no grupo dos municípios brasileiros com maior desempenho da 

economia do turismo. 

A última variável melhor bem classificada no município de Florianópolis é a variável 

“Conselho Municipal de Turismo”. Como dito anteriormente, a norma UNE 178501 indica a 

criação de um Ente Gestor que seja responsável pela transformação do destino turístico em 

inteligente. No caso brasileiro, este papel do Ente Gestor pode ser atribuído ao Conselho 

Municipal de Turismo. Portanto, ao avaliar a maturidade do Conselho Municipal de Turismo a 

partir desta variável é possível perceber se o município tem condições de iniciar uma 

transformação visando os DTI’s. Dessa maneira, entendemos que o Conselho Municipal de 

Turismo de Florianópolis, do ponto de vista normativo, possui os requisitos necessários para 

iniciar e gerir a transformação do destino turístico em inteligente, uma vez que conta com 

Regimento Interno, estabelecendo sua finalidade e competência; Legislação que o institui, 

determinando suas atribuições e o regulamentando; e participando também da gestão do Fundo 

Municipal do Turismo, importante instrumento utilizado no planejamento, desenvolvimento e 

o estímulo ao setor turístico. 

Já na variável “Plano Diretor Municipal” o município foi classificado no nível quatro 

da escala de classificação, ou seja, o Plano Diretor de Florianópolis comtempla o turismo. Esta 

classificação foi feita com base em uma análise do Plano Diretor, foi verificado que não há uma 

seção específica sobre o turismo, porém o Plano aborda o turismo com certa frequência e 

profundidade. A palavra “turismo” aparece 12 vezes, já “ecoturismo” é citado 2 vezes e 

“turístico” é mencionado 6 vezes. Além disso, o Plano tem como uma de suas diretrizes a 

“integração do município de Florianópolis na dinâmica da Região Metropolitana e sua 

consolidação como centro regional de desenvolvimento sustentável no setor de turismo” 

(FLORIANÓPOLIS, 2014, p. 10). A partir desta análise, entendemos que, mesmo o Plano 

Diretor contemplando o turismo, não há uma seção que trate dos objetivos e diretrizes 

específicos da política municipal de turismo, estabelecendo uma relação entre o turismo e o 

planejamento urbano de Florianópolis, conferindo ao turismo relevância e certo protagonismo. 

Assim como na variável “Plano Diretor Municipal”, na variável “Capacitação em 

turismo” o município também foi classificado no nível quatro da escala de classificação 

proposta. Inicialmente verificou-se que o município integra o Programa Federal Pronatec 

Turismo. Em seguida, foi feita uma análise do site da Prefeitura de Florianópolis e do site da 

Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Após esta análise, 

verificou-se que não há a divulgação das iniciativas do Governo Federal focadas na capacitação 
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em turismo pelos portais eletrônicos do município. Esta situação revela que não há a 

disseminação das iniciativas de capacitação em turismo disponíveis para a população, o que 

pode comprometer não só a qualidade dos serviços turísticos ofertados, mas também diminui a 

capacidade de inovação do setor, que não estará devidamente qualificado e atualizado.  

Já em relação à variável “Instância de Governança Regional”, foi identificado que 

Florianópolis integra a IGR “Grande Florianópolis”, assim como os municípios de Antônio 

Carlos, Palhoça, São Bonifácio, Rancho Queimado, Governador Celso Ramos e Santo Amaro 

da Imperatriz. Nesta variável o município foi classificado no nível três, isso é, possui IGR não 

institucionalizada. Esta classificação se deve ao fato de que a IGR “Grande Florianópolis” está 

contemplada no Mapa do Turismo 2019 – 2020, porém o Mapa não emite certidão 

reconhecendo esta Instância, como ocorre com outras IGR’s. Para a emissão da certidão é 

necessária a inserção de documentos no Sistema de Informação do Programa de Regionalização 

do Turismo – SISPRT.  

Na variável “Plano Municipal do Meio Ambiente”, Florianópolis foi classificada no 

nível 1, ou seja, não possui um Plano Municipal do Meio Ambiente. Foi constatado que, além 

de não existir um plano de gestão ambiental, o município também não dispõe de uma legislação 

que trate sobre esta temática. Este quadro revela que a questão da sustentabilidade ambiental 

ocupa um lugar secundário na gestão municipal, divergindo tanto das recomendações e 

diretrizes das políticas públicas federais brasileiras de turismo, quanto da visão dos DTI’s, que 

coloca a sustentabilidade como um de seus principais pilares. No entanto, é importante ressaltar 

que o município conta com um Fundo Municipal de Preservação e com um Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente.  

As duas últimas variáveis nas quais Florianópolis apresentou pior desempenho são: 

“Mecanismos de informação destinados aos atores do destino” e “Mecanismos de avaliação dos 

objetivos estabelecidos”. Não há, por parte do município, um mecanismo que garanta o acesso 

e o compartilhamento das informações com os atores do destino. Tampouco, há mecanismo 

capaz de avaliar se os objetivos estabelecidos no Plano Municipal do Turismo estão sendo 

alcançados. Esse resultado evidencia falta de transparência por parte da administração pública 

municipal, dificultando o acompanhamento das decisões e ações por todos os atores do destino 

e desestimulando a participação destes atores, o que resulta em um enfraquecimento da 

governança. Além disso, como o município não conta com um mecanismo de avaliação dos 

objetivos estabelecidos, com indicadores e metas, o monitoramento da situação turística do 

destino é impossibilitado e, caso as ações não estejam correspondendo aos objetivos 
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previamente estabelecidos e aos resultados esperados, o município não dispõe dessa informação 

para poder mudar a sua abordagem. 

4.3.1 Comprovantes para a classificação de Florianópolis 

 

O Quadro 34 apresenta a lista dos comprovantes utilizados para a classificação do 

município de Florianópolis durante a etapa de demonstração da ferramenta. Além de indicar a 

página da Internet na qual o comprovante pode ser obtido.  

Ressalta-se que, como o comprovante “Portaria de Regimento Interno do Conselho” 

foi obtido através de solicitação feita para um dos membros do Conselho Municipal de Turismo, 

uma vez que este comprovante não se encontra na Internet, não há indicação do link no qual o 

comprovante pode ser obtido. Dessa forma, o Regimento Interno do Conselho Municipal de 

Turismo está anexado ao final deste trabalho. 

Quadro 34 - Onde encontrar os comprovantes 

Variável Comprovantes necessários Comprovante  Onde encontrar 

Plano Municipal 

de Meio 

Ambiente 

Cópia do Plano Municipal de 

Meio Ambiente 

- - 

Cópia da Lei Municipal de 

Meio Ambiente 

- - 

Cópia da regulamentação do 

fundo municipal de 

preservação 

Lei nº 

8.290/2010 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/flor

ianopolis/lei-

ordinaria/2010/829/8290/lei-ordinaria-

n-8290-2010-cria-o-fundo-municipal-

do-meio-ambiente-e-da-outras-

providencias 

Cópia das atas de reuniões do 

Conselho Municipal de Meio 

Ambiente ou de Patrimônio 

Natural 

Atas das 

reuniões 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/sm

du/index.php?cms=atas&menu=5&sub

menuid=1125 

Participação dos 

stakeholders do 

turismo na 

elaboração do 

Plano de Gestão 

do Destino 

Turístico 

Ata (s) da (as) reunião (ões) de 

elaboração do Plano 

Municipal de Turismo, ou 

outro documento que 

comprove a participação dos 

stakeholders na elaboração do 

Plano Municipal de Turismo 

Notícia  http://floripamanha.org/2011/05/floripa

manha-participa-da-elaboracao-do-

plano-municipal-de-turismo/ 

Notícia http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/tur

ismo/index.php?pagina=notpagina&not

i=4073 

Notícia http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/tur

ismo/index.php?pagina=notpagina&not

i=4564 

Notícia http://floripamanha.org/2011/06/prefeit

ura-recebe-sugestoes-para-o-plano-

municipal-de-turismo/ 

Legislação do Plano 

Municipal de Turismo 

Decreto nº 

9.517/2011 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/flor

ianopolis/decreto/2011/951/9517/decre

to-n-9517-2011-aprova-o-plano-

municipal-de-turismo-do-municipio-

de-florianopolis 
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Legislação que institui o 

Conselho Municipal de 

Turismo 

Decreto nº 

18.484/2018 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/f/fl

orianopolis/decreto/2018/1848/18484/d

ecreto-n-18484-2018-designa-

membros-para-compor-o-conselho-

municipal-de-turismo-comtur-gestao-

20172019?r=c 

Decreto nº 

18.649/2018 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/flor

ianopolis/decreto/2018/1865/18649/dec

reto-n-18649-2018-altera-os-incisos-

xv-xviii-e-xxvii-do-art-1-do-decreto-n-

18484-de-2018-que-designa-membros-

para-comporem-o-conselho-municipal-

de-turismo-comtur-gestao-2017-2019 

Plano Diretor 

Municipal 

Plano Diretor Municipal Lei 

Complementar 

nº 482/2014 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arq

uivos/pdf/04_02_2014_12.01.39.ae8af

db369c91e13ca6efcc14b25e055.pdf 

Mecanismos de 

informação 

destinados aos 

atores do 

destino 

Ata da reunião que 

estabeleceu o 

mecanismo/sistema de 

informação 

-  

Cópia da página na web -  

Mecanismos de 

avaliação dos 

objetivos 

estabelecidos 

Ata da reunião que 

estabeleceu o 

mecanismo/sistema de 

avaliação 

-  

Cópia da ferramenta de 

avaliação 

-  

Instância de 

Governança 

Regional 

Certificado emitido pelo 

órgão competente que 

comprova o município como 

integrante de uma IGR 

- 

 

 

Ata da reunião de instalação 

da IGR 

- 

 

 

Capacitação em 

turismo 

Cópia do meio de divulgação -  

Constar o nome do município 

no link 

http://pronatec.turismo.gov.br

/cidades.html 

Página da 

Internet 

http://pronatec.turismo.gov.br/cidades.

html#sc 

Classificação no 

Mapa do 

Turismo 

Confirmação no Mapa de 

Regionalização 

Certificado de 

classificação 

 

http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/

init.html#/home 

Conselho 

Municipal de 

Turismo 

Ata da reunião de instalação 

do Conselho 

-  

Legislação que institui o 

Conselho 

Lei nº 

3.741/1992 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/flor

ianopolis/lei-

ordinaria/1992/375/3741/lei-ordinaria-

n-3741-1992-define-a-politica-

municipal-de-turismo-cria-o-conselho-

municipal-de-turismo-e-da-outras-

providencias 

Ata de posse da atual diretoria Decreto nº 

18.484/2018 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/f/fl

orianopolis/decreto/2018/1848/18484/d

ecreto-n-18484-2018-designa-

membros-para-compor-o-conselho-

municipal-de-turismo-comtur-gestao-

20172019?r=c 

Decreto nº 

18.649/2018 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/flor

ianopolis/decreto/2018/1865/18649/dec
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reto-n-18649-2018-altera-os-incisos-

xv-xviii-e-xxvii-do-art-1-do-decreto-n-

18484-de-2018-que-designa-membros-

para-comporem-o-conselho-municipal-

de-turismo-comtur-gestao-2017-2019 

Portaria de Regimento Interno 

do Conselho 

Regimento 

Interno 

ANEXO A 

Legislação de criação e 

regulamentação do Fundo 

Municipal do Turismo 

Lei nº 

9.326/2013 

https://leismunicipais.com.br/a2/sc/f/fl

orianopolis/lei-

ordinaria/2013/932/9326/lei-ordinaria-

n-9326-2013-institui-o-fundo-

municipal-de-turismo-de-florianopolis-

fumturf-vinculado-a-secretaria-

municipal-de-turismo-de-florianopolis 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

4.4  AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da ferramenta, como exposto no terceiro capítulo deste trabalho, 

corresponde à comparação do objetivo proposto no capítulo de Introdução com os resultados 

observados a partir da etapa de demonstração da ferramenta. 

Para recapitular, o objetivo foi definido como “Propor uma ferramenta para análise da 

situação turística atual dos municípios brasileiros tendo em vista as Políticas Públicas Federais 

Brasileiras de turismo e a visão de Destinos Turísticos Inteligentes”. 

Para saber se a ferramenta e seus resultados estão alinhados com o objetivo definido 

serão analisadas as seguintes questões: (1) se a ferramenta condiz com a realidade dos 

municípios brasileiros, (2) se a ferramenta pode ser aplicada nos diversos municípios 

brasileiros, (3) se a ferramenta abrange as políticas públicas de turismo brasileiras e (4) se a 

ferramenta abrange a visão de Destinos Turísticos Inteligentes. 

Em relação as duas primeiras questões, se a ferramenta condiz com a realidade dos 

municípios brasileiros e se pode ser aplicada nos diversos municípios brasileiros, entendemos 

que a ferramenta satisfaz estas condicionantes. Primeiro porque foi elaborada tendo em vista as 

principais políticas públicas de turismo do Brasil, estando de acordo com a realidade turística 

do país. Além disso, a ferramenta proposta foi adotada pelo Projeto de Extensão “Programa 

Nacional de Turismo Cultural e Natural” e será aplicada em diversos municípios brasileiros. 

Isto mostra que a ferramenta proposta por esta dissertação está de acordo com a realidade dos 

municípios brasileiros, podendo ser aplicada nestes municípios. 

Já sobre as questões 3 e 4, se a ferramenta abrange as políticas públicas de turismo 

brasileiras e a visão de Destinos Turísticos Inteligentes, ressalta-se que, as diretrizes e 

estratégias que serviram de base para a construção da ferramenta, foram elaboradas com base 



132 

 

na norma UNE 178501, que versa sobre o desenvolvimento de DTI, e também com base nas 

políticas públicas de turismo brasileiras levantadas inicialmente. Desta forma, o resultado 

obtido por meio da aplicação da ferramenta aponta para o nível de alinhamento e engajamento 

do município em relação às principais questões que circundam tanto o conceito de DTI, como 

as políticas públicas de turismo brasileiras.  

Logo, ao final da aplicação, o destino obtém como resultado um quadro geral da sua 

situação turística atual em relação às políticas públicas de turismo brasileiras e a visão de DTI, 

conhecimento essencial para que o destino possa traçar um planejamento e desenvolver 

estratégias que foquem no aumento da sua competitividade e eficiência.  

Os resultados obtidos por intermédio da aplicação da ferramenta na cidade de 

Florianópolis mostraram que falta um maior alinhamento com as políticas públicas de turismo 

do Governo Federal, principalmente em relação à regionalização, diretriz que ocupa um lugar 

central na política de turismo adotada pelo país, visando promover o desenvolvimento conjunto 

das regiões. Percebe-se também que a forma como a informação é disseminada precisa ser 

repensada, principalmente nas questões referentes às oportunidades de capacitação para 

profissionais do setor turístico. É essencial que a população saiba sobre iniciativas de 

capacitação em turismo, para que possam se qualificar e melhorar a qualidade dos serviços e 

produtos turísticos ofertados. Além de fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras. 

A sustentabilidade ambiental é outra questão que merece maior destaque no município. 

Os resultados mostraram que a gestão do meio ambiente não é feita com base em um 

planejamento, já que não há um plano de gestão ambiental, nem lei que dê legitimidade e 

regulamente essa questão. A sustentabilidade ambiental é citada tanto no Plano Nacional do 

Turismo 2018 – 2022, como na Política Nacional do Turismo. Além disso, é considerada um 

dos pilares dos DTI’s. A norma UNE 178501 afirma que um DTI deve garantir o 

desenvolvimento turístico sustentável em suas três vertentes, econômica, sociocultural e 

ambiental. 

Outro ponto a ser destacado é a falta de um canal direto entre governo e atores do 

turismo que seja fundamentado na tecnologia, a fim de comunicar a estes atores informações 

importantes sobre o destino. A falta de um mecanismo de informação acaba afastando os 

stakeholders de turismo de Florianópolis na gestão turística do município.  

Ressalta-se também a falta de mecanismos de avaliação dos resultados obtidos através 

da implementação do Plano Municipal de Turismo do município. A avaliação, a partir do 

monitoramento, é fundamental em qualquer gestão, no turismo não é diferente. Ao não realizar 

este processo de avaliação, Florianópolis pode estar colocando em prática ações pouco eficazes 
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e que não sejam suficientes para alcançar os objetivos estabelecidos para o setor do turismo. 

Não há transparência por parte do município em relação as suas ações, o que dificulta a cobrança 

por parte da população que não consegue avaliar o que está sendo feito, muito menos permite 

a responsabilização dos agentes públicos. 

O resultado da aplicação da ferramenta proposta em Florianópolis também apontou 

questões positivas. Por exemplo, o município possui um Conselho Municipal de Turismo 

atuante, operando junto à administração municipal. A existência de um Plano Municipal de 

Turismo também nos mostra que há um planejamento para a gestão turística do destino, 

elaborado a partir da participação de diversos atores.  Isto tudo nos mostra que, o modelo de 

gestão adotado no setor turístico aproxima-se da governança pública, o que é um fator positivo 

para o município.   

Portanto, a partir da aplicação da ferramenta proposta concluímos que, em relação ao 

turismo do município, ainda há muito o que fazer, principalmente nas questões relativas à 

disseminação de informação, transparência, avaliação e sustentabilidade ambiental. Porém, 

acreditamos que Florianópolis possui condições para iniciar uma estratégia focada na sua 

transformação em um DTI, possuindo um Conselho Municipal de Turismo atuante que pode 

encabeçar esse desenvolvimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O turismo é uma atividade complexa, que envolve diversos setores (econômico, meio 

ambiente, sociocultural, entre outros) e que está passando por diversas transformações. 

Atualmente não basta que um destino turístico disponha de atrativos naturais ou culturais, 

transformações tecnológicas e de comportamento estão modificando o perfil dos turistas, que 

estão cada vez mais exigentes. Nesta conjuntura, surge a necessidade de inovação por parte dos 

destinos turísticos e, o DTI, torna-se uma opção para estes destinos, fomentando a inovação e 

tornando-os mais competitivos e eficientes frente ao novo mercado. 

  Este trabalho abrange dois grandes constructos. O primeiro deles é o Destino 

Turístico Inteligente, apontado por muitos autores como o futuro do turismo. Esta nova visão 

surge como resposta às mudanças advindas da sociedade do conhecimento e tecnologia, e tem 

na inovação seu maior propulsor. O segundo constructo, políticas públicas de turismo, emerge 

do entendimento de que a inovação não é exclusiva do setor privado e de que o Estado, por 

meio de políticas públicas de turismo, fomenta o desenvolvimento do país e do turismo 

inovador.  

Esta dissertação traçou como objetivo principal a proposição de uma ferramenta para 

analisar a situação turística atual dos municípios brasileiros tendo em vista as Políticas Públicas 

Federais Brasileiras de turismo e a visão de Destinos Turísticos Inteligentes. 

Para alcançar este objetivo, inicialmente procurou-se estabelecer as definições dos 

principais constructos que servem de base para esta pesquisa. Após esta etapa inicial, foi 

realizada uma revisão da literatura com o objetivo de levantar políticas públicas de turismo que 

tivessem como foco o desenvolvimento de DTI. Para complementar o trabalho e situá-lo na 

realidade brasileira, foi feito um levantamento das principais políticas públicas de turismo 

empreendidas no país. Por fim, para compor o arcabouço teórico, foi incluída a norma UNE 

178501, cujo objetivo é o desenvolvimento de DTI’s. 

 Em seguida foi escolhido o DSR como método para a criação da ferramenta. Adotando-

se os processos do método de DSR descritos por Peffers et al. (2008), a ferramenta pode ser 

elaborada. A princípio foram definidas a arquitetura e a funcionalidade da ferramenta, ambas 

foram provocadas e emergiram para atender o Projeto de Extensão “Programa Nacional de 

Turismo Cultural e Natural”. O próximo passo foi o desenvolvimento da ferramenta em si, para 

isso foram definidas diretrizes (inovação, tecnologia, acessibilidade, sustentabilidade, 

regionalização e governança pública) e estratégias (criação de um Ente Gestor, plano diretor, 

plano de operação e monitoramento) a partir do levantamento das principais políticas públicas 
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federais brasileiras de turismo e da norma UNE 178501. Desta forma, foi possível definir as 

nove variáveis que compõem a ferramenta proposta, assim como a caracterização de cada uma 

delas, com: a proposta da variável; qual a pergunta que deve ser feita para responder a variável 

e onde pode ser encontrada; o que avaliar; qual a escala de avaliação; qual a classificação da 

medida; quais comprovantes são necessários para justificar a classificação e como avaliá-los. 

Após a caracterização, foi realizada a demonstração de uso da ferramenta através da sua 

aplicação no município de Florianópolis. Por fim, realizou-se a avaliação entre os resultados da 

demonstração e o objetivo deste trabalho.  

 Ao propor uma ferramenta capaz de analisar a situação turística dos municípios 

brasileiros com base em diretrizes e estratégias das políticas públicas federais brasileiras de 

turismo e da visão dos DTI’s, este trabalho apresenta um importante avanço na prática do 

turismo. A partir da aplicação da ferramenta, os gestores e stakeholders do turismo são munidos 

com informações essenciais que irão auxiliar tanto o planejamento, quanto a gestão do destino.  

 Corroborando com a literatura estudada, conclui-se que as políticas públicas com foco 

no desenvolvimento de destinos turísticos mais inteligentes devem ser colocadas em prática sob 

o modelo de gestão pública da governança pública. Ao adotar este modelo, é permitido que 

diversos atores se engajem e atuem na elaboração e implementação das políticas, o que gera 

mais chances de sucesso. Pode-se concluir, também, que o Estado é um acelerador do 

desenvolvimento dos destinos turísticos inteligentes, possuindo a capacidade de integrar todos 

os atores e conciliar seus interesses, muitas vezes divergentes. 

 Este trabalho oferece duas principais contribuições. A primeira delas é provocar uma 

discussão que relaciona as políticas públicas federais brasileiras de turismo e a visão dos DTI’s. 

Já a segunda contribuição alinha-se ao objetivo deste trabalho, já que propõe uma ferramenta 

capaz de auxiliar o desenvolvimento de DTI’s, ao fornecer uma análise sobre a situação atual 

dos municípios brasileiros. 

 

5.1 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 É importante destacar que este estudo possui diversas limitações. A primeira delas diz 

respeito aos bancos de dados utilizados durante a etapa de revisão da literatura. Ao todo, foram 

três os bancos de dados pesquisados, sendo assim é possível que outros estudos e trabalhos 

interessantes a esta dissertação e que não compõem os bancos pesquisados não foram 

encontrados, logo não integram a bibliografia estudada. Outra limitação está relacionada à 
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escolha das palavras-chave para a busca sistemática, o que pode ter excluído materiais 

relevantes e que utilizem outras palavras-chave relacionadas ao tema. 

 Há ainda, a limitação relativa ao tempo do estudo, que não permitiu a verificação da 

ferramenta proposta com especialistas. Portanto, acreditamos que esta limitação deve ser 

considerada como uma oportunidade de pesquisa para estudos futuros. Também como sugestão 

fica a possibilidade de pesquisa para a criação de políticas públicas nacionais que visem o 

desenvolvimento de DTI’s, além de estudos que investiguem o papel da Gestão do 

Conhecimento no desenvolvimento de DTI’s. 
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