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1. INTRODUÇÃO

O turismo só recentemente tem ganhado destaque na agenda das políticas públicas brasileiras. Visando a 
busca de subsídios que possibilitem direcionar as políticas específicas dentro dessa área, o Ministério do 
Turismo vem envidando esforços para reunir o maior número de parâmetros e indicadores que permitam 
orientar suas ações para o setor. Dentro desse contexto situa-se esta pesquisa que fez um esforço em trazer 
algo de novo além dos indicadores gerais de desempenho do setor na economia do país. Seu principal 
objetivo foi saber como os municípios brasileiros vêm se preparando para o turismo e os impactos que 
ele tem gerado nas comunidades dos destinos turísticos no país, tomando-se o desempenho das finanças 
municipais como uma proxy desse desenvolvimento.

Esse trabalho insere-se no âmbito de duas questões-chave. De um lado, verificar os impactos do turismo nas 
finanças dos seus respectivos municípios, considerando-se que o setor é exportador de serviços. Assim, 
espera-se que o terciário cresça com o turismo, e as receitas locais sejam incrementadas nos municípios em 
que essa atividade assume maior importância. É de se esperar também impactos nas despesas municipais, 
pois o setor requer investimentos em infraestrutura e oferta de serviços que beneficiem a população local e 
os visitantes. De outro lado, trabalha-se com a hipótese de que os impactos gerados pelo turismo, traduzidos 
em ganhos para as comunidades e para o próprio setor, ocorrem com mais freqüência naqueles municípios 
cujos padrões institucionais de gestão têm como base os princípios do desenvolvimento sustentável.

Sabe-se que essa é uma questão complexa e desafiante em face da precariedade da base de dados 
municipais sobre o turismo. Na contabilidade pública a fonte de informações sobre a questão é a prestação 
de contas dos municípios encaminhada ao Tribunal de Contas da União e que alimentam a base de dados 
do Tesouro Nacional. Só recentemente a função pública turismo passou a ser registrada, faltando base de 
comparação para uma análise da evolução histórica de seu desempenho em termos de despesas e de 
receitas municipais. Contudo, há de se ressalvar o fato de que essas informações de base municipal são 
declaratórias por parte dos municípios, sujeitas, portanto, a possíveis falhas.

Aliou-se à análise dos dados secundários das fontes do Tesouro Nacional sobre contas públicas municipais 
e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o perfil dos municípios brasileiros – gestão 
pública, uma pesquisa qualitativa em 22 municípios turísticos, sobre o impacto do turismo no desenvolvimento 
das comunidades de destino e de como a gestão pública local vem atuando no setor, de modo que os dados 
empíricos possibilitassem uma compreensão mais próxima da realidade das questões de interesse.

Ao mesmo tempo, procurou-se perceber a importância que o setor tem assumido nas políticas públicas 
brasileiras. Daí uma análise comparativa do desempenho institucional dos municípios turísticos, aqueles 
com roteiros turísticos que integram o mapa de regionalização turística do Brasil, com os demais municípios 
brasileiros, conforme dados do IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros – Gestão Pública 2004 e Gestão Pública 
2005. Sendo o turismo um setor que envolve grande diversidade de atores públicos e civis e os vários âmbitos 
das políticas públicas, ele só terá condições de se desenvolver adequadamente onde os processos de gestão 
pública, particularmente os de base local, contemplarem um nível mínimo de articulação institucional.

Preliminarmente aos estudos sobre a relação turismo-finanças municipais e gestão pública, buscou-se uma 
compreensão do quadro evolutivo da política de turismo no Brasil, avaliando-se a posição que o setor ocupa 
na estrutura dos gastos públicos. Ao mesmo tempo, fez-se uma análise comparativa entre as várias esferas 
de governo quanto aos desempenhos desses gastos, procurando-se ver ao final a posição que ocupam os 
municípios turísticos nessa estrutura de gastos e de investimentos, temas que foram objeto da segunda 
seção desse trabalho.

A terceira seção procura estimar estatisticamente os possíveis impactos da atividade turística tanto nas 
receitas como nas despesas municipais. Fez-se uma descrição estatística dos resultados encontrados, 
comparando o comportamento do grupo dos municípios turísticos com os demais, de modo a quantificar os 
efeitos da atividade turística sobre as contas municipais.

A quarta seção procurou avaliar o estágio em que se encontram as administrações municipais, com a hipótese 
de que a atividade turística para ser sustentável, gerando ganhos para as comunidades receptoras, em 
razão da sua grande transversalidade, pressupõe uma base de organização e de eficiência das respectivas 
gestões locais das comunidades de destino.

A quinta seção analisa os resultados da pesquisa qualitativa aplicada em 22 destinos turísticos pertencentes 
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às cinco regiões geográficas brasileiras. Mediante aplicação da técnica de grupo focal com a participação 
de representantes dos trades turísticos e de instituições cuja atuação é de interesse no desenvolvimento do 
turismo, e por meio de entrevistas semiestruturadas com representantes das administrações municipais e 
de outras instituições públicas, pode-se obter uma amostra representativa dos vários aspectos relacionados 
à gestão e finanças e turismo, em particular quanto aos impactos positivos e negativos que esse setor vem 
gerando no desenvolvimento dos municípios brasileiros.

A última seção destaca os aspectos relevantes dos resultados dessa pesquisa fazendo as considerações 
finais e as principais recomendações de interesse das políticas públicas para avanço do setor.
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2. O TURISMO NO BRASIL - EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL 
E EXPANSÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA TURÍSTICA 

Esta seção vai delinear o quadro atual do setor turístico com o objetivo de introduzir, contextualizar e 
fundamentar os principais temas do trabalho de modo a inter-relacionar os diversos fatores que envolvem 
a questão no Brasil. Ela traz a definição conceitual do turismo e sua evolução no país, com destaque para a 
evolução institucional, abordando, ao final, o desempenho dos gastos públicos com o setor.

2.1 Conceitos de turismo 

Entender o que se chama de turismo e de turista é essencial para a abordagem do tema proposto, o qual 
apresenta diversas conceituações e busca atender aos mais variados propósitos, seja para fins econômicos, 
culturais, sociais ou científicos.

A origem do termo turismo está relacionada às viagens que os jovens aristocratas ingleses faziam na 
segunda metade do século XVIII pelo continente europeu, com a finalidade de lapidar seus saberes1 . Essa 
viagem era conhecida como Grand Tour2  e, por isso, os jovens que a realizavam ficaram conhecidos como 
touristes. Os termos tourisme e touriste foram incorporados por outros idiomas guardando, por muito tempo, 
o sentido restrito de viagem feita sem fins lucrativos, para complementação dos estudos. O turismo teve 
um grande salto com a Revolução Industrial devido aos avanços nos transportes, comunicações e técnicas 
mercadológicas. É nesse período que o turismo deixa de ser restrito à elite, para se tornar acessível a uma 
maior parcela da sociedade.  

Segundo Wahab (1991; p.10), a definição apresentada pelo economista austríaco Herman Von Schullard em 
1910 é, possivelmente, a primeira de que se tem registro. A ela seguem-se diversas outras formulações para 
os termos turismo e turista (quadro 2.1). A evolução destas conceituações reflete a evolução do tema.

Quadro 2.1 – Síntese Ilustrativa da Evolução Conceitual dos Termos Turismo e Turista

1 “Sob o impulso de sentimentos cosmopolitas – que acabaram por gerar comportamento conspícuo entre as camadas refinadas – o mundo 
passou a ser visto como uma grande escola; percorrê-lo contribuía para o amadurecimento do espírito e do intelecto e para a aquisição de 
um horizonte cultural indispensável à época moderna”. (QUINTANEIRO, 1995) 
2  A palavra francesa tour derivada do latim tornare (girar, arredondar) significa viagem circular.

AUTOR DATA TERMO CONCEITO

Herman Von Schullard

1910 Turismo

A soma das operações, especialmente as de natureza econômica, 
diretamente relacionada com a entrada, a permanência e o 
deslocamento de estrangeiros para dentro e para fora de um país, 
cidade ou região  [...]” (IGNARRA, 2000; p.24).

Comissão Econômica da 
Sociedade das Nações 1937 Turista

“Toda pessoa que viaja por uma duração de 24 horas, ou mais, 
para um país diferente do da sua residência [...]” (CUNHA, 1997, 
p.22). (1990 ou 2000)

União Internacional dos 
Organismos de Turismo 
(UIOOT)

1950 Turista
Estendeu o conceito de turista para abarcar também os estudantes 
excursionistas.

Conferência das Nações 
Unidas sobre o Turismo e 
as Viagens Internacionais 1963 Visitante

Toda pessoa que se desloca a um país diferente daquele onde tem 
a sua residência habitual, desde que aí não exerça uma profissão 
remunerada(1). Essa definição foi importante para as políticas 
internacionais, pois excluiu aqueles que viajam em busca de 
emprego.

31° Congrés de L'aiest
1981 Turismo

"O movimento de pessoas, por tempo determinado, para destinações 
fora de seu local de residência, e as atividades realizadas durante o 
tempo de permanência nas localidades visitadas [...]". 

Organização Mundial de 
Turismo (OMT) 1983 Turista 

nacional

Visitantes com uma permanência no local visitado de, pelo menos, 
24 horas, e não superior a um ano, motivados por prazer, férias, 
desportos ou negócios, visita a parentes e amigos, missão, reunião, 
conferência, saúde, estudos, religião (tradução do autor).

Continua
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  Fonte:  Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
 (1) A definição de visitante, contudo, desdobra-se em turistas e excursionistas, sendo este os visitantes   
 temporários  que permaneçam menos de 24 horas no país visitado, e aqueles os visitantes que permanecem pelo  
 menos 24 horas no país visitado e cujos motivos da viagem podem ser agrupados em lazer e negócios, razões  
 familiares, missões, reuniões.

A primeira definição técnica de turista, formulada pela Comissão Econômica da Sociedade das Nações em 
1937, por exemplo, visava à normalização das estatísticas internacionais e a busca de padrões. A definição 
apresentada em 1950 à União Internacional dos Organismos Oficiais de Turismo (UIOOT)3 , por sua vez, 
buscou precisar mais o conceito de turista. Novos esforços de aperfeiçoamento podem ser sentidos em 
1963 quando se excluiu do conceito de turista aqueles que viajam em busca de emprego. Outra questão 
relevante foi a ênfase dada ao turismo internacional, a qual levou a Organização Mundial de Turismo (OMT)4  
a elaborar uma definição de turismo nacional em 1983.

No Brasil, destacam-se entre as formulações existentes as definições propostas pela Empresa Brasileira de 
Turismo (EMBRATUR).

a) É uma atividade econômica representada pelo conjunto de transações compra e venda de 
serviços turísticos efetuadas entre os agentes econômicos do turismo. É gerado pelo deslocamento 
voluntário e temporário de pessoas para fora dos limites da área ou região em que têm residência 
fixa, por qualquer motivo, excetuando-se o de exercer alguma atividade remunerada no local que 
visita (1992). 

b) Conjunto de relações e fenômenos produzidos pelo deslocamento e permanência de pessoas 
fora do lugar de domicílio, desde que tais deslocamentos e permanência não estejam motivados por 
uma atividade lucrativa (EMBRATUR, 2008).

Assim, após ponderação das diversas visões apresentadas, o termo turismo será compreendido neste 
trabalho como um “[...] fenômeno que ocorre quando um ou mais indivíduos se transladam a um ou mais 
locais diferentes de sua residência habitual por um período maior que 24 horas e menor que 180 dias, sem 
participar nos mercados de trabalho nos locais visitados [...]” (ARENDIT, 1999; p. 8). A escolha encontra-
se alicerçada na OMT e em órgãos oficiais do setor no Brasil, especialmente a EMBRATUR, que também 
adotam esse conceito. Embora alguns autores, como Paiva (1995, p.14), critiquem esse conceito por ser 
demasiadamente “comercialista”, ele se mostra o mais adequado aos fins pretendidos, pois abarca tanto o 
turismo nacional como o internacional e expressa as inúmeras atividades inerentes ao fenômeno.

2.2 Os múltiplos aspectos da atividade turística

O turismo, como conjunto de relações e fenômenos produzidos pelo deslocamento e permanência de 
pessoas fora do lugar de domicílio, não pode ser pensado de modo restrito, pois é uma atividade ao mesmo 

3 A UIOOT hoje é a Organização Mundial de Turismo (OMT).
4 A Organização Mundial do Turismo (OMT) que, desde 2003 atende como agência especializada das Nações Unidas, opera como um fórum 
global para as questões reguladoras do turismo e como fonte de conhecimento prático sobre o turismo. Como organização internacional 
condutora no campo do turismo, desempenha um papel central e decisivo na promoção do desenvolvimento responsável, sustentável e 
universalmente acessível do turismo, prestando maior atenção aos interesses de países em desenvolvimento.

Continuação Quadro 2.1

Wahab 1991 Turismo

“Atividade humana internacional que serve como meio de 
comunicação, elo de integração entre povos, dentro de um mesmo 
país, como fora dos limites geográficos dos países. Envolvendo 
o deslocamento por determinado tempo de pessoas para outra 
região, país ou continente, objetivando satisfazer necessidades 
outras que não o exercício de uma função remunerada” (WAHAB, 
1991, p.10).

De La Torre 1992 Turismo

“É um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário 
e temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, 
fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura 
ou saúde, saem do seu local de residência habitual para outro, no 
qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, 
gerando múltiplas inter-relações de importância social, econômica 
e cultural” (DE LA TORRE, 1992 apud BARRETTO, 1995, p.130).

Mcintosh 1993 Turismo
“Pode ser definido como a ciência, a arte e a atividade de atrair 
e transportar visitantes alojá-los cortesmente, satisfazer suas 
necessidades e desejos” (MCINTOSH,1993, p.109).

   

AUTOR DATA TERMO CONCEITO
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tempo econômica, sociocultural e ambiental. De La Torre destaca a importância sociocultural e econômica 
desta atividade evidenciando que ela é capaz de gerar benefícios para todos podendo ser uma das 
ferramentas para o desenvolvimento local (MERIGUE, 2008). Ou seja, não se pode se restringir à vontade 
de bem acomodar o turista. É necessário que ela seja instrumento para o desenvolvimento sustentável local 
gerando empregos, garantindo um aumento da qualidade de vida dos habitantes locais e assegurando a 
preservação do patrimônio cultural e dos recursos naturais5.  

A despeito do reconhecimento de que não se pode ter uma visão estritamente econômica do turismo, a sua 
importância como atividade econômica, por ser mais evidente, torna-se também a mais trabalhada pelos 
estudiosos. Sob esta visão, a atividade turística é considerada como uma atividade de exportação de uma região 
ou nação até o lugar de destino, ou seja, país receptor ou lugar de recebimento, no qual gera renda, favorece 
a criação de empregos, de divisas que ajudam a equilibrar a balança de pagamentos, aumenta os impostos 
públicos e aquece a atividade empresarial (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2001, p. 8). A corrente ou 
fluxo de divisas em direção à área de destino que desenvolve turismo não só constitui uma importante fonte 
de entradas para aquelas empresas ou pessoas vinculadas diretamente à atividade turística, como também 
beneficia os demais setores da economia pelo chamado efeito multiplicador. Na renda, este efeito é produto da 
interdependência existente entre os diversos setores econômicos, de maneira que o aumento na demanda dos 
bens ou serviços produzidos por um setor gera, por sua vez, o crescimento na demanda de bens ou serviços 
procedentes de outros setores necessários à produção das anteriores. Ou seja, a indústria turística caracteriza-
se por sua complexidade numa cadeia de interação de diferentes setores econômicos.

Os efeitos do turismo na economia de uma localidade ou região podem, portanto, dar-se de forma direta, 
indireta ou induzida. Os efeitos diretos resultam das despesas realizadas pelos turistas dentro dos próprios 
equipamentos e de apoio, pelos quais o turista pagou diretamente. Os efeitos indiretos do turismo são 
resultantes da despesa efetuada pelos equipamentos e prestadores de serviços turísticos na compra de 
bens e serviços de outro tipo. Trata-se de um recurso que foi trazido pelo turista, mas que será gasto por 
outrem que anteriormente o recebeu. Numa terceira etapa de circulação do dinheiro do turista estão os 
efeitos induzidos, que são constituídos pelas despesas realizadas por aqueles que receberam o dinheiro 
dos prestadores dos serviços turísticos e similares (BARRETO; 1995, p.95). Sabe-se que o segmento turismo 
exerce influência sobre os demais setores da economia de um país ou região onde se desenvolve, bem 
como sobre os setores econômicos fora desses limites, ou seja, exerce influências inter-regionais. 

Sob a lógica mercadológica, por sua vez, os estudos chamam atenção para a oferta e a demanda de bens 
e serviços que envolvem viagens e afins e interagem no mercado turístico. A complexidade de elementos 
necessários para atender o visitante em suas necessidades, somadas ao entretenimento e atrativos dos 
lugares visitados, são extremamente relevantes e devem ser levados em consideração. Eles se expressam 
no conceito de oferta turística. Os componentes dessa oferta podem ser divididos em cinco categorias: 

1º) Recursos naturais: com elementos básicos, como, clima, topografia, flora, fauna, recursos 
hidrográficos, acidentes geográficos. Estes recursos evidentemente preexistem em uma área ou 
região, mas constituem conjunto essencial de fatores sem os quais a efetivação da oferta de turismo 
será pouco significativa.

2º) Infraestrutura: constitui o subsistema de recursos tecnológicos aplicados para possibilitar as 
condições de vida humana em um local. Esse conjunto de fatores engloba serviços públicos (água, 
luz, telefone, esgoto), estradas, instalações em aeroportos, estações e portos, etc.

3º) Instalações e equipamentos de transporte: incluídas neste item estão as unidades básicas de 
transporte, como navios, aviões, composições ferroviárias e também as vias permanentes e terminais 
utilizadas por este subsistema.

4º) Superestrutura: aqui estão classificados os recursos, como prédios de aeroportos, terminais de 
passageiros, estações de água, hotéis, motéis, shopping centers, casas de espetáculos, praças de 
esportes, etc. Estes recursos funcionam como subsistemas auxiliares para que os fluxos de demanda 
sejam atendidos.

5º) Hospitalidade: este recurso possui natureza intangível, pois depende de fatores sociais, 
antropológicos e culturais. Embora sendo de natureza intangível não é fator menos relevante para a 
efetivação da oferta de turismo. “A hospitalidade, definida como uma atitude receptiva e acolhedora 
do alienígena ou nativo, encontra sua expressão no interesse em servir, na cortesia, na amizade e no 
auxílio que uma comunidade oferece aos seus visitantes. (MCINTOSH, 1972, p.111)

5 O planejamento da atividade turística também é importante para que ela não se torne predatória.



20

Esta lista de componentes revela a complexidade da atividade, mas não a esgota. Outras preocupações 
podem ser inseridas, como exemplificam os trabalhos de Cole (1972) e Lima Filho (1973). Cole (1972, 
p.102) introduz os conceitos de funcionalidade e de estética como elementos estruturadores e operacionais 
da oferta turística. São exemplos de funcionalidade e estética: facilidades de transporte e comunicação, 
qualidade e eficiência de informações que permitam o melhor conhecimento prévio da região por parte do 
viajante e, respectivamente, as formas estéticas de arquitetura e paisagismo. Lima Filho (1973, p.81). Por 
sua vez, destaca elementos de planejamento e gestão que potencializam esta oferta: análises de mercado; 
propaganda e outros meios de divulgação; estruturas de venda e as vias de distribuição, como agências 
de turismo. Estes seriam recursos auxiliares que têm como objetivo executar as atividades de captação da 
demanda por turismo. 

Tendo em vista a complexidade econômica, mercadológica e social do turismo, Dias (2003, p.37) chama a 
atenção para a importância do papel do Estado no planejamento dessas atividades: “o turismo é consumidor 
intensivo de território, e, portanto deve-se planejar seu desenvolvimento numa ótica que aponte claramente 
quais objetivos econômicos deseja alcançar, quais espaços devem ser protegidos e qual a identidade que 
será adquirida ou fortalecida.” O autor destaca também a forte inter-relação do turismo com outras políticas 
setoriais como infraestrutura urbana, de desenvolvimento regional, de emprego e renda e, mais recentemente, 
de preservação ambiental e do patrimônio histórico-cultural. Bons índices sociais, como a renda per capita, 
favorecem a expansão do turismo, assim como uma boa educação que possibilita avanços na formação de 
profissionais mais competentes e mais habilitados para a indústria turística. Serviços públicos de qualidade, 
além de atender à população local, também podem servir aos turistas, como, por exemplo, a iluminação 
pública de ruas que facilita a circulação dos visitantes.

A interação não se deve dar somente entre políticas, mas também entre níveis de governo e entre atores 
(governo, sociedade e setor privado). No primeiro caso, por exemplo, como nem sempre é possível reunir 
em uma única localidade o todo necessário ao exercício pleno do turismo (em alguns casos onde há o 
atrativo nem sempre se encontram condições adequadas de hospedagem, dos transportes, meios de 
alimentação e outros serviços básicos) a interação entre municípios, com o governo estadual e o governo 
federal é justificada e importante. Como as políticas públicas de turismo são multissetoriais e extremamente 
complexas (incorporam um amplo conjunto de atividades, da competência de diferentes atores e agências 
estatais e privados), sua implementação constitui um grande desafio (BENI, 1998, p.18).

2.3 Legislação e evolução da estrutura institucional do setor turístico no Brasil

As políticas públicas relativas ao turismo brasileiro tiveram início na década de 1930 quando foi criada a 
Divisão de Turismo - integrante do Departamento de Imprensa e Propaganda, vinculada à Presidência da 
República - cuja principal atribuição era a fiscalização das atividades relativas às agências de viagens. A 
primeira menção expressa à atividade turística no Brasil em um diploma legal foi no Decreto-lei 406, de 4 
de maio de 1938. Segundo Cruz (2000, p.47), com este decreto-lei inicia-se a fase da “pré-história” jurídico-
institucional das políticas nacionais de turismo. No entanto, nesta fase inicial da política de turismo brasileira, 
a legislação voltou-se mais para aspectos específicos da atividade, não existindo ainda um programa ou 
política nacional de turismo (quadro 2.2).

Quadro 2.2: Principal legislação da fase inicial da política de turismo  Brasil – 1938/1958

DATA NÚMERO DA LEI OBJETO

4/maio/ 
1938

Decreto-lei 406 Regulamentava a entrada de estrangeiros no território nacional, prevendo a 
necessidade de autorização estatal para a exploração da atividade de venda de 
passagens para viagens aéreas, marítimas ou rodoviárias.

1940 Decreto-lei 2 440 Cuidou das empresas e agências de viagens e turismo, exigindo-lhes registro 
prévio de órgãos do governo para o pleno funcionamento, além de autorização 
para as viagens coletivas de excursão.

1958 Decreto 44 863 Instituiu a Comissão Brasileira de Turismo (COMBATUR) atribuindo-lhe 
expressamente a função do planejamento turístico nacional. A ela caberia 
coordenar, planejar e supervisionar a execução da política nacional de turismo 
(FERRAZ, 1992 p. 32).

 Fonte:  Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Com a instituição, em 1958, da Comissão Brasileira de Turismo (COMBATUR) pelo Plano de Metas, 
“[...]começa a se transferir o eixo prioritário das políticas públicas de turismo da organização do setor 
– do ponto de vista das agências de viagens e turismo – para a ampliação e modernização do parque 
hoteleiro do país.” (CRUZ, 2000, p. 47) No entanto, ela é extinta ainda em 1962, antes mesmo que as 
suas diretrizes fossem implantadas. 

É durante o governo militar que se inicia o que se pode chamar de segunda fase da política de turismo 
brasileira. Castello Branco promulga, em 18 de novembro de 1966, o Decreto-lei Federal 55 que define a 
política nacional de turismo6 , cria o Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e a Empresa Brasileira de Turismo 
(EMBRATUR). A Embratur teria como função organizar e estimular o turismo brasileiro, seguindo as diretrizes 
traçadas pelo CNTur, caracterizando-se mais como organismo fiscalizador e classificador de atividades. 
Apesar de conter algumas fragilidades7  a promulgação deste decreto representa um salto qualitativo, marca 
o início da conscientização do governo federal de que o setor turístico deveria ser priorizado. Depois dele, 
o turismo passa a ser reconhecido como uma atividade capaz de contribuir para a atenuação dos desníveis 
regionais que caracterizavam o Brasil nos anos 60 (LISBOA FILHO, 2006, p.4). Segundo Cruz (2000, p. 49), o 
turismo estava em consonância com o Plano de Ação Econômica do Governo (1964-1966), a fim de viabilizar 
o desenvolvimento nacional. 

Esse período destaca-se também pelo fortalecimento da estrutura institucional. O Decreto-lei Federal 60 
224 de 16 de fevereiro de 1967 regulamentou o Decreto-lei Federal 55, de 18 de novembro de 1966, criando 
o Sistema Nacional de Turismo, formado pela  CNTur e a EMBRATUR. Pelo mesmo decreto-lei, também o 
Ministério das Relações Exteriores integrava o Sistema Nacional de Turismo como o principal responsável 
pela divulgação do turismo nacional no exterior por meio de suas tarefas diplomáticas. Em 1971, por 
intermédio do Decreto-lei Federal 1 191, criou-se o Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR), com o objetivo 
de prover recursos para financiamento de empreendimentos, obras e serviços de finalidade ou interesse 
turísticos. Observando-se um desenvolvimento desigual nas várias regiões, o Decreto Federal 71 791/73 
dispõe sobre zonas prioritárias para o incremento do turismo. O mesmo pensamento norteou o Decreto-lei 
Federal 1 376 de 12 de dezembro de 1974, que criou o Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR), o Fundo 
de Investimento da Amazônia (FINAM) e o Fundo de Investimento Setorial (FISET)8. 

A despeito dos avanços institucionais, não se observou uma implantação consistente da política de turismo 
entendida como um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas ou ações deliberadas, no 
âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de alcançar ou dar continuidade ao desenvolvimento 
da atividade turística num determinado território. Segundo Carvalho (2000, p.6) o turismo também não recebia 
referências na agenda governamental nem como política regional nem como política urbana, devido a sua 
complexidade. O fato de se tratar de uma atividade que não pode ser identificada claramente como setor 
econômico diferenciado contribui para essa situação, já que os bens e serviços vendidos aos visitantes e aos 
turistas domésticos originam-se de vários ramos da produção. Outras dificuldades apontadas por Beni (1998, 
p.161-169) são: (a) a indefinição da própria política com relação à normatização institucional da gestão dessa 
política; (b) a falta de integração e coordenação entre os organismos oficiais de turismo em todos os níveis; (c) 
a inexistência de uma ação intersetorial no desenvolvimento do turismo; (d) a descontinuidade administrativa; 
(e) a carência de mão-de-obra qualificada e especializada, e (f) a ausência de pesquisas científicas.

Resumindo, da década de 1970 até meados da década de 1980, as ações do Estado foram pautadas quase 
que unicamente pelo incentivo à indústria hoteleira como afirma Barreto (1995, p. 93): “de 1980 até 1983 a 
hotelaria de uma estrela cresceu 36%, a de duas cresceu 63% [...] quando a ideia era reforçar a hotelaria de 
baixo custo.” Outro dado que chamou atenção foi a área de destinação dos recursos do FUNGETUR: ”[...] 
Centros de Convenções (63%), Rede hoteleira (10%) e Turismo social (4%) [...]”. Segundo estudo deste autor, 
das políticas publicadas e das ações firmadas a única cumprida foi a promoção do produto Brasil no exterior. 

O que se chamará aqui de terceira fase da política de turismo brasileira tem início na segunda metade 
da década de 1980. O início dessa fase foi marcado pela Assembleia Constituinte, ao que se seguiu a 
promulgação da nova constituição federal em 1988. Pela primeira vez na história das constituições 
brasileiras, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR/88) contemplou o turismo. Em seu 

6 De acordo com o art. 1° do Decreto-lei Federal 55/1966, a política nacional de turismo é a atividade decorrente de todas as iniciativas ligadas 
à indústria do turismo, sejam ordinárias do setor privado ou público, isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecido seu interesse 
para o desenvolvimento econômico do país (FERRAZ, 1992, p.36).
7 Algumas das críticas feitas ao decreto-lei que evidenciam equívocos e inexistência de política de turismo: apresenta noções incipientes do 
que venha ser o turismo, aborda apenas alguns aspectos da atividade turística e considera iniciativas turísticas como algo isolado. 
8 Uma análise detalhada incluindo a base de dados relativa aos recursos movimentados no âmbito do FUNGETUR e dos outros fundos 
mencionados, no que tange especificamente ao turismo, pode ser encontrada em Casimiro Filho (2002 p.31-33).
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art. 180 determina que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o 
turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.” O artigo representa mudança de paradigma, 
ficando expresso, a partir daí, a responsabilidade solidária e concorrente de todas as esferas do poder na 
promoção e incentivo ao setor turístico, que anteriormente era visto como responsabilidade apenas da 
União. O princípio da descentralização, característico desta Constituição, também se aplica ao turismo. 
Destaca-se que ainda prevalece a perspectiva econômica no tratamento da temática. 

Após a promulgação da nova Constituição, observam-se novas iniciativas para a consolidação da política 
nacional do turismo. Com a Lei Federal 8 181 de 28 de março de 1991, editada durante o governo do 
presidente Fernando Collor, o turismo volta a figurar entre as prioridades do governo federal. O dispositivo 
estabeleceu a reestruturação da Embratur alterando sua denominação para Instituto Brasileiro de Turismo 
definindo novas competências e atribuições para o turismo. Esta reestruturação é um marco para as 
políticas públicas do setor no Brasil, pois estabeleceu a visão da Política Nacional de Turismo consolidada 
no Decreto Federal 448, de 14 de fevereiro de 1992, como o “[...] conjunto de diretrizes e normas integradas 
em um planejamento de todos os aspectos ligados ao desenvolvimento do turismo e seu equacionamento 
como fonte de renda nacional” (FERRAZ, 1992, p.37). Este decreto estabelece como diretriz desta política 
a prática do turismo como forma de valorização e preservação do patrimônio natural e cultural do país 
e a valorização do homem como destinatário final do desenvolvimento turístico. Assim, agrega ao setor 
turístico, além da visão econômica, a intenção de utilizá-lo para diminuir as disparidades sociais mediante 
geração de emprego e renda e, ao mesmo tempo, procura ter no turismo um aliado para a valorização do 
patrimônio cultural e natural. No que se refere à prática do turismo, a visão do governo federal também se 
amplia passando a incorporar a infraestrutura de lazer como setor importante no conjunto dos serviços que 
compõem a atividade turística. 

Também em 1992, o governo federal cria o Plano Nacional de Turismo (PLANTUR) que surge para “[...] 
disciplinar o turismo, tanto no setor privado quanto no setor público [...]” (RODRIGUES, 1997, p.31), criando 
parcerias e estabelecendo metas abrangendo os níveis econômicos, sociais, ambientais e culturais. O plano 
estava alicerçado em sete programas: (1º) Pólos Turísticos; (2º) Turismo Interno; (3º) MERCOSUL; (4º) 
Ecoturismo; (5º) Marketing Internacional; (6º) Qualidade e Produtividade do Setor Turístico; e, (7º) Formação 
de Recursos Humanos para o Turismo. A despeito das mudanças institucionais promovidas em 1991 e 1992 
e da valorização internacional do setor9 , a implantação da Política Nacional de Turismo não se efetivou, dada 
a instabilidade institucional e econômica do governo Collor. 

O governo do presidente Itamar Franco deu início a uma nova diretriz da política de turismo ao implantar o 
Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT)10  . Criado pela Portaria 130, de 30 de março de 
1994, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo (MICT), sendo a Embratur o órgão responsável 
por sua execução, tendo como pressuposto que o setor turístico só poderá produzir benefícios sociais, 
culturais, econômicos e ambientais se for planejado dentro da realidade local, estadual, regional, nacional 
e até internacional e acompanhado pela comunidade. Parte-se da ideia de que é o cidadão o elemento 
principal, já que é o morador de cada cidade que sabe, melhor do que ninguém, o que ela tem e pode 
oferecer ao turista de uma maneira organizada. Assim, nada mais adequado do que concentrar os processos 
de planejamento e gerenciamento no município, procurando envolver ao máximo a sua comunidade e 
vinculando-a aos programas a serem implantados.

O programa visava, portanto, proporcionar aos municípios brasileiros, dotados de potencial turístico, 
condições técnicas e organizacionais. O objetivo geral é promover o desenvolvimento turístico sustentável 
nos municípios, prepará-los de uma maneira organizada e planejada para receber os turistas com base na 
economia local, e nos aspectos sociais, ambientais, culturais e políticos. Estava baseado em princípios da 
descentralização, da sustentabilidade, das parcerias, da mobilização e da capacitação. 

O PNMT procurou introduzir uma metodologia de planejamento do turismo diferenciada, com enfoque 
participativo11.  O processo de implementação do PNMT nos municípios passou por uma série de etapas: (1º) 
preenchimento do Relatório de Informações Turísticas (RINTUR); (2º) treinamento dos agentes multiplicadores; 

9 Nesse período o setor passou uma valorização internacional que afetou diretamente o Brasil. Isto se deu principalmente devido a influência 
de organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco 
Internacional pra Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) - órgãos financiadores e fiscalizadores da dívida externa do Brasil - que exigiram 
maiores investimentos no setor turístico do país. Entretanto, isto não viabilizou o efetivo desenvolvimento do setor, dado que as condições 
acordadas pelo Brasil com esses organismos exigiam que toda ação tivesse sua anuência.  
10 O PNMT foi elaborado pela Embratur com a consultoria da OMT.
11 A metodologia usada foi formulada a partir da fusão da técnica Metaplan e do método ZOPP , ambos criados na Alemanha nas décadas 
de 70 e 80 pela agência governamental Sociedade Alemã de Cooperação Técnica (GTZ). A técnica Metaplan baseia-se na visualização com 
ênfase no moderador. O método ZOPP (Planejamento de Projetos Orientados por Objetivos), por sua vez, incorpora as técnicas Metaplan, 
porém é mais voltado para o desenvolvimento e projetos técnicos de cooperação. O procedimento baseia-se na capacitação por meio de 
oficinas e grupos de trabalhos em que todos os participantes, com base em perguntas e material orientador, vão iniciando conhecimento 
conforme a realidade individual (BRUSADIN, 2008).
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(3º) conscientização da comunidade; (4º) formação do Conselho Municipal de Turismo; (5º) criação do Fundo 
Municipal do Turismo; (6º) elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Turístico Municipal. As 
oficinas de programa, realizadas por profissionais do setor, capacitavam as comunidades (os vários agentes 
de desenvolvimento que compõem a estrutura do município) para promover a importância e a dimensão 
do turismo como gerador de emprego e renda, conciliando o crescimento econômico com a preservação 
e a manutenção dos patrimônios, ambiental, histórico e cultural, tendo, como resultado, a participação e o 
gerenciamento da comunidade no Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável. 

Nessa perspectiva, o PNMT pretendia dotar os municípios brasileiros de condições para criar os seus 
Conselhos Municipais de Turismo, com a participação dos agentes municipais na formulação e gestão do 
Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável.
 
A municipalização do turismo como proposta proporcionaria um processo de desenvolvimento turístico que 
mostra à população as ações realizadas no próprio município e a conscientiza - desperta a sensibilidade 
dos moradores fazendo-os perceber que apenas possuir atrativos, ou potencial turístico, não é suficiente 
para que o turismo cresça. O PNMT demonstra que o turismo só existirá na cidade se ela estiver preparada 
para receber o turista, pois turista satisfeito faz divulgação do local, aumentando mais ainda o número de 
turistas, gerando mais emprego, aumentando a renda e, consequentemente, melhorando a qualidade de 
vida da população local. 

Fundamentado nesta concepção, o PNMT foi implantado de 1995 a 2001 e pode ser considerado como 
uma política pública nacional. Sua vigência nesse período estruturou ações que possibilitam que a 
municipalização seja um princípio presente nos programas que o sucederam. Ou seja, o PNMT contribuiu 
para a descentralização da atividade turística. Na época, foi um dos principais programas da Política Nacional 
de Turismo estabelecida em 1996 e baseava-se em infraestrutura básica, capacitação, descentralização da 
atividade, modernização da legislação e marketing e promoção do turismo e orientou dezenas de ações 
estratégicas em curso com os diversos parceiros. 

Em 31 de dezembro de 1998, por meio da Medida Provisória 1794-8 foi criado o Ministério do Esporte e do 
Turismo, mudança na estrutura organizacional que desvincula turismo da atividade industrial, reconhecendo 
sua natureza específica e complexa, e seus vínculos com a questão social e cultural. Pode-se afirmar, 
então, que é no governo de Fernando Henrique Cardoso que a Política Nacional de Turismo passou a ser 
efetivamente implementada.

O governo Lula veio dar continuidade à implementação da política pública do turismo, agora mais valorizada 
com a criação de um ministério exclusivo para o setor. O Ministério do Turismo (MTur) foi instituído em 1º de 
janeiro de 2003 pela Medida Provisória 103, tendo por competência: a política nacional de desenvolvimento 
do turismo; a promoção e divulgação do turismo nacional, no país e no exterior; o estímulo às iniciativas 
públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas; e o planejamento, coordenação, supervisão e 
avaliação dos planos e programas de incentivo ao turismo. Seu principal desafio era conceber um novo 
modelo de gestão pública, descentralizada e participativa, de modo a gerar divisas para o país, criar 
empregos, contribuir para a redução das desigualdades regionais e possibilitar a inclusão dos mais variados 
agentes sociais. Destaca-se aí a percepção do turismo como uma atividade capaz de promover inclusão.

A maioria de pesquisadores da área e outros atores consideram que a criação do Ministério do Turismo 
veio atender a uma antiga reivindicação do setor turístico. De um lado, esta criação sugere que o setor 
está sendo elevado a um alto patamar de importância na administração pública; de outro, coloca o 
desafio da interação com outros ministérios que têm ingerência direta sobre a atividade. O Ministério do 
Turismo, como órgão da administração direta, tem as condições necessárias para articular com os demais 
ministérios, com os governos estaduais e municipais, com o Poder Legislativo, com o setor empresarial 
e a sociedade organizada, integrando as políticas públicas e o setor privado. Seu papel é de aglutinar, 
maximizar resultados e racionalizar gastos. 

2.4 O Ministério do Turismo e a regionalização dos roteiros turísticos no Brasil

O Ministério do Turismo criado em 2003 tem como objetivo o estabelecimento de um modelo de gestão pública 
pautado pela descentralização e pela participação. O sistema de gestão compõe-se, em seu nível estratégico, 
do Ministério, do Conselho Nacional de Turismo12  e do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais 

12 Órgão colegiado de assessoramento, diretamente vinculado ao Ministro do Turismo, que tem como atribuições “[...]propor diretrizes 
e oferecer subsídios técnicos para a formulação e acompanhamento da Política Nacional do Turismo.” Esse Conselho é formado por 
representantes de outros ministérios e instituições públicas que se relacionam com o turismo e entidades de caráter nacional representativas 
dos segmentos turísticos (BRASIL, 2003b, p.11).
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de Turismo13 . Este núcleo estratégico estabelece canais de interlocução com os estados da Federação14 , que, 
por sua vez, estão conectados às necessidades advindas dos municípios e regiões turísticas. 

Visando implementar as diretrizes do Mtur, foram elaborados o primeiro e o segundo Plano Nacional de 
Turismo. As premissas básicas desse plano em suas duas edições são: desconcentração de renda por 
meio da regionalização, interiorização e segmentação da atividade turística; diversificação dos mercados, 
produtos e destinos; inovação na forma e no conteúdo das relações e interações dos arranjos produtivos; 
adoção de pensamento, análise, pesquisa e informações consistentes; estímulo ao crescimento do turismo 
interno e o turismo como fator de cidadania e de integração social. Esta gestão começa com uma mudança 
na estrutura organizacional responsável pelo turismo que foi desmembrado dos esportes passando a ter um 
ministério dedicado exclusivamente a esta temática. 

Outro instrumento de descentralização compreende a constituição de 27 fóruns estaduais com a 
finalidade de integrar a cadeia produtiva nos estados e Distrito Federal, facilitando a implantação do Plano 
Nacional do Turismo, com a atribuição de operacionalizar as políticas formuladas pelo núcleo estratégico, 
constituindo um canal de ligação entre o governo federal e os destinos turísticos. Ainda como parte da 
política de descentralização, os municípios são incentivados a criar os Conselhos Municipais de Turismo 
e a organizarem-se em consórcios para formar Roteiros Integrados, ofertando um conjunto de produtos 
turísticos, completando assim o sistema de gestão do turismo brasileiro. 

A regionalização foi objeto de um programa específico ainda em 2003, o Programa de Regionalização do 
Turismo (PRT), uma iniciativa do Ministério do Turismo que objetivava dar continuidade ao PNMT. Concebido 
de forma participativa, o programa se alinha com as políticas da Organização Mundial do Turismo (OMT) 
ordenando a atividade turística no Brasil com ênfase no desenvolvimento regionalizado, tendo como base a 
noção de território que, na prática, o País já vinha adotando (MASSUKADO, 2006 p.12). O PRT se propõe a 
regionalizar e, posteriormente, roteirizar o turismo do país. Envolveu desde ações para o levantamento dos 
principais produtos e situação da atividade turística nos municípios brasileiros até ações de mobilização 
dos governos estaduais e municipais (em especial de atores que participaram do PNMT) e dos ministérios 
que compõem o Conselho Nacional de Turismo para estabelecer interfaces políticas e parcerias no âmbito 
federal para estruturação e implantação do programa. 

Em 2005 é que de fato se inicia o processo de implementação do Programa de Regionalização do Turismo 
– Roteiros do Brasil, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC). Busca propiciar alternativas para a promoção e comercialização 
dos municípios como destinações turísticas. Para tanto, em 2006 o Mapa da Regionalização do Turismo foi 
atualizado, no âmbito do programa, passando a ser composto por 200 regiões turísticas, envolvendo 2.819 
municípios. Com o objetivo de atender à meta do Plano Nacional do Turismo de ampliar a oferta turística 
brasileira, os estados foram orientados ainda a selecionar três de seus roteiros, o que estruturou 87 roteiros 
turísticos prioritários, a serem promovidos no mercado internacional15.  

Dessa forma, o Projeto Brasil16  foi desenvolvido pelo MTur com o objetivo de apoiar a estruturação destes 
87 roteiros turísticos em padrão internacional. A constituição de Roteiros Integrados opera na perspectiva 
de destinos turísticos não mais isolados, mas que fazem parte de um produto maior que é a regionalização. 
Ao integrarem-se na promoção de um produto maior, capaz de integrar uma região com diversidade turística 
que não seja só a região geográfica há muito tempo estabelecida, os municípios trabalham em conjunto 
para agradar o turista e mantê-lo mais tempo nas regiões, ampliando seu poder de consumo e gasto. 
Esta forma de gerenciar o turismo mediante a integração de municípios visa à diversificação da oferta de 
roteiros, a estruturação dos destinos turísticos, a ampliação e qualificação da mão-de-obra, à participação 
da comunidade nas decisões sobre o turismo local, ao aumento da inserção competitiva do produto turístico 
no mercado internacional, à ampliação de consumo do produto turístico no mercado nacional e ao aumento 
da taxa de permanência e gasto médio do turista. 

13 O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais é um órgão informal, consultivo, constituído pelos secretários e dirigentes 
estaduais de turismo, com atribuição de apontar os problemas e soluções, concentrando as demandas oriundas dos estados e municípios 
(BRASIL, 2003b, p.C375).
14 Os estados têm como atribuições: contribuir para construção das políticas e do Plano Nacional do Turismo, atuando como fórum facilitador 
e articulador para a formação das parcerias necessárias; elaborar os programas, projetos e ações estratégicas, aportando recursos e 
capacidade gerencial, corresponsabilizando-se para a construção de nova realidade; criar as parcerias e articular com os diversos atores, 
para executar e avaliar os programas e projetos concebidos.
15 Os roteiros e segmentos trabalhados pelo ministério no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo foram apresentados na 
segunda edição do Salão Brasileiro do Turismo – Roteiros do Brasil, realizado em junho de 2006, em São Paulo, e tido como um dos 
principais eventos de promoção e comercialização do turismo brasileiro.
16 Esta iniciativa contou com as seguintes parcerias: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Associação Brasileira de 
Operadoras de Turismo (BRAZTOA), Organização Não-governamental para o Desenvolvimento do Turismo (ONGTOUR), SENAC, entre outros.
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O Ministério do Turismo busca diversificar a oferta turística nacional por meio do reconhecimento 
ou fortalecimento da identidade dos roteiros e produtos turísticos brasileiros, sempre em função da 
demanda. Assim, além da roteirização, a segmentação também constituiu uma forma estratégica 
de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado.  São 11 segmentos turísticos 
identificados e trabalhados desde 200317: 

1º) Ecoturismo 

“Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio 
natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista 
através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações.” (BRASIL, 2006b, 
p.9) Também chamado de turismo da natureza ou turismo verde, denomina-se assim por pressupor 
o deslocamento da demanda para espaços naturais, com ou sem equipamentos receptivos, 
motivadas pelo desejo/necessidade de fruição da natureza, observação passiva da flora, fauna, da 
paisagem e dos aspectos cênicos do entorno. Ou ainda uma observação participante e interativa 
com o meio, na prática de caminhadas, escalada, rafting e outros “esportes radicais” em que a 
natureza atua como pano de fundo. 

2º)Turismo Cultural 

Refere-se à representação da história do homem em distintas épocas encontrado em ruínas, 
monumentos, museus e obras de arte (BENI apud EDRA, 2005). 

Compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos 
do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais 
e imateriais da cultura. [...] Considera-se patrimônio histórico e cultural os bens de natureza material 
e imaterial que expressam ou revelam a memória e a identidade das populações e comunidades 
[...] Ressalta-se [portanto] que os deslocamentos para fins religiosos, místicos e esotéricos, e de 
visitação a determinados grupos étnicos (nos quais o atrativo principal é a identidade e modo de vida 
de cada um) e atrativos cívicos são aqui entendidos como recortes no âmbito do Turismo Cultural.
(BRASIL, 2006b, p.13-15)

3º) Turismo de Estudos e Intercâmbio

 “Constitui-se da movimentação turística gerada por atividades e programas de aprendizagem e 
vivências para fins de qualificação, ampliação de conhecimento e de desenvolvimento pessoal e 
profissional.” (BRASIL, 2006b, p.19)

4º) Turismo de Esportes 

O deslocamento da demanda é realizado em função do interesse de alguma modalidade esportiva. 
“Compreende as atividades turísticas decorrentes da prática, envolvimento ou observação de 
modalidades esportivas.” (BRASIL, 2006b, p.23) Neste segmento incluem-se os núcleos receptores 
que sediam olimpíadas, competições e torneios, por exemplo.

5º) Turismo de Pesca 

“Turismo de Pesca compreende as atividades turísticas decorrentes da prática da pesca amadora.” 
(BRASIL, 2006b, p.28) A definição de Teixeira (2007) ilustra melhor sua abrangência: a execução da 
atividade pesqueira com os equipamentos permitidos por lei para tal esporte, com o intuito único de 
lazer respeitando as cotas de abate para peixes impostas pela legislação.

6º) Turismo Náutico 

 O turismo náutico, de acordo com o Ministério do Turismo 18, “caracteriza-se pela utilização de 
embarcações náuticas com finalidade da movimentação turística” (2006, 34). Pode ser caracterizado 
como fluvial; em represas; lacustre e marítimo. Complementando a definição anterior, a Secretaria de 
Turismo de Estado do Paraná19  destaca que seu desenvolvimento está ligado à existência de recursos 
aquáticos associados ao litoral, rios e represas. Suas infraestruturas fundamentais são portos esportivos, 
tanto públicos como privados, com os respectivos equipamentos (de amarre, de assistência, estaleiro, 
fornecimento de combustível) e serviços complementares (restaurantes, lojas, entre outros). 

7º) Turismo de Aventura

“Compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter 

17  O resultado deste trabalho de segmentação está publicado em Brasil (2006b).
18 Disponível em: ht tp://www.conceitoconsultores.com.br/site/biblioteca_midia/107_20080618222118.pdf.
19 Disponível em: ht tp://www.pr.gov.br/turismo/turismo_tipo_esportivo.shtml
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recreativo e não competitivo.” (BRASIL, 2006b, p.39) Fundamenta-se em aspectos que se referem à 
motivação do turista. Beni (2001 apud EDRA, 2005) assegura que o turismo de aventura ocorre com 
deslocamento da demanda para espaços naturais, com ou sem roteiros programados e ausência de 
equipamentos receptivos, motivada pela atração exercida pelo desconhecido e desejo de enfrentar 
situações de desafio físico e emocional.

8º) Turismo de Sol e Praia 

É um segmento turístico dos mais importantes no Brasil. “Constitui-se das atividades turísticas 
relacionadas à recreação, entretenimento ou descanso em praias20, em função da presença 
conjunta de água, sol e calor” (BRASIL, 2006b p.42). As atividades turísticas que o constituem estão 
relacionadas ao divertimento, à distração ou ao usufruto e contemplação da paisagem. 

9º) Turismo de Negócios e Eventos

“Compreende o conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, 
associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, científico e social.” (BRASIL, 2006b, 
p.46) Tem como público executivos e homens de negócios que se deslocam em direção aos grandes 
centros empresariais. São grandes consumidores, pois, geralmente, suas viagens são custeadas pelas 
empresas, o que faz com que gastem mais com entretenimento durante o tempo livre.

10º) Turismo Rural

É caracterizado por um “[...] conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 
comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e 
promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade.” (BRASIL, 2006b, p.49) O deslocamento 
para espaços rurais, com ou sem pernoite, tem como objetivo a fruição de cenários e instalações 
rurícolas. 

11º) Turismo de Saúde 

“Constitui-se das atividades turísticas decorrentes da utilização de meios e serviços para fins médicos, 
terapêuticos e estéticos [...]. Estes fins referem-se aos objetivos que motivam o deslocamento, isto 
é, à busca de determinados meios e serviços que podem ocorrer em função da necessidade de 
tratamento e cura, de condicionamento e bem-estar físico e mental.” (BRASIL, 2006b, p.53) Podem 
ser compreendidos como tal os seguintes tipos de turismo: Hidrotermal, Hidromineral, Hidroterápico, 
Termal, Termalismo, Turismo de Bem-estar, Turismo de Águas, entre outros.

Dentre os princípios adotados pelo MTur nesta fase destaca-se aqui a incorporação do conceito de Turismo 
Social em todos estes segmentos como uma forma de conduzir e praticar a atividade turística promovendo 
a igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania na perspectiva 
da inclusão. Para promover a estruturação dos segmentos e práticas do turismo brasileiro, foram ainda 
elaborados oito manuais de orientações básicas (Ecoturismo, Turismo de Pesca, Turismo Rural, Turismo de 
Negócios e Eventos, Turismo Cultural, Turismo e Acessibilidade, Turismo Náutico e Turismo de Aventura), 
para serem utilizados como referência teórica para o trabalho de mais de 1.500 formadores de opinião 
indicados pelos órgãos oficiais de turismo dos estados. 

Em outubro de 2006, o Ministério do Turismo promoveu o 1º Encontro Nacional do Programa de Regionalização 
do Turismo, que teve como objetivo identificar as demandas de infraestrutura e de qualificação das regiões 
turísticas que integram 87 roteiros priorizados pelo MTur em articulação com os estados e os Fóruns Estaduais 
de Turismo. Esse levantamento visou subsidiar a formulação de emendas parlamentares, bem como nortear 
as ações do Ministério em 2007, possibilitando a sinergia de esforços entre os diferentes poderes. 

Ao PRT se somaram Programas de Desenvolvimento do Turismo que visam ao desenvolvimento sustentável 
da atividade turística em grandes regiões do país: Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) 
Nordeste II, PRODETUR Norte II, PRODETUR Sul, PRODETUR JK e PROECOTUR II (quadro 2.3). Sua 
implantação está amparada nos Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS)21, 
instrumentos de planejamento que traçam estratégias de desenvolvimento sustentável do turismo e 
definem ações para o incremento da atividade nos polos selecionados pelos estados desenvolvidos de 

20 Para fins desse segmento turístico, considera-se praia a área situada ao longo de um corpo de água, constituída comumente de areia, 
lama ou diferentes tipos de pedras. Deste modo, estão contempladas: praias marítimas, praias fluviais e lacustres (margens de rios, lagoas 
e outros corpos de água doce) e praias artificiais (construções similares às praias naturais à beira de lagos, represas e outros corpos de 
água).
21 Os PDITS são financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e seus empréstimos são internalizados por meio de um 
agente financeiro local, o Banco do Nordeste, no caso do PRODETUR NE II, e o Banco do Brasil, no caso do PRODETUR Sul. Para cada 
liberação de recursos, que corresponde à contrapartida federal, há uma contrapartida aportada pelo estado.
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forma participativa por meio dos Conselhos de Turismo dos polos. Estes PDITS abordam ações visando 
promover o desenvolvimento local e a qualidade de vida para a população, como elaboração de Planos 
Diretores Participativos Municipais; fortalecimento da gestão administrativa e fiscal do município, da gestão 
do turismo dos estados e municípios; capacitação de mão-de-obra e empresarial; estudos de mercado 
turístico; planos de gestão ambiental; planos de marketing; intervenções em infraestrutura de transporte, de 
saneamento ambiental, de conservação de patrimônio histórico.

Quadro 2.3: Abrangência dos Programas de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) 

 

É importante destacar também a preocupação desta gestão com a ampliação da participação. Neste sentido, 
o Conselho Nacional de Turismo foi ampliado em 2003, passando a contar, na sua composição, com 53 
representantes do governo e da sociedade civil. Também foram criadas oito Câmaras Temáticas para aprofundar 
o debate em temas específicos e importantes para a implementação de uma efetiva política de desenvolvimento 
do turismo: financiamento e investimento, infraestrutura, legislação, qualificação profissional, qualificação da 
superestrutura, promoção e comercialização, regionalização e segmentação. O incentivo à criação dos Conselhos 
Municipais de Turismo também reflete o compromisso com a promoção da participação. 

Ainda em 2003 o ministério lançou modelo de inserção internacional procurando assumir uma postura mais 
ativa. A política externa brasileira, em consonância com este novo modelo, promoveu diversas ações visando 
à ampliação das relações do Brasil na área de turismo com um conjunto de países centrais. São exemplos 
desta ação: a abertura das relações bilaterais com a China; o início de uma promissora agenda trilateral entre 
o Brasil, a Índia e a África do Sul; o fortalecimento das relações sul-americanas por meio da criação da Reunião 
de Ministros do Turismo do Mercosul; e o fortalecimento da participação em fóruns multilaterais que viabilizou 
a reeleição do Brasil como membro do Conselho Executivo da OMT e a eleição de alguns Comitês (apoio à 
qualidade e comércio; orçamento e finanças; estudos de mercado e técnicas de promoção).  

O Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) é redirecionado em sua atuação para se focar no mercado 
internacional, sendo responsável pela promoção, marketing e apoio à comercialização do destino Brasil 
no exterior. Merece destaque a implantação de Escritórios Brasileiros do Turismo (EBTs) no exterior com a 
missão de consolidar a imagem do Brasil como destino turístico competitivo no mercado externo. Na sede 
da Embratur em Brasília (Distrito Federal) funciona, desde o final de 2003, o Escritório Brasileiro de Turismo 
responsável pela América do Sul.  Em 2004 foram implantados quatro escritórios: três na Europa - Lisboa 
(Portugal), Londres (Reino Unido) e Paris (França) – e um nos Estados Unidos (Nova Iorque). Em 2006 é 
concluída a implantação de mais quatro escritórios: Frankfurt (Alemanha), Milão (Itália), Madri (Espanha) e 
Tóquio no Japão. Estes escritórios realizam treinamento, capacitando agentes envolvidos na cadeia turística; 
participam em feiras do calendário oficial que ocorrem nos países onde atuam; buscam operadoras que não 
vendem o destino Brasil para que passem a vender, e outras que já vendem, para que ampliem o número 
de destinos ofertados relativos ao Brasil. Outras duas importantes ações de promoção em que os EBTs 
atuam são o programa Caravana Brasil e os seminários Descubra o Brasil. O programa Caravana Brasil, que 
começou a operar em 2003, visa impulsionar a vinda de turistas estrangeiros para o país, por meio de visitas 
técnicas, in loco, de operadores turísticos para que possam conhecer novos destinos e apoiar na promoção 
deles no exterior. Já o seminário Descubra o Brasil teve início em 2004 e constitui-se de encontros com 
operadores e outros envolvidos no trade turístico para apresentar e vender os destinos turísticos brasileiros.
Também com o intuito de melhorar a inserção internacional do Brasil no setor de turismo foi instituído em 

PROGR AMA ABR ANGÊNCIA

PRODETUR Nordeste II  Nove estados da região Nordeste e o norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 
compreendendo 14 polos, envolvendo 113 municípios.

PRODETUR Norte II Contemplou o piloto da preparação do programa no estado de Tocantins.

PRODETUR Sul Três estados da região Sul e o estado do Mato Grosso do Sul, compreendendo quatro 
polos, envolvendo 39 municípios.

PROECOTUR Abrange a Amazônia Legal contemplando especificamente a estratégia de desenvolvimento 
do turismo do Polo Satere/AM.

PRODETUR JK Abrange a região central e sudeste do país com vistas a elaboração de uma avaliação 
ambiental estratégica para o desenvolvimento do turismo na região do cerrado brasileiro.

Fonte
Nota

 Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
 PROECOTUR = Programa de Desenvolvimento do Turismo na Amazônia
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2005 o plano de marketing do turismo brasileiro no exterior, denominado Plano Aquarela, que a Embratur 
implantou a partir do segundo semestre de 2005 com investimentos de US$ 60 milhões por ano no âmbito 
da promoção, do marketing e do apoio à comercialização dos produtos e serviços turísticos brasileiros 
no exterior. A Marca Brasil é o primeiro resultado direto disso. O símbolo figura em qualquer programa de 
promoção, divulgação e apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no 
mercado internacional (fig. 2.1). Passa a representar a imagem do turismo brasileiro e dos principais atributos 
de exportação do país no exterior – apresentando como referência pontos como alegria, sinuosidade, 
luminosidade e modernidade. Segundo Penteado (2006, p. 3), a criação e o lançamento em março de 2005 
da Marca Brasil representa uma estratégia de marketing da criação de uma imagem positiva do turismo no 
Brasil perante o público externo, valorizando as belezas naturais e a diversidade cultural.

Figura 2. 1: Logo da Marca Brasil

 

                  Fonte: Kiko Farkas, 2005. 

Além do Plano Aquarela, o MTur instituiu também  um plano de marketing do turismo para o mercado interno, 
Plano Cores do Brasil, que estabelece estratégia e diretrizes para a aplicação de recursos na promoção 
do ativo turístico brasileiro para os próprios brasileiros de forma a incentivar o turismo interno e tornar 
conhecidas as opções de destinos turísticos brasileiros e suas características (BRASIL, 2005, p. C-490).

Estes planos delimitam os mercados, desenham estratégias, sugerem investimentos e fixam metas até 2010. 
O Projeto Vai Brasil, voltado para a promoção do turismo para o mercado interno, foi lançado em junho 
de 2006 pelo Ministério do Turismo em parceria com a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo 
(BRAZTOA) e a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), com o objetivo de incentivar as viagens 
dos brasileiros dentro do país em períodos de baixa ocupação, além de ser uma grande oportunidade para 
comercialização dos destinos turísticos trabalhados pelo Programa de Regionalização do Turismo.

Por fim, destaca-se a preocupação das gestões recentes com o crédito para o setor. Em 2007, os 
agentes financeiros federais - Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (CEF), Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Banco da Amazônia 
S. A. (BASA) -, parceiros do MTur na execução dos programas oficiais de financiamento, desembolsaram 
mais de R$ 2,5 bilhões para o fomento das atividades turísticas. O resultado representa um incremento de 
17% em relação ao total de 2006, quando os financiamentos para o setor totalizaram R$ 2,2 bilhões. Em 
2003, 2004 e 2005 esses financiamentos totalizaram R$ 1,1 bilhão, R$ 1,4 bilhão e R$ 2 bilhões (BRASIL, 
2007, p.1 075). As iniciativas contemplam fornecedores e consumidores. Quanto ao incentivo ao crédito 
para o turismo, ressaltam-se:

a) a linha de crédito especial destinada a financiar a compra de pacotes turísticos por aposentados 
e pensionistas do INSS, no âmbito do programa Viaja Mais – Melhor Idade, no Banco do Brasil e na 
Caixa Econômica Federal (FAT – Turismo Sênior);

b) a inclusão do turismo entre os setores beneficiários da linha de crédito especial FAT Giro Setorial, 
com encargos financeiros favorecidos no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal;

c) a criação do Programa FCO Turismo Regional – que possibilita o financiamento de capital de giro 
isolado para empresas do setor turístico no Centro-Oeste destinado à aquisição de insumos no valor 
de até R$ 2,4 milhões no Banco do Brasil;

d) a reativação das operações do Fundo Geral do Turismo – Fungetur – que tem por finalidade o 
financiamento de projetos de modernização, reforma e ampliação de empreendimentos turísticos, 
abrangendo obras ou aquisição de máquinas e equipamentos novos, incluindo os serviços vinculados 
aos empreendimentos. (BRASIL, 2007, p.1 075).

Alguns exemplos deste esforço são assinalados por Penteado (2006 p. 3) ao analisar o programa “Turismo 
com X” da Caixa Econômica Federal (CEF) prevê o crescimento do setor com a oferta de produtos e serviços 
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bancários específicos (destinados ao incremento do turismo) e o oferecimento de diversas linhas de créditos 
para empresas do setor e para pessoas físicas, contemplando diversos atores (quadro 2.4).

Estes esforços, no entanto, ainda não se mostram suficientes para dinamizar o setor. Pesquisa realizada 
pelo Ministério do Turismo relacionada às principais dificuldades encontradas na busca do apoio financeiro 
nos bancos oficiais federais, compreendendo uma amostra de 400 empreendedores turísticos das várias 
regiões do país, mostra que o acesso ao crédito ainda é um desafio (BRASIL, 2007, p.1 074). Os entrevistados 
identificam como principal entrave para acesso ao crédito do turismo o excesso da burocracia no processo 
operacional e à elevada exigência de garantias reais. Grande parte das empresas revela desconhecimento da 
existência de programas de financiamento direcionados a atividades turísticas, o que evidencia a necessidade 
de ampliar ações de divulgação das linhas oficiais de crédito nos setores produtivos do turismo. 

Para as empresas consultadas, a taxa de juros e o prazo de pagamento das operações não são os maiores 
obstáculos no processo de crédito para investimento turístico, o que sugere que os atuais programas de 
financiamento para o setor, lastreados em recursos públicos, oferecem condições operacionais compatíveis 
com as taxas de retorno dos empreendimentos turísticos (BRASIL, 2007, p.1 074). No entanto, a pesquisa 
também aponta que, quando a questão é recursos de longo prazo, as empresas que exercem atividades 
turísticas continuam enfrentando grandes dificuldades. Daí o fraco desempenho do setor no conjunto de 
operações de investimento realizadas pelos bancos públicos federais. 

Quadro 2.4: Produtos e serviços bancários da Caixa Econômica Federal (CEF) destinados ao 
incentivo do turismo - Brasil - 2006

BENEFICIÁRIOS PRODUTOS

Empresas Capital de Giro (recursos do FAT e PIS), Proger Turismo, Antecipação de recebíveis, 
descontos, cobrança de títulos e credenciamento de estabelecimentos, Cartão BNDES;

Empreendedores 
Autônomos Carta de Crédito Caixa, PROGER, Crédito Aporte CAIXA; 

Cooperativas e Artesãos Apoio à formação de cooperativa, orientação técnica aos artesãos (SEBRAE), Exposição dos 
trabalhos nas agências da Caixa, Conta Caixa Aqui, Cartão de Crédito, microempréstimos, 
microcrédito e penhor; 

Municípios
Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais e Monumenta/BID.

Turistas Operações consignadas, CDC; crédito pessoal; crédito para aposentados; cartões de 
crédito (Cartão Turismo); poupança turismo (1).

O incentivo financeiro ao setor não se restringe ao crédito. Desde 2007, o MTur participa de grupo de 
trabalho interministerial para discutir medidas voltadas para desoneração da atividade hoteleira no Brasil, 
relacionadas principalmente com as questões: “[...]redução ou mesmo isenção de impostos na compra de 
equipamentos e mercadorias duráveis usados na atividade hoteleira; (ii) redução de impostos e contribuições 
na aquisição de bens de capital pelo setor hoteleiro; e (iii) inclusão da indústria hoteleira no Programa de 
Depreciação Acelerada22 ”. (BRASIL, 2007. p.1078). Ressalta-se que esses assuntos foram submetidos à 
apreciação do Ministério da Fazenda. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou emenda do Senado ao 

22 No que se refere à inclusão do setor hoteleiro como beneficiário do Programa de Depreciação Acelerada, cumpre registrar que o governo 
federal editou a Medida Provisória 413, de 3 de janeiro de 2008, dispondo que as empresas que explorem atividade de hotelaria poderão utilizar 
depreciação acelerada incentivada de bens móveis adquiridos depois da publicação do citado dispositivo legal (BRASIL, 2007, p.1 076).
  “Transformado na Lei Ordinária 11771/2008. DOU 18/09/08 PÁG 01 COL 01. Vetado parcialmente. Razões do veto: MSC 686/08-PE. DOU 
18/09/08 PÁG 27 COL 03.” (BRASIL, 2008b) 

Fonte: Dados básicos PENTEADO, Claudio Luis de Camargo Penteado. Turismo popular ou oportunismo eleitoral. Revista 
Global T+ourism, n.1, maio 2006. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Nota: FAT = Fundo de Apoio ao Trabalhador. PIS = Programa de Integração Social. PROGER = Programa de Geração  
de Emprego, Trabalho e Renda. BNDES = Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. SEBRAE = 
Serviço de  Apoio  ás Micro e Pequenas Empresas. BIRD = Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(1) Na Poupança Turismo o cliente abre uma Conta Poupança que agrega as características de uma poupança 
planejada associada aos benefícios do Cartão Turismo. “O produto possibilita ao cliente a programação de suas 
férias, por meio de depósitos mensais, e a participação nos sorteios de pacotes de viagem.” (PENTEADO, 2006, 
p.4). O Cartão Turismo funciona como um cartão de crédito normal, mas oferece ainda vantagens de descontos 
em hotéis conveniados e parcelamento de despesas com viagens em até 24 meses. Dentre os convênios firmados 
destacam-se: Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH), a Associação Brasileira de Defesa ao Consumidor.
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projeto de lei (PL 3.118/08 )23 que institui a chamada Lei Geral do Turismo. O texto do PL 3.118/08, de autoria 
do Executivo, “[...]define as atribuições do governo federal em planejamento, desenvolvimento e estímulo 
ao setor e regula as atividades da iniciativa privada, responsável pela oferta de serviços e produtos turísticos 
[...]” o objetivo de impulsionar as atividades do setor, o governo prevê que o projeto, que apresentará o Plano 
Nacional do Turismo, pode “ [...] aumentar e diversificar as linhas de financiamentos pelos bancos e agências 
de desenvolvimento oficiais, para atender empreendimentos turísticos e promover o desenvolvimento das 
pequenas e microempresas do setor”.  

Ao longo desta breve retrospectiva as políticas públicas no setor se desenvolvem e consolidam. A despeito 
dos avanços apresentados nas duas últimas décadas ainda há muitos desafios a enfrentar. Nesta linha 
crítica, Santos Filho (2007, p.1) comenta a pouca sensibilidade do ministério para o turismo social no 
período de 2002 a 2007. Há necessidade de calibrar o discurso do turismo dentro da ótica do social e 
fazê-lo uma realidade, criando políticas públicas que façam movimentar uma parcela imensa de brasileiros 
que desconhecem além de seu bairro. Este item figura no mais recente Plano Nacional de Turismo (2007-
2010) indicando que o ministério tem como meta implementar ações de inclusão de brasileiros que estão 
excluídos de sua cultura, de sua sociedade, de sua economia, recuperando a cidadania nacional e fazendo 
que o turismo doméstico tenha importância equivalente ao turismo receptivo. 

2.5 A expansão da atividade economica turística no Brasil 

A análise dos avanços institucionais aponta apenas algumas facetas atuais do turismo no país. A chegada de 
turistas estrangeiros, as receitas cambiais, o desembarque nos voos nacionais e internacionais, o aumento 
de empresas turísticas, os efeitos econômicos da atividade, entre outros, são alguns dos números que 
complementam a análise feita anteriormente. 

Como atividade econômica, o turismo vem experimentando ao longo das décadas um desenvolvimento 
contínuo e diversificado, interligado ao surgimento crescente de novos destinos. Assim, está tornando-
se um dos setores da economia mundial que apresenta significativa expansão. Na atualidade, pesquisas 
mostram que o volume de negócios do turismo se iguala, ou até mesmo ultrapassa, a exportação de petróleo, 
produtos alimentícios ou automóveis. O turismo destaca-se no comércio internacional e representa uma das 
maiores fontes de renda de países em desenvolvimento. 

Dados divulgados pela OMT (2008) apresentam as significativas taxas de crescimento do turismo em termos 
globais. De 1950 a 2007 as chegadas de turistas internacionais expandiram a uma taxa anual de 6,4%24 , 
passando de 25 milhões em 1950 para 903 milhões de turistas em 200725 . A renda gerada pela circulação 
desses turistas cresceu a uma taxa ainda maior (11,2% durante o período 1950-2006), estimulando a economia 
mundial e alcançando um faturamento de aproximadamente US$ 856 bilhões em 2007. Enquanto em 1950 os 
15 maiores destinos turísticos absorviam 88% dos desembarques internacionais, em 1970 a proporção era de 
75%, diminuindo para 56% em 2007. Esses números sugerem diversificação da oferta turística mundial. 

Esta redução reflete o aumento de novos destinos, muito deles de países em desenvolvimento. A tabela 2.1 
mostra a chegada de turistas internacionais por sub-região. As maiores variações no número de turistas em 
2007 em relação a 2006 são observadas no Oriente Médio, Ásia e Pacífico e África – respectivamente 16,4%, 
10,4% e 7,2%. Estas regiões apresentam um crescimento superior ao crescimento mundial que foi de 6,6% no 
mesmo período. Os continentes europeu e americano obtiveram um desempenho inferior ao mundial, no período 
2006-2007 ou no período 2000-2007. Mesmo assim, a maior fatia do mercado ainda corresponde à Europa que 
respondeu por 53,6% das chegadas de turistas internacionais em 2007 como mostra tabela subsequente. 

De forma geral, a Europa vem perdendo mercado gradativamente – passou de 60,2% em 1990 para 53,6% 
em 2007. O mesmo se verifica nas Américas, cujo continente teve sua participação de mercado reduzida de 
21,3% para 15,8%. Uma queda proporcional ainda maior que a observada no caso europeu. Considerando 
suas sub-regiões, as perdas de mercado mais significativas nestes dois continentes ocorreram na Europa 
Oeste e na América do Norte. A América do Sul tem mantido sua pequena participação de mercado (tab.2.2).
 

23 “Transformado na Lei Ordinária 11771/2008. DOU 18/09/08 PÁG 01 COL 01. Vetado parcialmente. Razões do veto: MSC 686/08-PE. DOU 
18/09/08 PÁG 27 COL 03.” (BRASIL, 2008b)
24  Taxa estimada mediante a utilização da taxa geométrica para o período de 57 anos, equivalente r={[(Vn/Vi)1/n]-1}*100, onde Vn: valor do 
ano final, Vi: valor do ano inicial e n: número de anos do período considerado. Ou = (((903/25) ^ (1/58)) –1) *100 = 6,4%.
25 Os dados relativos a 2007 aqui apresentados são preliminares e foram divulgados pela Organização Mundial do Turismo (UNWTO, 2008.
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Tabela 2.1: Chegada de turistas internacionais por sub-região – 1990/2007

O Brasil, apesar de ter apresentado aumento de 170% na chegada de turistas internacionais no período 
1995-2005, teve uma pequena retração em 2006, ano marcado pela crise do setor aéreo no país. Isto tem 
refletido na fatia de mercado que vem reduzindo desde então. Como mostra a tabela 2.2, após atingir 0,8% 
em 2000, a participação do Brasil no mercado chegou a 0,6% em 2006 mantendo-se no mesmo patamar 
em 2007, quando ocupou a 41ª posição entre os destinos turísticos (classificação baseada na chegada de 
turistas internacionais no ano em referência). 

CONTINENTES E REGIÕES
CHEGADA DE TURISTAS (1) MILHÕES VARIAÇÃO 

(%)
2007/2006

TA X A MÉDIA 
(%) 

2000-2007 (3)1990 1995 2000 2005 2006 2007(2) 

Mundo 436,0 536,0 684,0 803,0 847,0 903,0 6,6 3,5

Europa 262,3 310,8 392,5 438,7 462,2 484,4 4,8 2,7

Norte 28,3 35,8 42,6 51,0 56,4 57,6 2,1 3,8

Oeste 108,6 112,2 139,7 142,6 149,5 154,9 3,6 1,3

Central - Leste 31,5 60,0 69,4 87,8 91,5 95,6 4,5 4,1

Sul - Mediterrânea 93,9 102,7 140,8 157,3 164,8 176,2 6,9 2,8

Ásia e Pacífico 56,2 82,5 110,6 155,3 167,0 184,3 10,4 6,6

Nordeste Asiático 26,4 41,3 58,3 87,5 94,3 104,2 10,5 7,5

Sudeste Asiático 21,5 28,8 36,9 49,3 53,1 59,6 12,2 6,2

Oceania 5,2 8,1 9,2 10,5 10,5 10,7 1,9 1,9

Sul Asiático 3,2 4,2 6,1 8,0 9,1 9,8 7,7 6,1

Americas 92,8 109,0 128,2 133,2 135,8 142,5 4,9 1,3

América do Norte 71,7 80,7 91,5 89,9 90,6 95,3 5,2 0,5

Caribe 11,4 14,0 17,1 18,8 19,4 19,5 0,5 1,7

América Central 1,9 2,6 4,3 6,3 7,1 7,7 8,5 7,6

América do Sul 7,7 11,7 15,3 18,2 18,7 19,9 6,4 3,3

Brasil ... 2,0 5,3 5,4 5,0 5,0 0,0 -0,7

África 15,2 20,1 27,9 37,3 41,4 44,4 7,2 6,0

Norte 8,4 7,3 10,2 13,9 15,1 16,3 7,9 6,0

Subsaariana 6,8 12,8 17,7 23,3 26,3 28,2 7,2 6,0

Oriente Médio 9,6 13,7 24,5 38,3 40,9 47,6 16,4 8,7

Fonte: Dados básicos: Organização Mundial do Turismo (OMT).
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Nota: Sinal convencional utilizado: ... dado numérico não disponível. 
(1)  Dados referentes aos anos de 2006 e 2007 foram extraídos do UNWTO World Tourism Barometer, (2008). 
Para os demais anos foram utilizadas publicações anteriores, o que pode gerar pequenas diferenças nos dados. 
(2) Dados preliminares. (3) Taxa estimada mediante a utilização da taxa geométrica para sete anos, equivalente 
r={[(Vn/Vi)1/n]-1}*100, onde Vn: valor do ano final, Vi: valor do ano inicial e n: número de anos do período 
considerado.
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Tabela 2.2: Participação de mercado turístico segundo a chegada de turistas internacioais 
por sub-região – 1990/2007

CONTINENTES E 
REGIÕES

PARTICIPAÇÃO DO MERCADO (%)

1990 1995 2000 2005 2006 2007

Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Europa 60,2 58,0 57,4 54,6 54,6 53,6

Norte 6,5 6,7 6,2 6,4 6,7 6,4

Oeste 24,9 20,9 20,4 17,8 17,7 17,2

Central - Leste 7,2 11,2 10,1 10,9 10,8 10,6

Sul - Mediterrânea 21,5 19,2 20,6 19,6 19,5 19,5

Ásia e Pacífico 12,9 15,4 16,2 19,3 19,7 20,4

Nordeste Asiático 6,1 7,7 8,5 10,9 11,1 11,5

Sudeste Asiático 4,9 5,4 5,4 6,1 6,3 6,6

Oceania 1,2 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2

Sul Asiático 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1

Americas 21,3 20,3 18,7 16,6 16,0 15,8

América do Norte 16,4 15,1 13,4 11,2 10,7 10,6

Caribe 2,6 2,6 2,5 2,3 2,3 2,2

América Central 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9

América do Sul 1,8 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2

Brasil ... 0,4 0,8 0,7 0,6 0,6

África 3,5 3,8 4,1 4,6 4,9 4,9

Norte 1,9 1,4 1,5 1,7 1,8 1,8

Subsaariana 1,6 2,4 2,6 2,9 3,1 3,1

Oriente Médio 2,2 2,6 3,6 4,8 4,8 5,3

Dados da Polícia Federal permitem fazer uma análise mais detalhada desta evolução (tab. 2.3). Evidenciam 
também que a tendência de crescimento da entrada de turistas estrangeiros no país é impactada pela crise 
de 2006. Em 2007 há uma pequena elevação no número de turistas estrangeiros que entram no país. No 
entanto, não se pode dizer que se alterou a tendência de crescimento observada antes. O crescimento médio 
anual da entrada de turistas estrangeiros no país entre 2003 e 2007 foi de 5,01%, com uma variação total no 
período de cinco anos da ordem de 21,61%. Verifica-se que dentre os 24 305 807 turistas estrangeiros que 
visitaram o Brasil no período 2003-2007 a maior parte (55,86%) vinham das Américas e 37,61% procediam da 
Europa. Esta concentração indica um potencial a ser explorado entre os turistas da Ásia e Pacífico, da África e 
do Oriente Médio. Apesar de serem os continentes com a menor participação relativa no fluxo de entrada de 
turistas no Brasil, eles apresentaram as maiores variações entre 2003 e 2007, assim como as maiores taxas de 
crescimento médio anual, o que pode evidenciar relativa diversificação da procedência de turistas.

Fonte: Dados básicos: Organização Mundial do Turismo (OMT).
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Nota: (a) Sinal convencional utilizado: ... dado numérico não disponível.(b) Dados referentes aos anos de 2006 e 2007 
foram extraídos do UNWTO World Tourism Barometer, (2008). Para os demais anos foram utilizadas publicações 
anteriores, o que pode gerar pequenas diferenças nos dados.
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Tabela 2.3: Procedência de turistas no Brasil por continentes – 2003-2007 

O fluxo de passageiros em voos internacionais (incluindo turistas estrangeiros que visitam o Brasil e 
brasileiros que voltam do exterior) também ilustra a expansão do setor no país. A chegada de turistas aos 
seus destinos, em voos internacionais regulares e não regulares, experimentou expansão no período 2003-
2007 representando um crescimento da ordem de 19,9% (tab. 2.4). Considerando o fluxo total de voos 
regulares e não regulares, este número passa de 5,4 milhões de passageiros, em 2003, para 6,4 milhões 
de passageiros em 2007. Destaca-se que em 2005 esse número alcançou 6,8 milhões de passageiros. No 
entanto, em 2006 se observa uma queda de 7,75% no fluxo de passageiros mostrando, mais uma vez, o 
impacto da crise do setor aéreo brasileiro no crescimento do setor. 
 

Tabela 2.4: Desembarque de passageiros em voos internacionais (1)– Brasil –2003-2007 

CONTINENTES E 
REGIÕES

2003 2004 2005 2006 2007
PARTICIP. 
2007 %

PARTICIP. 
2003-2007 

%

VARIAÇÃO 
2003-2007 

%

TA X A DE 
CRESCIMENTO 
MÉDIA ANUAL 

(1)

Mundo  4.132.847  4.793.703  5.358.170  5.017.251  5.025.834  100,00  100,00  21,61  5,01 

Europa 1.522.694 1.834.164 2.069.221 1.951.528 1.906.078  37,93  38,16  25,18  5,77 

Ásia e Pacífico  128.640  155.605  177.381  216.976  205.572  4,09  3,63  59,80  12,43 

Ásia 106.760 132.633 151.358 185.157 162.124  3,23  3,03  51,86  11,01 

Oceania 21.880 22.972 26.023 31.819 43.448  0,86  0,60  98,57  18,71 

Americas  2.396.832  2.703.442  2.998.060  2.717.273  2.774.867  55,21  55,86  15,77  3,73 

América do Norte 787.407 838.599 941.777 855.098 821.921  16,35  17,45  4,38  1,08 

América Central 29.536 35.830 40.081 43.823 46.495  0,93  0,80  57,42  12,01 

América do Sul 1.579.889 1.829.013 2.016.202 1.818.352 1.906.451  37,93  37,61  20,67  4,81 

África 52.489 64.678 75.676 83.721 75.923  1,51  1,45  44,65  9,67 

Oriente Médio 26.460 32.159 35.138 46.461 62.021  1,23  0,83  134,40  23,73 

Região não 
especificada 5.732 3.655 2.694 1.292 1.373  0,03  0,06  (76,05)  (30,04)

Fonte: Dados básicos: Departamento de Polícia Federal; Instituto Brasileiro de Turismo
 Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
(1) Taxa estimada mediante a utilização da taxa geométrica para o período de quatro anos, equivalente r={[(Vn/
Vi)1/n]-1}*100, onde Vn: valor do ano final, Vi: valor do ano inicial e n: número de anos do período considerado

INTERNACIONAIS 2003 2004 2005 2006 2007
MÉDIA DAS TA X AS ANUAIS 

DE CRESCIMENTO (%)

VARIAÇÃO 
2003/2007 

(%)

Regular (A) 5 203 93 5 851 906 6 438 579 5 943 665 6 056 219 4,2 16,4

Não regular (B) 172 157 333 304 349 654 423 514 388 934 27,9 125,9

Total (A )+ (B) 5 375 350 6 185 210 6 788 233 6 367 179 6 445 153 5,0 19,9

  Fonte:  Dados básicos: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO).
 Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
 (1) Inclui turistas estrangeiros e brasileiros voltando do exterior.
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Outro importante fator econômico do turismo é a oportunidade de obter, de maneira rápida, o equilíbrio 
na balança nacional de pagamento, mediante a transferência de divisas de um local denominado centro 
emissor para o outro considerado o centro receptor. O papel do turismo na balança de pagamentos de 
um país costuma ser expresso em termos de entradas geradas pelos visitantes internacionais, o que se 
denomina receita cambial, e os gastos realizados pelos nacionais no exterior, isto é a despesa cambial. 

Dados do Banco Central do Brasil (2008) mostram que, apesar de a chegada de turistas ter passado 
por pequena retração e sua fatia de mercado estar estagnada, as receitas do turismo internacional do 
Brasil mantiveram-se crescentes atingindo o montante de US$ 4,95 bilhões em 2007 (graf. 2.1). A taxa de 
crescimento média anual da receita cambial turística entre 1995 e 2007 foi de 14,53%, considerada bastante 
expressiva se comparada com a taxa de crescimento média-ano da receita cambial turística mundial, que 
foi de 6,43% no mesmo período.

Observa-se, como resultado desse processo, que o crescimento do turismo no Brasil não passou só pelo 
aumento de visitantes estrangeiros. O brasileiro também viajou mais, tanto externa como internamente, 
e o fluxo de brasileiros em viagem ao exterior está embutido nas estatísticas de desembarque de voos 
internacionais anteriormente apresentadas. Uma forma de destacá-lo seria observando a evolução da 
despesa cambial brasileira apontada na tabela que se segue. A despesa cambial de 2,87 bilhões de dólares 
em 2004 atinge 8,21 bilhões de dólares em 2007, registrando uma variação no período de cinco anos de 
186%, o que representa uma taxa de crescimento média anual de quase 42%. Verifica-se que a despesa 
cambial gerada pelo turismo apresenta crescimento superior ao das receitas, gerando um déficit cambial 
da ordem de 3,26 bilhões de dólares em 2007.  Pode-se atribuir o significativo aumento da despesa cambial 
turística ao fato de um maior número de brasileiros terem aproveitado a valorização do real para viajar e 
realizar maiores gastos no exterior. 

Gráfico 2.1: Receita cambial turística do Brasil – 1995/2007

  Fonte:  Dados básicos: Banco Central do Brasil (BACEN).
  Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 2. 5: Receita e despesa cambial – Brasil – 2004-2007  (US$ bilhões)

ANO 2004 2005 2006 2007
TA X A DE CRESCIMENTO 

MÉDIA ANUAL (1)
VARIAÇÃO 2003-2007

(%)

Receita (A) 3,22 3,86 4,32 4,95 15,41 53,72

Despesa (B) 2,87 4,72 5,76 8,21 41,95 186,00

Resultado (A) – (B) 0,35 -0,86 -1,45 -3,26 -310,16 -1.028,21

  Fonte:  Dados Básicos: BANCO Central do Brasil (BACEN).
 Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
 (1) Taxa estimada mediante a utilização da taxa geométrica para três anos, equivalente r={[(Vn/Vi)1/n]-1}*100,  
 onde Vn: valor do ano final, Vi: valor do ano inicial e n: número de anos do período considerado.
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VÔOS 
NACIONAIS 2003 2004 2005 2006 2007

MÉDIA DAS TA X AS  
ANUAIS DE 

CRESCIMENTO

VARIAÇÃO  
2003/2007 

(%)

Regular (A) 28 534 658 33 727 312 39 877 656 43 618 632 47 549 518 13,7 66,6

Não regular (B) 2 207 379 2 827 213 3 218 172 2 727 196 2 452 951 4,1 11,1

Total (A )+( B) 30 742 037 36 554 525 43 095 828 46 345 828 50 002 469 13,1 62,7

O aumento no turismo interno pode ser ilustrado pelo desembarque de passageiros em voos nacionais 
(tab.2.6). O total do desembarque de passageiros em voos nacionais (regulares e não regulares) alcança 50 
milhões em 2007, com variação de 62,7%, que corresponde a uma taxa de crescimento médio de 13,1% ao 
ano, no período 2003-2007. Este desempenho decorre principalmente do aumento nos desembarques em 
voos regulares. Entre 2003 e 2007, em vôos regulares, o número de passageiros passou de 28,5 milhões 
para 47,5 milhões, com variação de 66,6%. Nesse período, a média das taxas de crescimento anual alcançou 
13,7%. Em voos não regulares, o desempenho não apresentou avanço tão substantivo, sendo a variação 
de 11,1% e a média das taxas crescimento de apenas 4,1%. Esse incremento do fluxo de desembarques 
domésticos pode ser atribuído ao aumento da competição entre as companhias aéreas, à elevação da renda 
dos brasileiros e ao crescimento da economia.  A estabilidade econômica faz com que a população de 
menor poder aquisitivo aumente sua renda real e passe a consumir bens ou serviços que não faziam parte 
da sua cesta de mercadorias, por exemplo, transporte aéreo.

Tabela 2.6: Desembarque de passageiros em vôos nacionais – Brasil – 2003-2007 

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 2003 2004 2005 2006 2007 VARIAÇÃO  
2003/2007(%)

Usuários (milhões) 8,7 10,1 12,2 14,1 15,1 73,6

Faturamento (r$ bilhões) 2,35 2,68 2,91 3,17 3,49 48,5

Frota do setor (em número de automóveis) 181 900 203 650 223 811 350 204 283 562 55,9

Geração de empregos (1) 165 500 168 200 178 240 185 560 194 838 17,7

  Fonte:  Dados básicos: Empresa Brasileira de infraestrutura Aeroportuária  (INFRAERO).
 Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Para ilustrar o aumento no turismo interno, é necessário verificar o uso de outros meios de transporte, além 
do aéreo. O Brasil tem uma matriz de transporte muito concentrada no transporte rodoviário. Nesse sentido, 
os números do setor de locação de automóveis apresentam evolução expressiva entre 2003 e 2007. A 
quantidade de usuários de automóveis alugados em 2003 era de 8,7 milhões, passando para 15,1 milhões 
em 2007, com uma variação de 73,6% (tab. 2.7). 

Tabela 2. 7: Locação de automóveis – Brasil – 2003-2007 

  Fonte: Dados básicos: Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA).
 Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Outros aspectos econômicos da atividade turística não expressam só o aumento da demanda dado pelo 
crescimento do número de usuários. A ampliação da frota remete à análise da ampliação da oferta, assim 
como ao aumento do faturamento e da geração de emprego, efeitos diretos do turismo sobre a economia. 

Sob a ótica da oferta, o turismo brasileiro também avançou quando se consideram outros indicadores 
além do aumento das frotas das locadoras. Os dados apresentados na tabela 2.8 demonstram o aumento 
de empresas ligadas ao turismo em diversas atividades. Em 2007, o número de agências de turismo 
somava 10.227, representando um crescimento de 30,1%, em relação ao ano anterior. Já os meios de 
hospedagem, obtiveram um incremento de 20,8%, passando de 4.293 em 2006, para 5.184 no ano seguinte. 
As transportadoras turísticas e as organizadoras de eventos também tiveram um aumento em 2007, em 
comparação com 2006, de 28,1% e 33,5%, respectivamente.
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Tabela 2.8: Empresas ligadas ao turismo – Brasil - 2006/2007

  Fonte:  Dados básicos: Ministério do Turismo (Mtur).
 Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Na iniciativa privada, a percepção também é de crescimento. De acordo a IV Pesquisa Anual de Conjuntura 
Econômica do Turismo26  (2008) o volume do faturamento registrado anualmente de 2003 a 2007 atinge 
R$ 29,6 bilhões, mostrando em 2007 um acréscimo de 29% em relação a 2000. A análise dos saldos de 
respostas27  obtidos nas pesquisas do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (NEATH/EBAPE-FGV) 
também apresenta informações importantes sobre o faturamento do setor. Os dados nos boletins publicados 
em 2008 (fevereiro, abril, agosto e outubro) mostram que a majoração do faturamento era esperada para 
2008-2007 e para 2007-2006. O aumento no faturamento de 2007 em relação a 2006 era esperado em todos 
os ramos turísticos28 : 79% de indicações de incremento, 7% de indicações de redução (saldo de 72%). A 
confirmação desta previsão indicaria uma variação média do faturamento de 14,7%. O setor mais otimista 
quanto ao aumento de faturamento neste período era o setor de transporte aéreo (saldo de 92%, com 
variação média de 21,2%). O mais pessimista era o de agências (saldo de 27%, com variação média de 
7%). As expectativas de aumento no faturamento de 2008 em relação a 2007 variaram ao longo de 2008. O 
boletim de janeiro de 2008 indica que ele era esperado em todos os ramos turísticos: 90% de indicações de 
incremento, 2% de indicações de redução (saldo de 88%). Este mesmo otimismo não se mantém ao longo 
do ano, passando a 85% de indicações de incremento e 1% de indicações de redução no boletim de outubro 
de 2008. Apesar deste menor otimismo, ambos os casos apontam para o crescimento do setor. Se estas 
últimas expectativas se confirmarem, a variação média do faturamento ficará em 15,3%. 

O crescimento da atividade turística impacta sobre o emprego. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego, de 
janeiro de 2003 a novembro de 2006, mostram que o setor turístico gerou 292 mil empregos formais. Segundo 
estudos realizados pelo Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília (CET/UnB), para cada 
emprego formal gerado no setor de turismo, outros dois informais são criados. Pode-se afirmar que, no citado 
período, o setor gerou cerca de 880 mil empregos para o país (Ministério da Fazenda - Controladoria Geral da 
União - Balanços Gerais da União. Brasilia. 2006 p.C-488). No que se refere à geração de emprego direta, 
por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, o Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (NEATH/
EBAPE-FGV, 2008) traz as perspectivas do setor quanto à evolução de seu quadro de pessoal. As edições 
publicadas em 2008 indicam uma expectativa de aumento no quadro de pessoal nos períodos 2006-2007 e 
2007-2008. No período 2007-2006, identificam-se 75% de indicações de incremento, 14% de indicações de 
redução, o que leva a um saldo de 61%. Para o período 2008-2007, apesar de as expectativas terem sido 
mais otimistas em boletins anteriores, o boletim de outubro aponta 34% de indicações de aumento, 1% de 
indicações de redução, o que leva a um saldo de 33%. Ou seja, a despeito de todas as dúvidas geradas pela 
crise, há indicações para os próximos anos de crescimento para o setor. 

A importância do turismo como atividade econômica geradora de riqueza merece destaque. Em 2001 o setor 
responde por cerca de 2% do produto interno bruto (PIB), segundo o estudo da Conta Satélite do Turismo 
desenvolvido pela FIPE (2002) para a Embratur. Com uma participação desta magnitude, o setor figura entre 
26 Esta pesquisa monitora o desempenho da atividade do turismo mediante sondagem aos empresários, executivos das maiores empresas 
do setor, e as 80 principais companhias do ramo (BRASIL;
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS,2008)
27  Saldo de respostas: este número indica a intensidade da percepção dos respondentes em relação à variável pesquisada. Ou seja, há 
uma forte percepção de aumento do faturamento no trimestre atual. É importante, então, não interpretar o saldo como aumento percentual 
das vendas. Note, em seguida, como o saldo pode ajudá-lo a interpretar as expectativas dos respondentes. No Boletim de Desempenho 
Econômico do Turismo considera-se o seguinte: saldo acima de + 10% (inclusive) significa aumento da variável pesquisada; saldo situado 
entre - 9% (inclusive) e + 9% (inclusive) significa estabilidade da variável pesquisada; saldo inferior a - 10% (inclusive) significa queda da 
variável pesquisada.
28 Os segmentos considerados são: Transpor te aéreo, Agências, Eventos, Meios de Hospedagem, Operadoras, Parques Temáticos 
e Receptivo.

EMPRESAS LIGADAS AO TURISMO 2006 2007 VARIAÇÃO 2006/2007
(%)

Agências de turismo 7 861 10 227 30,1

Meios de hospedagem 4 293 5 184 20,8

Transportadoras turísticas 6 289 8 055 28,1

Organizadoras de eventos 540 721 33,5
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os 15 maiores geradores de renda no Brasil. De acordo com dados do Sistema de Contas Nacionais do IBGE 
e da Conta Satélite do Turismo para 2001, o setor estaria à frente de setores importantes como siderurgia, 
metalurgia, fabricação de automóveis e indústria de vestuário (Salgado, 2007 p.267). Segundo o IBGE (2008, 
p.16), no Brasil as atividades econômicas ligadas ao setor turístico, definidas como Atividades Características 
do Turismo (ACT)29  são predominantemente prestadoras de serviços e geraram, em 2005, R$ 131.755 milhões 
de valor adicionado30 . Esse valor representou 7,15% do total e apresentou uma participação de 11% no valor 
adicionado gerado pelo setor de serviços. De 2002 a 2004 houve queda, passando por uma recuperação em 
2005. Durante o período, a média da participação das ACT no valor adicionado foi de 7% (graf. 2.2).

Gráfico 2.2: Evolução da participação do valor adicionado, a preços correntes, das Atividades 
Características do Turismo na economia - Brasil - 2000-2005
 

  Fonte:  IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais, 
 Sistema de Contas Nacionais - 2008: Economia do Turismo – uma perspectiva macroeconômica , 2000-2005.  

Considerando os segmentos das ACT, no tocante à geração de valor adicionado em 2005 os serviços de 
transporte rodoviário contribuíram de forma mais significativa participando com 41,85% do valor adicionado 
gerado pela ACT, seguida pelos setores de Serviços de Alimentação (19,53%) e Serviços Auxiliares dos 
Transportes (11%). Os setores de serviços de alojamento e de atividade de agências e organizadores de 
viagens estão entre aqueles que têm menor participação no valor adicionado gerado pelas ACT - 3,24% e 
1,35%, respectivamente, (tab. 2.9).

Esse mesmo estudo analisa o número de pessoas ocupadas pelas ACT e as distintas remunerações médias 
pagas por ela, o que possibilita concluir que a relevância das ACT revela-se não só no elevado número 
de pessoas por elas ocupadas diretamente, mas também na identificação das inter-relações destas com 
os setores da economia nacional. O desenvolvimento das atividades típicas do setor movimenta também 
outras indiretamente ligadas a elas, uma vez que o turismo é uma atividade multifacetada e se inter-relaciona 
com diversos segmentos econômicos. A movimentação de turistas estimula o consumo de outros produtos.

O impacto na economia brasileira alcança outros setores em termos de consumo intermediário – como refino 
de petróleo, fabricação de peças e acessórios para veículos automotores, atividades e serviços auxiliares 
de transporte; produção e distribuição de bebidas; produção de lavouras temporárias como horticultura 
e viveiros; setor agropecuário; aluguel de imóveis, entre outros. Em seu conjunto, as ACT consumiram, 
de forma intermediária, R$ 134.892 milhões de bens e serviços da economia brasileira. O setor industrial 
respondeu por 69,42% desse consumo com R$ 93.654 milhões. Os setores de serviços e agropecuário 
foram responsáveis por 29,36% e 1,22%, respectivamente, do consumo intermediário.

29 “O que torna possível agrupá-las e analisá-las como tal é sua sensibilidade ao comportamento do consumo dos turistas. Assim, as 
atividades aqui apresentadas como ACT são aquelas definidas pela Organização Mundial de Turismo que de algum modo tem sua produção 
afetada por este consumo.” (IBGE, 2008, p.51)
30  O IBGE define o “valor adicionado” como “[...] o valor que a atividade acrescenta aos bens e serviços consumidos no seu processo 
produtivo. É a contribuição ao produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor de produção 
e o consumo intermediário absorvido por essas atividades.” (IBGE,1997, p. 302
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Tabela 2.9: Valor adicionado corrente da economia das atividades características do turismo 
por setores de serviços - Brasil - 2001-2005

SETORES DE SERVIÇOS

VALOR ADICIONADO (EM MILHÕES DE R$)

2001 2002 2003 2004 2005
VARIAÇÃO 
2001/2005 

%

PARTIC. % 
2005

Total da economia  1.118.613  1.273.129  1.470.614  1.666.258  1.842.253 64, 69 100,00

Atividades Características 
do Turismo  83.507  91.015  100.363  113.324  131.755 57, 78 7,15

Serviços de alojamento  2.772  2.769  2.990  3.476  4.271 54,08 3,24

Serviços de alimentação  17.646  20.428  19.846  23.142  25.729 45,81 19,53

Serviços de transporte ferroviário  1.312  1.461  1.810  2.449  2.823 115,17 2,14

Serviços de transporte rodoviário  34.319  37.925  43.360  45.900  55.138 60,66 41,85

Serviços de transporte aquaviário  2.317  2.117  2.105  3.720  3.862 66,68 2,93

Serviços de transporte aéreo  4.893  4.613  4.684  5.234  5.229 6,87 3,97

Serviços auxiliares dos transportes  7.519  8.168  9.693  12.455  14.494 92,76 11,00

Atividade de agências e organizadores 
de viagens  1.092  1.160  1.246  1.467  1.780 63,00 1,35

Serviços de locação de bens móveis  2.315  2.846  3.186  3.759  5.209 125,01 3,95

Atividades recreativas, culturais e 
desportivas  9.322  9.528  11.443  11.722  13.220 41,82 10,03

  Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais, Sistema de Contas Nacionais.- Economia do  
 Turismo – uma perspectiva macroeconômica  2000-2005,  2008.

Um estudo divulgado pelo Ministério do Turismo em 2006 aponta que o setor de hospedagem é responsável, 
direta e indiretamente, pela geração de aproximadamente 0,35% das riquezas do país e 0,45% dos 
empregos. Em termos de geração de valor adicionado, seu desempenho equivale a quase R$ 4,5 bilhões, 
em valores de 2002 (EMBRATUR; FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, 2006 p. 87). O 
setor consome insumos intermediários (compras de bens e serviços) e remunera os fatores de produção 
para prover serviços de alojamento. Assim, os gastos relacionados diretamente à produção destes serviços 
desencadeiam uma série de efeitos multiplicadores com impactos diferenciados entre setores e regiões. 
Na geração de emprego, os meios de hospedagem têm papel de destaque, com cerca de 300 mil postos 
de trabalho ofertados pelos diversos atores desta cadeia produtiva. Também aparecem como grandes 
consumidores de bens industriais. São milhares de televisores, aparelhos elétricos e eletrônicos, roupas de 
cama e banho e tantos outros itens que movimentam as economias dos estados e municípios. Em termos 
de porte, 90% das empresas de hospedagem são micro e pequenos estabelecimentos. Aqueles com até 19 
pessoas ocupadas, principais compradores de equipamentos e mercadorias duráveis, são responsáveis pela 
aquisição de mais da metade do estoque de 615 mil unidades de TVs, contrapondo-se aos empreendimentos 
com mais de 100 funcionários, que detêm apenas 46 mil desses equipamentos. Já o custo da geração de 
emprego na hotelaria é um dos mais baixos da economia brasileira, exigindo um valor de produção de R$ 
16 mil. Se comparado com outros setores, como o da construção civil ou o têxtil, o valor para gerar emprego 
requer quase o dobro, ou cerca de R$ 28 mil. O setor da siderurgia é outro exemplo, apresentando um custo 
quatro vezes maior, atingindo cerca de R$ 68 mil. (EMBRATUR; FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS 
ECONÔMICAS, 2006: p.6).

Os números mostram um desempenho favorável da atividade turística com grandes possibilidades de 
expansão. Pesquisas de sondagem e conjunturais do sistema público de turismo no Brasil indicam o que 
pode melhorar, ao apresentarem as reclamações mais frequentes dos turistas, problemas que envolvem 
desde falta de ações dos poderes públicos – municipal, estadual e federal – até questões de infraestrutura e 
de imprensa. No topo da lista está a sinalização turística, com 10,3% das reclamações. Em segundo lugar, 
está a limpeza pública, com 10,1%. A segurança pública vem em terceira colocação com 9,3%. Problemas 
relacionados à comunicação, como mídia e informações, vêm em quarto lugar com 8,6%. Em quinto lugar, o 
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transporte público fica com 7,9%; em seguida vem o táxi (5%) e as diversões noturnas (3,4%). A segurança 
pública atrelada à comunicação causa um problema ainda maior ao país: a mídia tem apontado a falta de 
segurança como o ponto mais importante a ser combatido, além da exploração sexual, embora se estime 
que só 1% dos turistas venha para o Brasil com tal finalidade (INAP Cidades 2006 p.1). O indicado por esta 
pesquisa está em consonância com a afirmação do presidente do órgão mundial World Travel & Tourism 
Council (WTTC), de que a indústria do turismo brasileira é florescente, tem grande potencial empreendedor 
e capacidade econômica e sociocultural para o crescimento. Entretanto, necessita de mais infraestrutura 
para aumentar a recepção de um maior número de turistas.  

2.6 Evolução dos gastos públicos federais em turismo nos anos recentes

Nesta subseção será analisada a evolução dos gastos públicos em turismo de 2003 a 2005, com uma 
abordagem comparativa em relação aos demais gastos da esfera federal31 , observando-se que as políticas 
públicas para o turismo vêm recebendo cada vez mais atenção do atual governo (gráfico 2.3).

Gráfico 2.3: Despesas realizadas ou executadas – Governo Federal e Ministério do Turismo 
– Brasil – 2003/2007 – em R$ milhões 

A execução orçamentária do governo federal atinge, em valores nominais, R$ 876,45 bilhões em 2003, R$ 
908,18 bilhões em 2004, R$ 1,107 trilhão em 2005, R$ 1,184 trilhão em 2006 e R$ 1,224 trilhão em 2007 
registrando uma taxa de crescimento médio anual de 8,2 %. Verifica-se que a maior expansão, de 21% 
ocorre de 2004 para 2005, quando o volume de despesas da União (Orçamento Fiscal e de Seguridade 
Social) alcançam, respectivamente, R$ 908 bilhões e R$1,107 trilhão.
Nas tabelas 2.10 e 2.11 apresentadas a seguir, do montante da execução orçamentária do governo 
federal, 97,3% são executados no âmbito do Poder Executivo, pelos vários ministérios e suas entidades 
supervisionadas, ficando 2% com o Poder Judiciário, 0,52% com o Poder Legislativo e restando apenas 
0,18% com o Ministério Público da União. Dos 97,3% realizados no Poder Executivo, o Ministério do Turismo 
detém apenas 0,08%, em termos médios, no período 2003-2007, sendo a maior participação (0,15%)  
observada em 2007 e a menor em 2003, de 0,02%.

O montante de despesas realizadas pelo Ministério do Turismo (Orçamento Fiscal e de Seguridade 
Social) atinge R$ 146,9 milhões; R$ 374,6 milhões; R$ 736 milhões; R$ 1,462 bilhão e R$ 1,798 bilhão, 
respectivamente nos exercícios financeiros de 2003 a 2007, evidenciando  significativa expansão, embora 
a participação relativa permaneça ainda bem abaixo de 1% do total de recursos do orçamento fiscal e de 
31  O conceito adotado nos dados de gastos públicos é o de despesa empenhada/realizada. Os valores apurados correspondem à 
efetiva utilização ou ao comprometimento dos recursos consignados nas leis de orçamento para a execução dos programas, atividades, 
subatividades, projetos e subprojetos, ainda que parte da despesa empenhada inscrita em restos a pagar possa vir a ser anulada.

Fonte: Dados Básicos: Dados básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tribunal de Contas da União.. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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seguridade social do governo federal.

Baseando-se nesses dados, o turismo vem merecendo cada vez maior atenção do atual governo como uma 
importante política pública. 

Tabela 2.10: Despesas empenhadas/realizadas por órgãos – orçamento fiscal e de seguridade 
social – Governo Federal – Brasil – 2003-2007 – (em R$ 1000)

ÓRGÃO SUPERIOR
VALORES NOMINAIS EM R$ MIL

2003 2004 2005 2006 2007

PODER LEGISLATIVO  (1) 4.260.036 4.881.538 5.399.092 6.495.194 6.767.725

Câmara dos Deputados 2.017.095 2.253.696 2.451.530 2.947.598 3.142.921

Senado Federal 1.631.296 1.984.703 2.242.206 2.557.028 2.564.982

Tribunal de Contas da União 611.645 643.139 705.356 990.568 1.059.822

PODER JUDICIÁRIO      (2) 14.090.598 18.659.507 20.342.739 25.834.591 28.457.742

Supremo Tribunal Federal 199.024 231.340 275.772 307.589 450.927

Superior Tribunal de Justiça 403.734 459.597 502.003 615.745 843.685

Justiça Federal 5.548.134 7.780.137 9.671.047 11.779.330 13.322.821

Justiça Militar 163.404 187.406 188.274 224.495 261.035

Justiça Eleitoral 1.622.335 2.422.090 2.296.288 3.096.078 3.162.371

Justiça do Trabalho 5.511.708 6.786.589 6.580.754 8.791.851 9.268.070

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 642.259 792.348 828.601 1.019.503 1.148.833

PODER EXECUTIVO      (3) 856.653.813 883.043.682 1.079.291.404 1.149.106.894 1.185.946.706

Gabinete da Presidência da República 1.539.892 1.850.748 1.163.016 1.195.460 2.287.171

Gabinete da vice-presidência da República 3.749 4.733 4.374 5.468 5.377

Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão 1.655.844 1.771.702 1.777.222 2.370.264 3.658.197

Advocacia Geral da União 218.135 815.344 855.892 1.114.402 1.430.037

Ministério da Agricultura, Pec. e 
Abastecimento 4.366.553 4.367.645 5.699.901 6.354.819 6.572.300

Ministério da Ciência e Tecnologia 2.688.639 2.979.682 3.490.845 4.007.101 4.464.892

Ministério da Fazenda 602.053.383 586.357.735 731.066.256 752.140.732 732.378.474

Ministério da Educação 21.305.701 22.387.192 25.624.075 30.302.169 35.577.788

Ministério do Desenvolv. - Indústria e 
Comércio 874.077 1.398.930 1.302.112 1.889.258 2.601.597

Ministério da Justiça 3.749.892 4.303.273 4.679.572 5.708.670 6.968.266

Ministério de Minas e Energia 8.986.845 8.397.796 12.781.578 12.876.267 14.074.214

Ministério da Previdência Social 119.434.160 137.461.197 159.490.647 182.117.865 200.815.678

Ministério das Relações Exteriores 1.293.144 1.440.198 1.679.820 1.530.607 1.639.926

Ministério da Saúde 29.382.078 34.715.366 36.817.985 42.939.784 48.172.182

Ministério do Trabalho e Emprego 17.086.154 19.413.195 23.369.739 27.900.335 30.817.430
Continua
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Fonte: Dados básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tribunal de Contas da União.. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Continuação Tabela 2.10

Ministério dos Transportes 4.601.047 5.617.889 8.411.538 8.599.877 13.160.523

Ministério das Comunicações 1.013.838 1.081.643 1.089.980 1.116.006 1.585.815

Ministério da Cultura 291.790 395.925 523.337 647.401 824.420

Ministério do Meio Ambiente 851.262 1.058.618 1.112.320 1.297.708 1.429.241

Ministério do Desenvolvimento Agrário 1.949.455 2.850.348 3.838.321 4.399.151 5.041.141

Ministério do Esporte 229.827 331.737 470.932 790.449 1.445.943

Ministério da Defesa 25.936.513 28.825.172 33.666.892 36.297.865 40.677.978

Ministério da Integração Nacional 4.291.300 6.504.834 8.040.852 8.362.769 10.066.743

Ministério do Turismo 146.918 374.626 736.949 1.462.119 1.798.567

Ministério do Desenvolvimento Social e 
Comb. à Fome 1.060.497 6.035.742 8.354.393 9.846.086 11.047.437

Ministério das Cidades 1.643.120 2.302.412 3.242.856 3.834.262 7.405.369

Ministério Público da União (4) 1.452.205 1.593.041 1.757.499 2.274.511 2.625.640

Total Geral (1+2+3+4) 876.456.652 908.177.768 1.106.790.734 1.183.711.190 1.223.797.813

Tabela 2.11: Participação relativa e taxas de crescimento  das despesas empenhadas/
realizadas por órgãos – orçamento fiscal e de seguridade social – Governo Federal – Brasil 
– 2003-2007 – (em R$ 1000)

ÓRGÃO SUPERIOR
PARTICIPAÇÃO RELATIVA % TA X AS DE CRESCIMENTO %

2003 2004 2005 2006 2007 03/07 04/03 05/04 06/05 07/06 07/03

PODER LEGISLATIVO 0,49 0,54 0,49 0,55 0,55 0,52 14,6 10,6 20,3 4,2 12,3

Câmara dos Deputados 0,23 0,25 0,22 0,25 0,26 0,24 11,7 8,8 20,2 6,6 11,7

Senado Federal 0,19 0,22 0,20 0,22 0,21 0,21 21,7 13,0 14,0 0,3 12,0

Tribunal de Contas da União 0,07 0,07 0,06 0,08 0,09 0,07 5,1 9,7 40,4 7,0 14,7

PODER JUDICIÁRIO 1,61 2,05 1,84 2,18 2,33 2,00 32,4 9,0 27,0 10,2 19,2

Supremo Tribunal Federal 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,03 16,2 19,2 11,5 46,6 22,7

Superior Tribunal de Justiça 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05 13,8 9,2 22,7 37,0 20,2

Justiça Federal 0,63 0,86 0,87 1,00 1,09 0,89 40,2 24,3 21,8 13,1 24,5

Justiça Militar 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 14,7 0,5 19,2 16,3 12,4

Justiça Eleitoral 0,19 0,27 0,21 0,26 0,26 0,24 49,3 -5,2 34,8 2,1 18,2

Justiça do Trabalho 0,63 0,75 0,59 0,74 0,76 0,69 23,1 -3,0 33,6 5,4 13,9

Justiça do Distrito Federal e dos Terrítórios 0,07 0,09 0,07 0,09 0,09 0,08 23,4 4,6 23,0 12,7 15,6

PODER EXECUTIVO 97,74 97,23 97,52 97,08 96,91 97,30 3,1 22,2 6,5 3,2 8,5

Gabinete da Presidência da República 0,18 0,20 0,11 0,10 0,19 0,16 20,2 -37,2 2,8 91,3 10,4

Gabinete da vice-presidência da República 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,2 -7,6 25,0 -1,7 9,4

Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão 0,19 0,20 0,16 0,20 0,30 0,21 7,0 0,3 33,4 54,3 21,9

Continua
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Fonte: Dados básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tribunal de Contas da União.. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Continuação Tabela 2.11

Advocacia Geral da União 0,02 0,09 0,08 0,09 0,12 0,08 273,8 5,0 30,2 28,3 60,0

Ministério da Agricultura, Pec. e 
Abastecimento 0,50 0,48 0,51 0,54 0,54 0,51 0,0 30,5 11,5 3,4 10,8

Ministério da Ciência e Tecnologia 0,31 0,33 0,32 0,34 0,36 0,33 10,8 17,2 14,8 11,4 13,5

Ministério da Fazenda 68,69 64,56 66,05 63,54 59,84 64,54 -2,6 24,7 2,9 -2,6 5,0

Ministério da Educação 2,43 2,47 2,32 2,56 2,91 2,54 5,1 14,5 18,3 17,4 13,7

Ministério do Desenvolv., Indústria e 
Comércio 0,10 0,15 0,12 0,16 0,21 0,15 60,0 -6,9 45,1 37,7 31,3

Ministério da Justiça 0,43 0,47 0,42 0,48 0,57 0,47 14,8 8,7 22,0 22,1 16,8

Ministério de Minas e Energia 1,03 0,92 1,15 1,09 1,15 1,07 -6,6 52,2 0,7 9,3 11,9

Ministério da Previdência Social 13,63 15,14 14,41 15,39 16,41 15,00 15,1 16,0 14,2 10,3 13,9

Ministério das Relações Exteriores 0,15 0,16 0,15 0,13 0,13 0,14 11,4 16,6 -8,9 7,1 6,1

Ministério da Saúde 3,35 3,82 3,33 3,63 3,94 3,61 18,2 6,1 16,6 12,2 13,2

Ministério do Trabalho e Emprego 1,95 2,14 2,11 2,36 2,52 2,22 13,6 20,4 19,4 10,5 15,9

Ministério dos Transportes 0,52 0,62 0,76 0,73 1,08 0,74 22,1 49,7 2,2 53,0 30,0

Ministério das Comunicações 0,12 0,12 0,10 0,09 0,13 0,11 6,7 0,8 2,4 42,1 11,8

Ministério da Cultura 0,03 0,04 0,05 0,05 0,07 0,05 35,7 32,2 23,7 27,3 29,6

Ministério do Meio Ambiente 0,10 0,12 0,10 0,11 0,12 0,11 24,4 5,1 16,7 10,1 13,8

Ministério do Desenvolvimento Agrário 0,22 0,31 0,35 0,37 0,41 0,33 46,2 34,7 14,6 14,6 26,8

Ministério do Esporte 0,03 0,04 0,04 0,07 0,12 0,06 44,3 42,0 67,8 82,9 58,4

Ministério da Defesa 2,96 3,17 3,04 3,07 3,32 3,11 11,1 16,8 7,8 12,1 11,9

Ministério da Integração Nacional 0,49 0,72 0,73 0,71 0,82 0,69 51,6 23,6 4,0 20,4 23,8

Ministério do Turismo 0,02 0,04 0,07 0,12 0,15 0,08 155,0 96,7 98,4 23,0 87,1

Ministério do Desenv. Social e Combate à 
Fome 0,12 0,66 0,75 0,83 0,90 0,65 469,1 38,4 17,9 12,2 79,7

Ministério das Cidades 0,19 0,25 0,29 0,32 0,61 0,33 40,1 40,8 18,2 93,1 45,7

MINISTÉRIO Público da União 0,17 0,18 0,16 0,19 0,21 0,18 9,7 10,3 29,4 15,4 16,0

Total Geral 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3,6 21,9 6,9 3,4 8,7

Em termos médios, no período 2003-2007, os elevados montantes de despesas contabilizadas nos 
ministérios da Fazenda e da Previdência Social, respectivamente 64,5% e 15%, decorrem dos dispêndios de 
operações oficiais de crédito, pagamento de serviço da dívida pública interna e externa e refinanciamento da 
dívida pública mobiliária federal, além das despesas referentes ao pagamento de benefícios previdenciários. 
Retirando os montantes desses dois ministérios do total geral registrado em 2007, R$ 732,4 bilhões e R$ 
200,8 bilhões, respectivamente, pela Fazenda e Previdência, o valor encontrado é de apenas R$ 290,6 
bilhões, representando 23,7%.

No gráfico 2.4 figuram ainda as despesas realizadas pelos ministérios da Saúde, Defesa e Educação. 
Estes três ministérios ocupam da terceira à quinta posição relativa em volume de gastos em 2007, abaixo 
apenas dos ministérios da Fazenda e Previdência Social.  Para 2007, os valores de despesas realizadas 
nos ministérios da Saúde, Defesa e Educação, expressos a preços correntes, atingem, respectivamente, R$ 
48,2 bilhões, R$ 40,7 bilhões e R$ 35,6 bilhões. Verifica-se moderado aumento na expansão desses gastos, 
evidenciando relativa estabilidade, refletindo uma relativa manutenção dessas áreas como prioridades de 
governo em suas funções públicas tradicionais, bem como vinculação de despesas e desdobramentos 
relativos à descentralização nessas áreas. 
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Fonte: Dados básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tribunal de Contas da União.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Gráfico 2.4: Despesas realizadas – Ministérios com maiores valores, exceto o Ministério do 
Turismo32 -Governo Federal – Brasil – 2003-2007 - em R$ milhões

Conforme gráfico 2.4, o Ministério do Turismo apresenta despesas em valores nominais bem menores, no 
comparativo entre os ministérios que detêm as maiores parcelas das despesas realizadas ou executadas, 
expressas em valores nominais de cada exercício financeiro, no período 2003-2007. 

Considerando o conjunto de ministérios com as menores participações relativas no total das despesas 
realizadas pelo governo federal (orçamento fiscal e de seguridade social), verifica-se que com valores abaixo 
de R$ 1,79 bilhão em 2007, relativos ao Ministério do Turismo, estão os ministérios de Relações Exteriores 
com R$ 1,64 bilhão; Comunicações, com R$ 1,59 bilhão; Esportes, com R$ 1,45 bilhão; Meio Ambiente, com 
R$ 1,43 bilhão e Cultura, na última posição, com R$ 824 milhões (gráfico 2.5). 

O Ministério do Turismo mostra expansão nominal de 87,1%, em média, ao ano, no período 2003-2007, 
ficando na primeira posição no conjunto dos vários órgãos superiores do governo federal.  As outras maiores 
taxas são observadas nos ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Esportes e Ministério 
das Cidades, Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio, Transportes e Cultura com variações de 
79,7%, 58,4%, 45,7%, 31,3%, 30% e 29,6%, respectivamente, conforme Gráfico 2.6. 

Observa-se pela análise do Gráfico 2.6, que vários órgãos de outros poderes apresentam significativas 
taxas de expansão no período 2003-2007, com destaque para a Advocacia Geral da União (60%) e Justiça 
Federal (24,8%).

Na Advocacia Geral da União (AGU) o aumento ocorrido deve-se a despesas com pessoal e encargos sociais, 
por conta do pagamento de sentenças judiciais e ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, além de 
gastos em investimentos com equipamentos e material permanente (Tribunal de Contas da União, 2004, p. 78).

A média de crescimento médio anual de 87,1% relativa ao Ministério do Turismo é bastante sensível aos 
valores registrados em 2004-2005 e 2005-2006. Já entre 2006 e 2007 a variação é menor, embora em 2007 a 
execução do Turismo seja superior à da Cultura, dos Esportes e das Relações Exteriores, o que não ocorreu 
em exercícios anteriores.

32 O Ministério do Turismo, embora apresente despesas realizadas ou executados em valores nominais bem menores, figura neste gráfico 
comparativo com Ministérios que detém as maiores parcelas das despesas realizadas ou executadas, expressas em valores nominais de 
cada exercicio financeiro, no período 2003/2007. 
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Fonte: Dados básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tribunal de Contas da União.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tribunal de Contas da União.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Continua

Gráfico 2.5: Despesas realizadas – Ministérios com menores valores incluindo o Ministério 
do Turismo - Governo Federal – Brasil – 2003-2007 - em R$ milhões

Gráfico 2.6: Taxas de crescimento médio anual por òrgãos - despesas realizadas - Governo 
Federal – Brasil – 2003/2007 - em %.

Os ministérios da Cultura e dos Esportes têm Leis de Incentivo em operação, o que complementa ou, para 
alguns analistas, até mesmo vem substituindo os recursos públicos orçamentários. 

Já a significativa expansão no Ministério do Turismo decorre dos destaques com investimento e com o 
custeio da máquina administrativa (Tribunal de Contas da União, 2004, p. 78). 
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Comparando a tabela 2.10, relativa a despesas realizadas por órgãos segundo os poderes, com a tabela 
2.12, que compreende a discriminação dos montantes por funções de governo, verifica-se que os valores 
totais de ambas são equivalentes nos diversos exercícios financeiros do período 2003-2007, evidenciando 
significativa consistência do levantamento de dados. 

Considerando a participação relativa média das 28 funções no montante de gastos, os encargos especiais 
representam aproximadamente 67% do total.  Somando-se as despesas com previdência social, o percentual 
atinge 85% evidenciando o comprometimento dos recursos públicos federais com o refinanciamento da 
dívida pública e a previdência social. Estas últimas aumentam por fatores institucionais, como a ampliação de 
benefícios vinculados ao salário mínimo e manutenção da aposentadoria por tempo de serviço, bem como a 
fatores estruturais como o envelhecimento natural da população e o aumento da expectativa de vida. 

Desconsiderando este universo, restam executados nas diversas funções em cada exercício, respectivamente, 
R$ 116,9 bilhões em 2003; R$ 140 bilhões em 2004; R$ 160,8 bilhões em 2005; R$ 192,2 bilhões em 2006 
e R$ 196,7 bilhões em 2007, representando entre 15% e 16% do total. Dentre estes montantes destacam-
se as funções Saúde, Assistência Social, Educação, Trabalho, Defesa Nacional, Judiciária, Administração 
e Agricultura, que juntas respondem por 12% dos recursos restantes. As menores participações são das 
funções Saneamento, Cultura, Comunicações, Energia e Habitação.  

A subfunção Turismo encontra-se classificada na função Comércio e Serviços que ocupa a 15ª posição, 
abaixo das oito primeiras mencionadas, seguidas ainda de mais outras sete funções Transporte, Segurança 
Pública, Legislativa, Organização Agrária, Essencial à Justiça e Ciência e Tecnologia.

Os montantes relativos a cada função não correspondem aos totais dos respectivos órgãos principais de 
cada área setorial, em decorrência da configuração transversal na contabilização de valores de despesas 
realizadas. Ou seja, existem classificações atípicas de subfunções e programas por cada função, e isto explica 
essas diferenças, considerando duas classificações da despesa – a institucional e a funcional. Apenas para 
exemplificar, o programa Educação Profissional, além de figurar na função Educação, pode classificar-se como 
atípica na função Segurança Pública, ou o Programa Monumenta é um programa típico da função Cultura, mas 
também pode ser um programa atípico da subfunção Turismo e da função Indústria e Comércio. 

Tabela 2.12: Despesas realizadas por funções e na subfunção turismo – Governo Federal: 
Brasil – 2003/2007 (em R$ 1.000)

FUNÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007

Legislativa 3.075.018 3.535.513 3.806.781 4.759.880 4.567.092

Judiciária 8.359.813 10.530.936 10.674.599 14.526.955 14.998.059

Essencial à Justiça 1.356.060 2.126.078 2.330.828 3.072.331 3.427.130

Administração 7.362.507 8.936.537 9.085.397 11.076.242 12.312.153

Defesa Nacional 11.570.137 13.573.310 15.422.399 16.848.086 17.502.374

Segurança Pública 2.405.123 2.767.856 3.018.051 3.911.898 4.615.930

Relações Exteriores 1.164.074 1.311.767 1.528.534 1.396.888 1.463.446

Assistência Social 8.416.353 13.863.295 15.806.088 21.554.576 24.653.045

Previdência Social 145.477.549 165.509.439 188.505.525 212.965.455 233.700.421

Saúde 27.171.848 32.972.886 36.483.267 40.577.223 40.215.296

Trabalho 9.494.835 10.706.740 12.716.914 16.553.771 19.512.580

Educação 14.224.270 14.532.927 16.187.695 19.666.990 21.388.770

Cultura 231.343 323.921 494.098 581.011 442.998

Direitos da Cidadania 394.445 550.344 828.657 983.058 662.283
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Fonte: Dados básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tribunal de Contas da União.Elaboração: 
Fundação João Pinheiro (FJP).

Urbanismo 342.853 1.192.708 2.111.421 2.151.108 892.853

Habitação 122.255 489.400 569.927 1.166.967 600.206

Saneamento 58.683 76.550 88.265 56.283 39.757

Gestão Ambiental 947.749 1.193.443 1.992.004 1.609.487 1.373.818

Ciência e Tecnologia 1.993.197 2.607.081 3.274.462 3.818.015 3.323.543

Agricultura 6.505.711 7.635.752 8.327.650 10.148.921 7.995.794

Organização Agrária 1.429.517 2.617.627 3.583.195 4.249.063 3.547.870

Indústria 439.331 1.548.519 1.494.755 2.066.868 2.739.669

Comércio e Serviços 2.066.542 2.084.429 2.843.568 2.791.825 2.877.336

TURISMO 1 124.940 125.973 585.251 1.301.024 1.479.412

Comunicações 641.495 496.445 481.222 478.532 490.760

Energia 3.905.493 396.052 470.954 449.317 542.750

Transporte 3.048.097 3.651.548 6.722.946 6.964.822 5.783.838

Desporto e Lazer 159.851 271.419 423.070 737.741 756.190

Encargos Especiais² 239.687.370 238.257.244 257.660.437 401.688.517 372.296.881

SUBTOTAL 502.051.519 543.759.763 606.932.713 806.851.829 802.724.849

Encargos Especiais Refinanciamento 374.405.133 364.418.006 499.855.486 376.859.361 421.072.964

      Ref. da Dívida  Mobiliária 366.597.317 356.851.140 495.579.152 372.926.091 416.901.121

      Ref. da Dívida Contratual 7.807.816 7.566.866 4.276.333 3.933.270 4.171.843

TOTAL 876.456.652 908.177.769 1.106.788.198 1.183.711.190 1.223.797.813

Tabela 2.13: Despesas liquidadas totais por órgãos e entidades –Ministério do Turismo - 
2003 –2007   (em R$ valores correntes)

ÓRGÃOS E ENTIDADES 2003 2004 2005 2006 2007

MINISTÉRIO DO TURISMO (1) 146.917.891 159.570.430 599.943.587 787.970.000 1.138.843.749

Subsecretaria de Planejamento, 
Orçamento e Administração 13.372.290 118.074.907 ... ... 477.742.041

Fundo Geral do Turismo – 
Fungetur ... 0 ... ... 24.973.496

INSTITUTO BRASILEIRO DO 
TURISMO (EMBRATUR) (2) 128.471.957 96.981.019 140.315.218 1.221.375.000 157.006.632

Total (A) 288.762.138 374.626.357 740.258.804 2.009.346.000 1.798.565.918

TOTAL GERAL (B) 876.456.652.333 908.177.768.925 1.106.790.734.925 1.183.711.190.643 1.223.797.811.203

(A/B) 0,03 0,04 0,07 0,01 0,15

Fonte: Dados básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tribunal de Contas da União.Elaboração: 
Fundação João Pinheiro (FJP).
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As despesas liquidadas ou realizadas ou executadas33   de 2003 a 2007 pelo sistema institucional do Turismo 
na esfera federal são apresentadas na tabela 2.20. Esses valores são superiores aos do Turismo constantes 
nas tabelas 2.10 e 2.12 no início da seção, o que evidencia que eles não se referem apenas ao Orçamento 
Fiscal e de Seguridade Social, sendo acrescidos de outras despesas realizadas por empresas estatais do 
setor, que não são cobertas por recursos do tesouro. 

O levantamento realizado pela consulta ao Balanço Geral da União de cada exercício financeiro mostra que 
a parcela dos recursos pertinentes ao Turismo atinge 0,03% em 2003, passando para 0,15% em 2007, mas 
ainda com significativo potencial de expansão.

No demonstrativo de fundos federais do Relatório de Pareceres Prévios sobre as Contas do Governo 
da República (Tribunal de Contas da União, 2006, p. 201), consta que o Fundo Geral de Turismo obteve 
receita prevista de R$ 28 milhões em 2006, sendo de R$ 25 milhões a receita arrecadada. Já em termos de 
despesas, constam R$ 28 milhões de despesas fixadas ou orçadas e R$ 29 milhões de despesas realizadas. 
A disponibilidade do mesmo fundo em 2006 de R$ 131 milhões representa apenas 0,15% do total das 
disponibilidades dos diversos fundos federais, no mesmo exercício.

É importante assinalar que o montante da execução orçamentária da empresa BBTUR – Viagens e Turismo 
Ltda que figura nos demonstrativos por empresas estatais - para 2006, R$ 677,79 milhões e, para 2007, 
R$ 242,43 milhões (Tribunal de Contas da União 2006 e 2007 p. 88) é coberto por recursos consignados 
de investimentos das estatais, portanto com cobertura orçamentária, embora não constem dos valores de 
despesas liquidadas totais por órgãos e entidades do setor turístico que figuram na tabela 2.13.

Também podem ser observadas com base nos dados na tabela 2.13 algumas possibilidades de expansão 
das condições de financiamento das despesas públicas em Turismo: a captação de recursos pelo Instituto 
Brasileiro de Turismo (Embratur), das disponibilidade de recursos do Fungetur e, finalmente, recursos 
orçamentários para o Ministério do Turismo, em decorrência da real prioridade de seus programas, 
constantes dos planos de trabalho do governo federal.

A seguir serão feitos dois cortes metodológicos para discutir a classificação segundo a natureza econômica. 
O primeiro compreendendo as despesas com pessoal e com a terceirização. O segundo, as despesas de 
investimento. Enquanto as primeiras se referem a despesas correntes, as segundas são despesas de capital. 

As despesas com terceirização compreendem o processo de contratação de pessoal, a título de serviços 
públicos ou fornecimento de mão-de-obra para desenvolver atividades ligadas à área-meio, sem vínculo efetivo 
de subordinação com a administração pública, anteriormente realizadas por servidores ou empregados do 
próprio quadro. A terceirização que não atenda a esse requisito é irregular, pois viola os dispositivos que 
regem a matéria no âmbito da administração federal, em especial o inciso II do art. 37 da Constituição Federal, 
o Decreto 2271/97 e a Súmula do TST 331. (Tribunal de Contas da União, 2006, p.62). O § 1.º do art. 18 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando trata dos limites de despesas com pessoal, não abrange todas 
as modalidades de despesas com serviços de terceiros, mas apenas os contratos de terceirização, como 
substituição da mão-de-obra, nos termos definidos pelo art. 94 da Lei 11.178/95 (LDO 2006). 

A relação das despesas com pessoal e encargos sociais e com terceirização, segundo cada órgão superior 
para os exercícios financeiros de 2005, 2006 e 2007, encontram-se na tabela 2.14. Esta tabela traz os valores 
de despesas liquidados, expressos a preços correntes de cada exercício e contabilizados conforme a 
metodologia utilizada nas contas do governo federal desde o exercício de 2001. 

As despesas com terceirização realizadas pela administração federal atingem, respectivamente, R$ 7,52 
bilhões em 2005, R$ 7,60 bilhões em 2006 e 8,41 bilhões em 2007, mostrando relativa estabilidade entre 
2005 e 2006, e uma expansão de 10,7% de 2006 para 2007. As com pessoal e encargos sociais, R$ 94,07 
bilhões em 2005; R$ 115,01 bilhões em 2006 e R$ 126,88 bilhões em 2007, evidenciando uma expansão de 
22,35% de 2005 para 2006 e 14,31% de 2006 para 2007.

Ainda pela Tabela 2.14, considerando todos os órgãos superiores da administração federal, a participação 
relativa média anual 2005/2007 das despesas com terceirização com pessoal e encargos perfaz 21%. Em 
alguns órgãos esta relação é bastante desproporcional, conforme Gráfico 2.7. O Ministério do Esporte 
ocupa a primeira posição com um valor de 1.704,1% seguido do Ministério de Desenvolvimento e Combate 
à Fome com 628,6% e do Ministério do Turismo com 285,9%. No primeiro, boa parcela deste percentual 
pode ser atribuída à realização dos Jogos Pan-americanos. Já nos dois outros as explicações decorrem da 
33 Para esses conceitos consultar apêndice A.
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necessidade de expansão da contratação de pessoal para desempenhar atividades da área-meio, conforme 
as disposições legais. O Ministério de Desenvolvimento e Combate à Fome explicitou ao TCU que esta 
expansão teve como principal causa a necessidade de adequar a capacidade operativa do órgão à dimensão 
da competência legal exercida. Os contratos foram relativos à prestação de serviços de informática e 
tecnologia da informação para garantir uma gestão mais eficiente. 

Tabela 2.14: Despesas com pessoal e encargos sociais e despesas com terceirização por 
órgãos superior e poderes – orçamento fiscal e de seguridade social – 2005/2007 – Brasil – 
em R$ milhões – valores correntes.

ÓRGÃO SUPERIOR 
POR PODERES

DESPESAS COM PESSOAL (A)
DESPESAS COM 

TERCEIRIZAÇÃO (B)

(B)/(A) %
(1)

2005 2006 2007 2005 2006 2007

PODER LEGISLATIVO  (1) 4.409,8 5.468,4 5.621,1 197,9 219,8 244,1 12,8

Câmara dos Deputados 1.945,9 2.398,4 2.556,5 71,1 75,5 86,0 10,1

Senado Federal 1.849,2 2.171,2 2.127,8 103,5 123,0 136,8 17,7

Tribunal de Contas da União 614,8 898,7 936,8 23,3 21,3 21,3 8,1

PODER JUDICIÁRIO      (2) 12.819,6 17.400,2 18.923,9 470,4 470,4 596,2 9,4

Supremo Tribunal Federal 169,4 184,8 236,0 38,7 41,9 54,7 68,7

Superior Tribunal de Justiça 394,0 519,5 713,8 25,4 25,2 28,3 14,5

Justiça Federal 4.124,2 5.671,9 6.176,5 157,2 189,9 236,2 11,0

Justiça Militar 164,0 194,6 229,5 3,9 4,9 5,4 7,2

Justiça Eleitoral 1.559,4 2.077,8 2.318,9 150,5 199,6 125,1 23,9

Justiça do Trabalho 5.726,9 7.901,0 8.287,6 77,7 104,5 134,4 4,3

Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios 681,7 850,6 961,6 17,1 30,2 41,9 10,7

PODER EXECUTIVO      (3) 75.444,8 90.322,1 100.371,6 6.780,6 6.694,1 8.061,4 24,3

Gabinete da Presidência da República 516,9 550,8 812,0 99,3 89,3 100,8 46,2

Gabinete da Vice-presidência da 
República 2,4 2,2 2,8 0,2 0,2 0,1 22,5

Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão 1.319,6 1.680,9 2.021,6 115,8 136,3 157,5 24,5

Advocacia Geral da União 764,0 1.013,3 1.288,2 29,5 30,3 48,9 10,6

MinistérioAgricultura, Pec. e 
Abastecimento 2.086,9 2.456,5 2.699,7 165,6 165,6 172,5 20,9

Ministério da Ciência e Tecnologia 708,7 873,5 904,0 212,0 231,3 252,3 83,9

Ministério da Fazenda 12.382,4 14.988,7 18.210,2 1.105,7 1.342,1 1.539,7 26,2

Ministério da Educação 10.997,2 14.052,1 15.018,1 1.282,0 1.279,6 1.535,4 30,7

Ministério do Des. Indústria e Comércio 171,8 237,8 302,6 165,8 177,2 184,8 222,3

Ministério da Justiça 3.109,2 4.042,4 4.666,3 177,1 195,0 232,0 15,3%

Ministério de Minas e Energia 310,2 339,4 407,0 220,7 149,4 162,6 151,3

Ministério da Previdência Social 5.666,0 6.649,7 7.182,5 630,4 264,5 696,7 24,5

Ministério das Relações Exteriores 565,2 617,7 671,2 190,1 188,4 194,6 92,7

Ministério da Saúde 6.392,2 7.839,1 8.240,7 578,1 735,0 755,0 27,6

Ministério do Trabalho e Emprego 1.222,5 1.494,9 1.698,5 171,9 198,9 225,9 40,5

Ministério dos Transportes 1.782,9 1.885,7 2.066,2 176,6 138,1 171,6 25,4
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Fonte: Dados básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tribunal de Contas da União.Elaboração: 
Fundação João Pinheiro (FJP).

Ministério das Comunicações 717,9 770,7 861,0 100,2 110,8 116,7 41,8

Ministério da Cultura 136,0 211,5 237,0 85,9 71,2 78,7 121,0%

Ministério do Meio Ambiente 546,7 757,0 812,8 122,1 129,1 161,1 58,4

Ministério do Desenvolvimento Agrário 475,6 555,2 610,8 61,3 67,5 77,0 37,6

Ministério do Esporte 9,6 10,5 14,1 14,3 52,8 127,3 1.704,1

Ministério da Defesa 24.857,1 28.533,8 30.774,9 881,8 713,9 807,4 8,6

Ministério da Integração Nacional 438,8 467,8 541,5 51,5 65,2 58,2 36,2%

Ministério do Turismo 23,4 27,0 36,3 26,5 28,2 27,8 285,9

Ministério do Desenvolvimento Social e 
Comb. à Fome 12,8 13,4 22,1 25,4 37,7 38,2 628,6

Ministério das Cidades 229,0 250,6 269,7 90,8 96,5 138,5 130,4

MINISTÉRIO Público da União (4) 1.394,2 1.821,3 1.961,2 71,1 87,2 99,7 15,0

Total Geral (1+2+3+4) 94.068,5 115.011,9 126.877,8 7.519,9 7.597,4 8.405,3 21,0

(1) Os valores expressos em percentual referem-se à participação relativa média 2005/2007 das despesas com 
terceirização no total das despesas com pessoal e encargos sociais para cada um dos órgãos superiores por poderes.

As despesas com terceirização realizadas pelo Ministério do Turismo atingem, respectivamente, R$ 26,5 
milhões em 2005, R$ 28,2 milhões em 2006 e 27,8 milhões em 2007, mostrando patamares equivalentes 
para os três. As com pessoal e encargos sociais, R$ 23,4 milhões em 2005, aumentando para R$ 27 milhões 
em 2006 e R$ 36,3 milhões em 2007, evidenciando expansão de 15,2% de 2005 para 2006 e 34,6% de 2006 
para 2007 (tabela 2.14).

Em alguns ministérios os relatórios apontam a expansão de despesas em serviços de processamento de 
dados, como para o Ministério da Previdência Social. Para o Ministério da Cultura as significativas expansões 
das despesas com pessoal e encargos sociais resultam da instituição do Plano Especial de Cargos da 
Cultura e a Gratificação Específica de Atividade Cultural (GEAC). 

Para o conjunto de órgãos superiores que figuram na tabela 2.14 e no Gráfico 2.7, a auditoria do TCU 
assegura que, em face da expressividade dessas despesas, não se pode afastar a possibilidade de 
ocorrer substituição de mão-de-obra para execução de serviços tipificados dentro das atribuições dos 
órgãos. Todavia, o caráter de generalidade que reveste estas naturezas de despesas selecionadas dificulta 
sobremaneira a verificação da correta alocação do gasto e possibilita interpretações que acabem por burlar 
o intuito das normas existentes (Tribunal de Contas da União, 2006, p. 68).

Quanto ao corte de investimentos públicos, cabe assinalar, inicialmente, que não existe, nem deve 
necessariamente existir, uma associação perfeita entre receitas correntes e despesas correntes e receitas e 
despesas de capital. No geral, a diferença entre receitas e despesas correntes, que constitui a poupança do 
governo, é uma das fontes de financiamento das despesas de capital, já que as operações de crédito que se 
referem a entrada de dinheiro novo não se restringem, obrigatoriamente, ao financiamento de despesas da 
mesma categoria, embora se espere que as operações de crédito não sejam utilizadas recorrentemente para 
cobrir resultados negativos do orçamento corrente, aceita-se que essas operações possam ser realizadas 
para cobrir investimentos.

As despesas com investimentos por poder e órgão superior, no governo federal atingem R$ 17,33 bilhões 
em 2005, passando para R$ 19,61 bilhões em 2006, com expansão nominal de 13,1%. De 2006 para 2007 
a taxa de crescimento foi de 78%, quando estas despesas alcançam R$ 35,05 bilhões. O lançamento, em 
janeiro de 2007, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é que responde pela ampliação no 



50

Fonte: Dados básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tribunal de Contas da União.Elaboração: 
Fundação João Pinheiro (FJP).

volume de investimentos do orçamento fiscal e de seguridade social ocorrida em 2007, na comparação com 
2006, conforme tabela 2.15, apresentada a seguir34. 

Gráfico 2.7: Relação das despesas com terceirização (b) e despesas com pessoal (a) por 
órgãos e poderes, em ordem decrescente de importancia relativa – percentual médio - 
2005/2007 – Brasil

Considerando que as despesas de investimento podem ser acumuladas, o montante para os três exercícios 
é de R$71,98 bilhões. Deste total, o Poder Executivo realiza 96,3%, o Poder Judiciário, 2,8%, o Poder 
Legislativo, 0,4% e o Ministério Público da União, 0,5%. 

O Ministério do Turismo contabiliza despesas de investimento de R$ 447 milhões em 2005, R$ 1,108 bilhão 
em 2006 e R$ 1,274 bilhão em 2007. Com crescimento de 2005 para 2006 da ordem de 147,8% e, de 
2006 para 2007, de 15%, os três exercícios somados representam em média 4% do total de investimentos 
realizados no país pelo governo federal no triênio 2005-2007. Os percentuais de participação relativa anual 
são de 2,58%, 5,65% e 3,75%, ou seja, a média de 4% para o período é puxada para cima pelo resultado 
de 2006, quando as despesas de investimento no Ministério de Turismo são significativas.  Procedendo-
se o cálculo da participação relativa das despesas de investimento no total das despesas realizadas pelo 
Ministério do Turismo, a cada exercício financeiro, verifica-se que os percentuais são de 60,7% em 2005, 
75,8% em 2006 e 70,8% em 2007.

Um grande número de órgãos apresenta crescimentos médios positivos de 2005-2006 e 2006-2007 como 
Agricultura, Ciência e Tecnologia, Educação, Justiça, Saúde, Trabalho e Emprego, Cultura, Desenvolvimento 
Agrário, Esporte, Defesa, Turismo e Cidades. Outros mostram taxas negativas, com redução em todo o 
período, como Fazenda e Relações Exteriores. Enquanto os restantes mostram queda no primeiro momento 
e aumento no segundo biênio (Indústria e Comercio, Transportes, Comunicação, Integração Nacional e 
Desenvolvimento e Combate a Fome) ou o contrário (Planejamento, Orçamento e Gestão e Minas e Energia).

Os ministérios dos Transportes, das Cidades, da Integração Nacional, da Defesa, da Educação, da Saúde, 
do Turismo, da Justiça e da Ciência e Tecnologia concentram 83,2%, 83,5% e 87% do volume de despesas 
com investimentos, respectivamente, em 2005, 2006 e 2007.  Além dos investimentos relacionados ao PAC, 
destacam-se investimentos em ensino superior e fundamental, em defesa aérea, naval e terrestre e no Programa 
Calha Norte, e ainda em programas habitacionais do Ministério das Cidades, conforme ilustra o gráfico 2.8.

34 Historicamente, no Brasil, as despesas com investimentos sofrem contingenciamentos em decorrência da necessidade de gerar superávit 
primário e em face da impossibilidade de a limitação de empenho e movimentação financeira alcançarem despesas que constituem 
obrigações constitucionais e legais de cada ente da administração federal, incluindo  limitações a contingenciamento as despesas destinadas 
ao pagamento do serviço da divida e as ressalvadas pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro.  Usualmente os 
contingenciamentos são mais elevados em alguns anos de cada legislatura, já que alguns estudos discutem os ciclos políticos dos gastos 
públicos, evidenciando a total inexistência de contingenciamentos em anos eleitorais.
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Tabela 2.15: Despesas com investimentos por órgão superior e poderes – orçamento fiscal e 
de seguridade social – montantes anuais e no período em Rr$ milhões – valores correntes, 
participação relativa de cada órgão no total e variações anuais em percentual – Brasil 
2005/2007.

ÓRGÃO SUPERIOR 2005 2006 2007 SOMA VAR 06/05 VAR 07/06
PART. 

RELATIVA

PODER LEGISLATIVO  (1) 88.480 76.295 118.600 283.375 -13,8 55,4 0,4

Câmara dos Deputados 13.920 26.863 42.995 83.778 93,0 60,1 0,1

Senado Federal 69.700 40.624 46.106 156.430 -41,7 13,5 0,2

Tribunal de Contas da União 4.860 8.808 29.499 43.167 81,2 234,9 0,1

PODER JUDICIÁRIO      (2) 638.944 560.176 737.950 1.937.070 -12,3 31,7 2,8

Supremo Tribunal Federal 19.943 25.940 78.764 124.647 30,1 203,6 0,2

Superior Tribunal de Justiça 14.294 4.698 17.596 36.588 -67,1 274,5 0,1

Justiça Federal 177.218 174.690 223.079 574.987 -1,4 27,7 0,8

Justiça Militar 3.565 4.045 4.230 11.840 13,5 4,6 0,0

Justiça Eleitoral 89.696 126.365 171.930 387.991 40,9 36,1 0,5

Justiça do Trabalho 285.524 183.236 189.873 658.633 -35,8 3,6 0,9

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 48.704 41.202 52.478 142.384 -15,4 27,4 0,2

PODER EXECUTIVO      (3) 16.517.583 18.863.215 32.986.294 68.367.092 14,2 74,9 96,3

Gabinete da Presidência da República 67.110 83.895 457.328 608.333 25,0 445,1 0,9

Gabinete da Vice-Presidência da República 6.845 0 81 6.926 -100,0 17.134,0 0,0

Mini do Planejamento, Orçamento e Gestão 12.156 157.174 41.541 210.871 1.193,0 -73,6 0,3

Advocacia Geral da União 7.323 9.237 18.194 34.754 26,1 97,0 0,0

MinistérioAgricultura,Pec.e Abastecimento 310.033 327.159 492.525 1.129.717 5,5 50,5 1,6

Ministério da Ciência e Tecnologia 362.183 819.546 843.917 2.025.646 126,3 3,0 2,9

Ministério da Fazenda 390.218 306.757 192.490 889.465 -21,4 -37,3 1,3

Ministério da Educação 1.077.342 1.141.258 2.851.068 5.069.668 5,9 149,8 7,1

Ministério do Des. Indústria e Comércio 83.249 60.220 187.129 330.598 -27,7 210,7 0,5

Ministério da Justiça 509.811 720.019 872.362 2.102.192 41,2 21,2 3,0

Ministério de Minas e Energia 20.248 34.523 32.871 87.642 70,5 -4,8 0,1

Ministério da Previdência Social 71.573 114.674 69.618 255.865 60,2 -39,3 0,4

Ministério das Relações Exteriores 65.654 27.837 23.079 116.570 -57,6 -17,1 0,2

Ministério da Saúde 2.009.923 2.078.790 2.801.376 6.890.089 3,4 34,8 9,7

Ministério do Trabalho e Emprego 25.010 28.133 44.527 97.670 12,5 58,3 0,1

Ministério dos Transportes 4.915.960 4.694.705 9.044.160 18.654.825 -4,5 92,6 26,3

Ministério das Comunicações 42.130 39.472 162.746 244.348 -6,3 312,3 0,3

Ministério da Cultura 71.664 114.520 140.994 327.178 59,8 23,1 0,5
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Fonte: Dados básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tribunal de Contas da União.Elaboração: 
Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tribunal de Contas da União.Elaboração: 
Fundação João Pinheiro (FJP).

Ministério do Meio Ambiente 70.449 89.541 45.598 205.588 27,1 -49,1 0,3

Ministério do Desenvolvimento Agrário 393.275 500.760 719.396 1.613.431 27,3 43,7 2,3

Ministério do Esporte 253.255 431.718 577.982 1.262.955 70,5 33,9 1,8

Ministério da Defesa 2.019.022 2.185.091 3.212.477 7.416.590 8,2 47,0 10,5

Ministério da Integração Nacional 1.443.303 1.065.579 3.302.643 5.811.525 -26,2 209,9 8,2

Ministério do Turismo 447.326 1.108.392 1.274.349 2.830.067 147,8 15,0 4,0

Ministério do Des. Social e Comb. à Fome 218.051 167.873 182.479 568.403 -23,0 8,7 0,8

Ministério das Cidades 1.624.470 2.556.342 5.395.364 9.576.176 57,4 111,1 13,5

MINISTÉRIO Público da União (4) 83.937 106.926 184.274 375.137 27,4 72,3 0,5

Total Geral (1+2+3+4) 17.328.944 19.606.612 34.027.118 70.962.674 13,1 73,5 100,0

 
 Gráfico 2.8:  Despesas com investimentos por órgãos superior e poderes ––em R$ milhões 
– valores correntes– Brasil 2005/2007.

Segundo o Ministério da Fazenda (2005, p. C-493; 2006 p. C-409 e 2007 p.1066), em infraestrutura turística 
foram investidos R$ 406,7 milhões em 2005, R$ 736,2 milhões em 2006 e R$ 1,159 bilhão em 2007. Esses 
recursos foram aplicados em saneamento básico, miniestações de esgoto, marinas e pontos náuticos, 
reurbanização de orlas marítimas, fluviais e urbanas, melhorias do acesso ferroviário e rodoviário e da 
sinalização turística, recuperação de mercados, centros de artesanato, centros de convenções ou de 
eventos, parques de exposições, parques ecológicos, terminais de turismo, acampamentos, teleféricos e 
mirantes, feiras, pontes, museus, casas de cultura e centros de informações turísticas.

Nestes montantes estão incluídos os investimentos em sinalização turística e as emendas parlamentares 
para a área, e excluídos os investimentos em infraestrutura no âmbito aeroportuário e dos programas 
regionais de desenvolvimento do turismo (Prodetur), cujos recursos são de natureza transversal ou matricial 
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dentro dos orçamentos fiscal e de seguridade social, mediante celebração de convênios ou recursos de 
organismos de fomento internacionais.

A transversalidade da gestão pública por programas empreende, em tese, uma significativa inter-relação 
dos recursos despendidos ou das despesas realizadas que concorrem para manutenção, expansão ou 
aperfeiçoamento de distintas ações públicas ou de governo, conforme se verá a seguir.35  

2.7 A atuação setorial do Governo Federal e o modelo de gestão por programas

A transversalidade ou matricialidade no modelo de gestão por programas amplia as possibilidades de 
atuação setorial do governo, mas demanda, na prática, uma integração e convergência das ações. 

A identificação e o levantamento por programas refletem as prioridades, explícita ou implicitamente 
estabelecidas pelo governo federal, para cada exercício financeiro e para aplicações nos diferentes setores, 
tendo em vista a concretização de prioridades e de objetivos nacionais definidos nos planos de governo.

Selecionados de acordo com metodologia de longo prazo idealizada, esses programas desdobram-se em 
dimensões articuladas buscando atingir megaobjetivos, que se abrem em desafios, ou macro-objetivos, que 
expressam os alvos a serem atingidos para promover o desenvolvimento. São desafios enfrentados anualmente 
por meio de mais de três centenas de programas, que contemplam mais de quatro mil ações.
A principal inovação contida na metodologia de elaboração das propostas dos PPA 2004 a 2007 e 2008 a 2011 
consiste na necessidade de identificação desses problemas, entendidos como demandas não-satisfeitas ou 
carências identificadas, que, quando reconhecidas, passam a integrar a agenda de compromissos do governo.

Na seleção de problemas deve ser explicitado o segmento ou setor social, econômico, espacial afetado a 
fim de se filtrar qual a parcela da sociedade que representa o seu público-alvo. A solução do problema, por 
sua vez, deve traduzir-se pelo objetivo do programa. Definidos e identificados os problemas, deve-se buscar 
suas causas e desenvolver ações de forma a combatê-las, reduzi-las ou eliminá-las. 

As previsões, prioridades e diretrizes fundamentam-se nas concepções expostas e firmadas nos planos 
plurianuais vigentes para três anos de uma legislatura e um ano da legislatura subsequente, conforme 
disposto no Art. 35, parágrafo segundo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal de 1988 (CF/88 - ADCT § 2.º Art. 35)36.
Existem os programas típicos, classificados na subfunção Turismo, que integra a Função 23 - Comércio e 
Serviços. Todavia, numa abordagem transversal e matricial, outros programas podem alcançar, em termos 
de resultados, mais de uma área setorial da administração federal.  

35 Segundo Sanches (1997; p.11) ação pública é o “termo que designa, no âmbito do Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal (Siafi), o nível máximo de agregação das metas de governo. Nesse sentido, indica os meios e providências por intermédio 
dos quais são realizados os grandes empreendimentos da Nação numa determinada área de governo. Nos Planos Plurianuais o termo 
possui significado bastante assemelhado ao que lhe é dado no Siafi, embora nos PPAs relacionem-se a objetivos e metas no Siafi agregando 
projetos e atividades. Pela Portaria Interministerial 42 de 14 de abril de 1999, que atualiza a discriminação da despesa por funções de que 
trata o inciso I, do § 1.º do art. 2.º, e § 2.º, do art. 8º, ambos da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, estabelecem conceitos de função, 
subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais e dá outras providências.
Art. 1 § 1.º Como função, deve entender-se o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público. 
... § 3º A subfunção representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público. § 4º As 
subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estejam vinculadas...
Art. 2.º Para os efeitos da presente Portaria entendem-se por:
a) Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado 
por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
b) Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no 
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;
c) Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.
36  § 2.º - Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas: I - o projeto 
do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até 
quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa; II - o 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido 
para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa; III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 
quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.
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Tabela 2.16 Principais programas da área do turismo - Em R$ milhões - Valores correntes - 
Brasil. 2005/2007

PROGR AMAS 2004 2005 2006 2007

298 Turismo No Brasil: Uma Viagem Para Todos 278.260 578.435 997.470 1.628.554

222 Artesanato Brasileiro 1.442 2.566 348 927

118 Programa Nacional de Ecoturismo 3.226 1.500 0 0

126 Viver sem Contaminação 3.340 2.409 0 0

221 Arranjos Produtivos Locais 3.258 39.171 0 0

2.8 Os gastos públicos no Brasil: União, Estados e Municípios

Nessa subseção será feita uma análise do perfil dos gastos em turismo nas três instâncias de governo. 
Seus efeitos em cadeia são significativos para as finanças públicas com impactos na atividade econômica 
dos municípios. Inicialmente serão explicitados os conceitos de uso comum na contabilidade pública e a 
dinâmica dessa distribuição de gastos nas esferas de governo. 

As despesas estaduais são aquelas contabilizadas nos balanços gerais dos estados, disponibilizados 
pela Secretaria do Tesouro Nacional. As despesas por municípios brasileiros – classificadas por projetos e 
atividades turísticas – se encontram na base de dados da Transparência Brasil37  da Controladoria Geral da 
União (CGU 2008).

As aplicações diretas compreendem os gastos diretos do governo federal em compras ou contratação de 
obras e serviços, incluindo os gastos de cada órgão com diárias, material de expediente, equipamentos, 
entre outros, bem como os gastos realizados por meio de cartões de pagamentos do governo federal. 
Uma ação governamental é um conjunto de operações, cujos produtos contribuem para os objetivos do 
programa governamental. A ação pode ser um projeto, atividade ou operação especial38. 

Os recursos federais da União são transferidos para estados, municípios, Distrito Federal ou diretamente 
repassados a cidadãos. 

O conceito “transferências governamentais” abriga várias classificações definidas a seguir: 

“.. Transferências Correntes: dotações destinadas a terceiros sem a 
correspondente prestação de serviços incluindo as subvenções sociais, 
os juros da dívida, a contribuição de previdência social, e Transferências 
de Capital: dotações para investimentos ou inversões financeiras que 
outubroras pessoas de direito público ou privado devam realizar, 
independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, 
constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo 
derivem da lei de orçamento ou de lei especial anterior, bem como as 
dotações para amortização da dívida pública.  

Transferências intragovernamentais são as feitas no âmbito de cada 
governo. Podem ser a autarquias, fundações, fundos, empresas e  
outras entidades autorizadas em legislação especifica.  Transferências 
Intergovernamentais: Transferências feitas entre a União, estados, 
Distrito Federal e municípios. 

37  Esta base de dados foi coletada manualmente  em www.cgu.gov.br.  . Dados coletados no site Transparência Brasil, da Controladoria 
Geral da União.
38 Para conhecer o Cadastro das Ações Governamentais consultar o link: ht tp://sidornet.planejamento.gov.br/docs/cadacao

Fonte: Dados básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tribunal de Contas da União.Elaboração: 
Fundação João Pinheiro (FJP).
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Transferências Constitucionais: São transferências, previstas na 
Constituição Federal, de parcelas das receitas federais arrecadadas 
pela União e que devem ser repassadas aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios. O objetivo do repasse é amenizar as desigualdades 
regionais e promover o equilíbrio sócio-econômico entre estados 
e municípios. Dentre as principais transferências da União para os 
estados, o DF e os municípios, previstas na Constituição, destacam-
se: o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); o 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM); o Fundo de Compensação 
pela Exportação de Produtos Industrializados (FPEX); o Fundo de 
Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (FUNDEF); e o Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR). 

Transferências destinadas ao Sistema Único de Saúde (SUS): tratadas 
separadamente por conta da relevância do assunto, por meio da 
celebração de convênios, de contratos de repasses e, principalmente, 
de transferências fundo a fundo. O SUS compreende todas as ações 
e serviços de saúde estatais das esferas federal, estadual, municipal 
e distrital, bem como os serviços privados de saúde contratados 
ou conveniados. Os valores são depositados diretamente do Fundo 
Nacional de Saúde aos fundos de saúde estaduais, municipais e do 
Distrito Federal. Os depósitos são feitos em contas individualizadas, 
isto é, específicas dos fundos. Transferências diretas ao cidadão são 
os recursos financeiros repassados pela União diretamente ao cidadão 
que participa de programas específicos. A União concede benefício 
monetário mensal, sob a forma de transferência de renda diretamente 
à população-alvo do programa. 

Transferências legais são as parcelas das receitas federais arrecadadas 
pela União, repassadas aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios, previstas em leis específicas. Essas leis determinam a 
forma de habilitação, a transferência e a aplicação dos recursos e como 
deve ocorrer a respectiva prestação de contas. Dentre as principais 
transferências da União para os Estados, o DF e os Municípios, previstas 
em leis, destacam-se: o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 
(PNATE), o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o Programa 
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos, entre outros. 

Transferências voluntárias são os recursos financeiros repassados 
pela União aos estados, Distrito Federal e municípios em decorrência 
da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos 
similares, cuja finalidade é a realização de obras e/ou serviços de 
interesse comum. A transferência voluntária é a entrega de recursos 
a outubroro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou 
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, 
legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Transferências fundo a fundo caracterizam-se pelo repasse, por meio 
da descentralização, de recursos diretamente de fundos da esfera 
federal para fundos da esfera estadual, municipal e do Distrito Federal, 
dispensando a celebração de convênios. As transferências fundo 
a fundo são utilizadas nas áreas de assistência social e de saúde. 
(TESOURO NACIONAL, 2008) 

Para fins dessa análise são considerados apenas os dois últimos conceitos de transferências governamentais: 
transferências voluntárias e transferências fundo a fundo. 

No Brasil, depois da Constituição Federal de 1988 os municípios são reconhecidos como membros da federação 
em igualdade com os estados no que diz respeito a direitos e deveres, fato que gera o aumento do campo de 
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competência impositiva municipal e, simultaneamente, possibilita, a partir dos anos 90, que as transferências 
compensatórias federais instituídas após 1967 percam o caráter compensatório e passem a representar a 
principal fonte de recursos orçamentários dos municípios e de cerca de metade dos estados brasileiros. 

Entretanto, as propostas de descentralização e municipalização dos encargos públicos nas diversas áreas 
setoriais esbarram nas competências concorrentes no campo das políticas públicas, na pulverização 
de recursos públicos, no desencontro espacial das demandas por serviços urbanos e sociais e na não 
correspondência da distribuição das receitas públicas proporcional aos encargos respectivos.
A oferta turística vinculada a projetos e atividades do sistema institucional do turismo e a ação pública 
na área turística estão inseridas nesta dinâmica mais ampla das relações inter e intragovernamentais 
na federação brasileira.  

As aplicações diretas do governo federal compreendem os gastos diretos na contratação de obras e serviços, 
incluindo diárias, material de expediente, compra de equipamentos, entre outros, bem como os gastos 
realizados por meio de cartões de pagamentos do governo federal. Já uma ação compreende conjunto de 
operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa governamental. Esta pode ser um 
projeto, atividade ou operação especial39 . Por fim, os recursos federais podem ser transferidos da União 
para estados, municípios, Distrito Federal ou diretamente repassados a cidadãos. 

As transferências voluntárias são muito utilizadas na área do turismo, mostrando-se adequadas quando 
comparadas a outras áreas como a cultura (que já conta com mecanismos de transferências e de 
financiamento já consolidados). O funcionamento das transferências voluntárias mediante editais, como 
acontece em algumas áreas e não no turismo, pode parecer democrático. Todavia, os números indicam que 
a descentralização é muito mais perceptível do que em setores cujas transferências voluntárias encontram-
se muito mais concentradas e sem uma estabilidade no volume de recursos.

Este mecanismo é muito importante para o financiamento de projetos e atividades culturais e seu 
gerenciamento mostra coerência com as áreas prioritárias, com os municípios de capitais e com o 
planejamento das ações do setor - não se apresentando, ao contrário, como um mecanismo concentrador 
perverso – mesmo gerando descompassos e desequilíbrios.

2.8.1. OS GASTOS PÚBLICOS EM TURISMO: União, estados e Distrito Federal e municípios.
Os dados levantados abrangem a execução orçamentária das três esferas – federal estadual e municipal 
-, considerando a classificação das despesas no programa Turismo. Despesas atípicas, de fundações 
e autarquias supervisionadas por órgãos da administração pública de outras áreas setoriais que não o 
turismo, não estão incluídas nesta estimativa. A título de exemplo dessa não inclusão cabe citar as despesas 
em Turismo realizadas pelas universidades federais e estaduais em projetos de capacitação e treinamento. 
Outros exemplos adviriam de áreas como educação, saúde, segurança pública e transportes (intimamente 
associadas às atividades turísticas).

As despesas realizadas ou executadas em turismo pelos estados e municipios brasileiros foram estimadas 
conforme dados dos balanços gerais dessas esferas da administração pública coletados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional e ratificadas pela Controladoria Geral da União.

Os gastos públicos totais realizados em turismo atingem R$ 2,05 bilhões em 2003, passando para R$ 2.31 
bilhões em 2005 e R$ 4,25 bilhões em 2007, registrando uma taxa média de crescimento nominal no período 
de 19,8% ao ano (Tabela 2.17).  

A União detém, em média, ao ano, no período 2003 A 2007, 32,6% do total, enquanto os estados e Distrito 
Federal perfazem 42,4% e os municípios 25%. Considerando os valores anuais, verifica-se que enquanto 
a União aumenta sua participação relativa atingindo um pico em 2006 com 51,8% do total, os estados e 
Distrito Federal reduzem, com o menor valor também em 2006, 27,3%; o mesmo ocorre com os municípios 
com 20,9% do total também em 2006.  Essas despesas têm cobertura mediante receitas orçamentárias 
correntes e de capital contabilizadas nos tesouros estaduais e municipais. (Gráfico 2.9 e Tabela 2.17) 

39  Para conhecer o Cadastro das Ações Governamentais consultar o link: ht tp://sidornet.planejamento.gov.br/docs/cadacao
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Tabela 2.17: Despesas realizadas em Turismo – Governo Federal – Estados, Distrito Federal 
eMunícipios – Brasil – 2003 a 2007 – Em R$ valores correntes

ANOS

GOVERNO FEDER AL 
CLASSIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL

(A)

GOVERNO FEDER AL 
CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL
 ESTADOS 1 (B)

 
MUNICIPIOS 1 (C)

TOTAL
 (A) + (B) + (C)

2003 288.762.138 146.918.000 1.207.459.282 551.676.335 2.047.897.755

2004 374.626.357 374.626.000 829.940.744 438.619.053 1.643.186.154

2005 740.258.804 736.949.000 925.212.659 647.925.126 2.313.396.589

2006 2.009.346.000 1.462.119.000 1.059.674.993 811.147.867 3.880.168.860

2007 1.798.565.918 1.798.567.000 1.480.817.907 946.127.711 4.225.511.536
Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível em http://www.tesouro.

fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp Acesso em 12 de setembro de 2008. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Nota Foram consideradas nestas estimativas as ações públicas pertinentes ao turismo, à promoção comercial, ao 
comércio exterior, à comercialização e aos serviços financeiros.

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível em http://www.tesouro.
fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp Acesso em 12 de setembro de 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)

Gráfico 2.9: Participação relativa da União, Estados, Distrito Federal e Municipios nas 
despesas em turismo – Brasil - 2003/2007 – em %

As despesas em turismo relativas aos municípios apresentadas na tabela 2.17 referem-se aos gastos 
realizados pela estrutura institucional dos municípios brasileiros com competência legal para conduzir a 
área, sendo estas despesas cobertas por recursos orçamentários do tesouro municipal. O montante dessas 
despesas atinge R$ 551,7 milhões em 2003; R$ 438,6 milhões em 2004; R$ 647,9 milhões em 2005; R$ 811,1 
milhões em 2006 e R$ 946,13 milhões em 2007,  perfazendo uma taxa média de crescimento nominal de 
14,4% no período, contra 5,2% registrado pelos estados e Distrito Federal. 

Quanto às aplicações diretas do Ministério do Turismo para os municípios, bem como os valores relativos 
a transferências federais aos municípios, serão consideradas em separado por município e agregadas nos 
estados e por ação pública, uma vez que são cobertas por recursos federais, que não necessariamente são 
contabilizados nas contas municipais.
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O montante de despesas realizadas pelo Ministério do Turismo (Orçamento Fiscal e de Seguridade Social) 
atinge R$ 736 milhões, R$ 1.462 bilhão e R$ 1,798 bilhão, nos exercícios financeiros de 2005 a 2007, 
evidenciando uma significativa expansão, embora a participação relativa permaneça ainda bem abaixo de 
1% do total de recursos do orçamento fiscal e de seguridade social do governo federal (Gráfico 2.3). 

A execução total dos estados da Federação passa de R$ 211,4 bilhões em 2003 para R$ 336,9 bilhões em 
2007, valores expressos a preços correntes, enquanto a execução no turismo atinge, respectivamente, R$ 
1.207 bilhão em 2003, R$ 829,94 milhões em 2004; R$ 925,21 milhões em 2005, R$ 1,059 bilhão em 2006 e 
R$ 1,480 bilhão em 2007 (Tabela 2.18). 

Tabela 2.18: Despesas realizadas totais nos Estados e Distrito Federal – Brasil - 2003/2007 
- em R$ valores correntes

ESTADOS SIGLA 2003 2004 2005 2006 2007

REGIÃO NORTE 14.841.763.959 17.218.028.355 20.020.115.531 23.326.861.698 25.737.264.117

1 – Acre AC 1.194.381.925 1.349.054.347 1.670.286.953 2.139.788.828 2.203.359.113

3 – Amapá AP 984.864.988 1.255.915.941 1.340.004.150 1.702.069.537 1.878.209.893

4 – Amazonas AM 3.740.743.094 4.500.550.619 5.258.371.581 5.748.211.704 6.304.968.972

14 –Pará PA 4.362.413.737 5.089.621.672 5.693.783.259 6.945.435.362 7.613.674.648

22 –Rondônia RO 1.750.656.432 2.138.074.418 2.514.913.956 2.745.243.667 2.981.477.594

23 -Roraima RR 838.793.627 711.030.076 1.036.879.862 1.237.645.795 1.481.990.345

27-Tocantins TO 1.969.910.156 2.173.781.282 2.505.875.770 2.808.466.805 3.273.583.552

REGIÃO NORDESTE 40.460.863.393 45.192.855.875 50.976.957.087 58.812.654.140 62.934.164.761

2 - Alagoas AL 2.370.029.844 2.647.697.481 3.120.349.432 3.242.456.510 3.588.886.963

5 – Bahia BA 11.178.936.124 12.961.886.339 14.348.142.812 15.853.588.176 16.930.378.911

6 – Ceará CE 6.570.153.108 6.982.677.892 7.489.055.484 9.905.367.959 8.933.881.905

10 -Maranhão MA 3.692.817.110 3.321.960.770 3.780.352.380 4.906.628.889 5.207.646.134

15 -Paraiba PB 2.819.338.118 3.125.968.510 3.626.640.935 4.223.282.113 4.483.815.926

17-Pernanbuco PE 6.977.840.658 7.971.159.869 9.333.625.847 9.331.183.455 11.469.504.016

18-Piauí PI 2.032.677.578 2.413.218.179 2.589.528.888 3.294.565.863 3.771.611.089

20 -Rio grande do norte RN 2.694.497.344 3.236.257.707 3.803.821.526 4.479.584.765 5.118.367.497

26 -Sergipe SE 2.124.573.509 2.532.029.128 2.885.439.783 3.575.996.410 3.430.072.321

REGIÃO CENTRO-OESTE 18.500.648.211 21.861.588.102 24.125.004.253 26.636.645.119 29.503.124.031

7 - Distrito federal DF 5.180.696.307 5.902.043.052 6.852.497.341 7.963.942.368 8.145.430.535

9 – Goiás GO 6.035.666.022 7.282.336.920 7.748.115.961 8.294.233.742 9.541.031.733

11- Mato grosso MT 4.021.012.175 4.758.201.878 5.376.671.162 5.702.315.064 6.512.359.719

12 -Mato grosso do sul MS 3.263.273.708 3.919.006.252 4.147.719.789 4.676.153.945 5.304.302.044

REGIÃO SUDESTE 105.547.195.965 120.616.252.908 138.326.355.384 155.228.484.920 173.172.426.292

8 - Espírito santo ES 4.572.915.488 5.661.972.391 6.877.401.807 7.890.358.897 8.985.826.065

13 -Minas gerais MG 19.048.724.181 21.726.607.976 25.292.069.835 29.018.789.168 32.443.148.300

Continua
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19 -Rio de janeiro RJ 24.366.463.837 27.502.839.323 30.209.983.120 34.196.364.279 35.648.437.085

25-São paulo SP 57.559.092.459 65.724.833.218 75.946.900.622 84.122.972.576 96.095.014.843

REGIÃO SUL 32.094.625.907 34.947.589.032 40.081.459.879 41.866.121.038 45.046.581.084

16-Paraná PR 10.803.361.430 11.885.322.392 13.548.707.806 14.979.764.489 15.954.413.874

21 -Rio grande do sul RS 14.227.398.174 15.391.164.235 17.574.857.157 19.001.474.589 20.216.157.810

24-Santa catarina SC 7.063.866.303 7.671.102.405 8.957.894.916 7.884.881.961 8.876.009.400

Total  211.445.097.436 239.836.314.272 273.529.892.134 305.870.766.916 336.393.560.286

Continuação Tabela 2.18

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional: Disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
estados_municipios/index.asp    Acesso em 10 de setembro de 2008.
Fundação João Pinheiro (FJP)

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Balanço Gerais da União, Siafi Federal, 
disponíveis em www.cgu.gov.br Acesso em 06 de Out de 2008. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)

Nota A região Norte compreende os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe são os da região 
Nordeste. A região Centro-Oeste compreende Goias, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.  
Espirito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo são os estados da Região Sudeste. Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul ficam na região Sul.

Para visualizar a distribuição regionalizada dos gastos totais dos estados e Distrito Federal, os dispêndios 
em turismo, foram agrupados por regiões e apresentados nos Mapas 2.1 e 2.3 por regiões e nos Mapas 
2.2 e 2.4 por estados, permitindo uma avaliação dos parâmetros locais de cada estado e sua posição em 
termos regionais, pois os referidos mapas mostram a hierarquia dos estados e Distrito Federal em termos 
de gastos. Já o Mapa 2.5 indica a magnitude das despesas em turismo nas despesas totais de cada estado 
e do Distrito Federal. 

A região Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo) representa cerca de metade das 
despesas totais realizadas pelo conjunto dos estados, incluindo o Distrito Federal. Nas posições seguintes ficam 
as regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, com respectivamente 18,9%, 14,19%, 8,82% e 7,40% (Mapa 2.1).

Mapa 2.1:  Despesas totais realizadas  - Execução Orçamentária dos Estados – Participação 
relativa por grandes  Regiões – Brasil – 2003/2007 – Em percentual  
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São Paulo figura na primeira posição em termos de gastos médios anuais com R$ 57,56 bilhões em 2003 
atingindo R$ 97 bilhões em 2007 – taxa média de crescimento nominal de 13,7% ao ano. Isto representaria 
cerca de 27,76% do volume total de despesas do conjunto dos estados e Distrito Federal. Na segunda e 
terceira posição figuram Rio de Janeiro e Minas Gerais com 11,1% e 9,3% respectivamente. Nas últimas 
posições do ranking estão Roraima, Amapá e Acre com respectivamente, 0,39%, 0,52% e 0,63% das 
despesas orçamentárias totais realizadas por todos os estados (Mapa 2.2 e Tabela 2.19).

Mapa 2.2:  Despesas totais realizadas  - Execução orçamentária dos Estados – Participação 
relativa por Estados – Brasil – 2003/2007 – Em percentual

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Balanços Gerais da União, Siafi Federal, 
disponíveis em www.cgu.gov.br Acesso em 06 de Out de 2008. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)

As despesas públicas em turismo realizadas pelo sistema institucional do turismo em cada um dos estados 
brasileiros atinge R$ 1,231 bilhão em 2003; R$ 829,94 milhões em 2004; R$ 925,21 milhões em 2005; R$ 1,06 
bilhão em 2006 e R$ 1,48 bilhão em 2007 - taxa de crescimento médio anual no período 2003 a 2007 de 5,23%, 
inferior à taxa relativa à execução total. Ou seja, o turismo perde importância relativa para outras áreas, em 
termos de gastos orçamentários realizados, entre 2003 e 2007, nos estados brasileiros (tabela 2.20).

Tabela 2.19: Despesas em turismo – despesas realizadas nos Estados e Distrito Federal  – 
Brasil - 2003/2007 - em R$ valores correntes

ESTADOS SIGLA 2003 2004 2005 2006 2007

REGIÃO NORTE 20.811.244 33.655.206 42.423.178 60.693.446 57.788.521

1 - Acre AC 2.136.700 2.907.977 6.805.594 9.085.106 7.435.117

3 - Amapá AP 2.380.295 4.676.118 4.443.139 6.962.424 6.216.798

4 - Amazonas AM 3.305.971 4.108.596 3.773.230 5.291.067 11.927.149

14 -Pará PA 10.315.975 17.705.116 17.224.763 20.814.685 19.991.864

22 -Rondônia RO 129.880 1.879.918 2.567.986 6.125.169 4.077.279

23 -Roraima RR 123.113 1.560.820 1.727.428 8.948.085 4.214.251

27-Tocantins TO 2.419.309 816.661 5.881.039 3.466.911 3.926.063

REGIÃO NORDESTE 299.480.653 175.178.058 189.955.356 245.896.412 198.844.064

2 - Alagoas AL 4.088.620 11.482.202 4.688.825 4.259.158 3.605.688

Continua
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Continua

5 - Bahia BA 204.106.609 69.275.643 76.213.626 96.472.885 85.027.436

6 - Ceará CE 13.136.528 15.444.316 23.428.131 26.505.071 9.847.621

10 - Maranhão MA 16.275.487 7.226.399 5.292.602 6.498.004 9.319.869

15 - Paraiba PB 6.567.710 9.047.895 9.964.120 16.742.364 9.329.141

17-Pernanbuco PE 25.769.234 32.762.780 41.341.980 55.891.329 45.184.680

18-Piauí PI 4.225.131 404.718 6.579.671 7.267.500 10.929.143

20 -  Rio grande do norte RN 8.459.539 14.139.573 17.304.440 17.681.763 16.487.390

26 - Sergipe SE 16.851.795 15.394.532 5.141.960 14.578.339 9.113.095

REGIÃO CENTRO-OESTE 26.821.488 39.837.795 47.206.044 41.525.319 55.066.028

7 -  Distrito federal DF 5.834.580 359.204 1.600.422 640.908 8.698.825

9 - Goiás GO 9.360.749 16.219.671 19.322.256 9.318.609 15.708.905

11-  Mato grosso MT 5.761.222 12.369.386 13.472.383 16.989.074 15.521.768

12 - Mato grosso do sul MS 5.864.937 10.889.533 12.810.983 14.576.729 15.136.530

REGIÃO SUDESTE 500.913.794 549.549.023 591.393.448 639.321.587 1.081.310.510

8 -  Espírito santo ES 542.994 2.077.646 2.830.221 7.629.002 10.173.506

13 - Minas gerais MG 125.293.085 130.898.533 116.018.813 105.083.310 121.523.876

19 -  Rio de janeiro RJ 140.211.646 102.396.144 122.929.797 102.444.166 104.483.133

25- São paulo SP 234.866.069 314.176.699 349.614.617 424.165.109 845.129.995

REGIÃO SUL 359.432.103 31.720.663 54.234.632 72.238.229 87.808.784

16- Paraná PR 329.486.844 9.524.200 25.222.653 24.191.149 23.208.426

21 - Rio grande do sul RS 9.992.043 9.165.151 13.978.033 9.714.231 8.702.630

24-Santa catarina SC 19.953.217 13.031.312 15.033.946 38.332.849 55.897.728

Total  1.207.459.282 829.940.744 925.212.659 1.059.674.993 1.480.817.907

Continua Tabela 2.19

Fonte: Dados Básicos; Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível em http://www.tesouro.
fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp    Acesso em 10 de setembro de 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)

São considerados o turismo, a promoção comercial, a comercialização, os serviços financeiros e o comércio 
exterior.

Tabela 2.20: Taxas de crescimento por periodos selecionados – despesas totais e despesas 
em turismo – Estados e Distrito Federal -2003/2007  (em percentual).

ESTADOS SIGLA
DESPESAS 
TURISMO 

2003/2007

DESPESAS 
TOTAIS 

2003/2007

DESPESAS 
TURISMO 

2005/2007

DESPESAS 
TOTAIS 

2005/2007

REGIÃO NORTE 29,09 14,75 16,71 13,38

1 - Acre AC 36,58 16,54 4,52 14,85

3 - Amapá AP 27,13 17,51 18,29 18,39

4 - Amazonas AM 37,82 13,94 77,79 9,5

14 -Pará PA 17,99 14,94 7,73 15,64



62

22 -Rondônia RO 136,7 14,24 26,01 8,88

23 -Roraima RR 141,88 15,29 56,19 19,55

27-Tocantins TO 12,87 13,54 -18,29 14,3

REGIÃO NORDESTE -9,73 11,68 2,31 11,11

2 - Alagoas AL -3,09 10,93 -12,31 7,25

5 - Bahia BA -19,66 10,93 5,62 8,63

6 - Ceará CE -6,95 7,99 -35,17 9,22

10 -Maranhão MA -13,01 8,97 32,7 17,37

15 -Paraiba PB 9,17 12,3 -3,24 11,19

17-Pernanbuco PE 15,07 13,23 4,54 10,85

18-Piauí PI 26,82 16,71 28,88 20,68

20 -Rio grande do norte RN 18,15 17,4 -2,39 16

26 -Sergipe SE -14,25 12,72 33,13 9,03

REGIÃO CENTRO-OESTE 19,7 12,38 8 10,59

7 - Distrito federal DF 10,5 11,98 133,14 9,03

9 - Goiás GO 13,82 12,13 -9,83 10,97

11- Mato grosso MT 28,12 12,81 7,34 10,06

12 -Mato grosso do sul MS 26,75 12,91 8,7 13,09

REGIÃO SUDESTE 21,21 13,18 35,22 11,89

8 - Espírito santo ES 108,05 18,4 89,59 14,31

13 -Minas gerais MG -0,76 14,24 2,34 13,26

19 -Rio de janeiro RJ -7,09 9,98 -7,81 8,63

25-São paulo SP 37,73 13,67 55,48 12,49

REGIÃO SUL -29,7 8,84 27,24 6,01

16-Paraná PR -48,48 10,24 -4,08 8,52

21 -Rio grande do sul RS -3,4 9,18 -21,1 7,25

24-Santa catarina SC 29,37 5,88 92,82 -0,46

Total  5,23 12,31 26,51 10,9

Fonte: Dados Básicos; Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível em http://www.tesouro.
fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp    Acesso em 10 de setembro de 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)

Continua Tabela 2.20

Pelos dados do Mapa 2.1 e Mapa 2.3 ocorre uma maior dispersão das despesas em turismo do que das 
despesas totais. Enquanto o Sudeste responde por cerca de 50% das despesas totais e arca apenas com 
35% das despesas em turismo, o Nordeste apresenta comportamento inverso, revelando um maior peso do 
turismo nesta região.
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Mapa 2.3: Despesas no programa Turismo grandes regiões - execução orçamentária dos 
Estados - participação relativa das grandes regiões – Brasil – 2003/2007 – Em percentual

Esta evidência permite observar a importância relativa do Turismo em termos setoriais em estados das 
regiões Sudeste, Nordeste e Sul. 

Pelo Mapa 2.4 pode-se observar que o estado de São Paulo figura na primeira posição do ranking das 
despesas no programa Turismo, com 28,63%. A Bahia ocupa a segunda posição com 12%, seguida de Santa 
Catarina com 11,63%. Na faixa de participação relativa entre 5% e 10% encontra-se apenas  Pernambuco 
com 7%. Dezessete estados estão na faixa seguinte entre 1% e 5%, enquanto os 6 restantes ficam com 
participação abaixo de 1%. São eles: Amazonas, Tocantins, Piauí, Acre, Amapá e Rondônia.  

São Paulo figura na primeira posição do ranking das despesas no programa Turismo, com 28,63%. A Bahia 
ocupa a segunda posição com 12%, seguida de Santa Catarina com 11,63%. Na faixa de participação relativa 
entre 5% e 10% encontra-se apenas Pernambuco com 7%. Dezessete estados estão na faixa seguinte entre 
1% e 5%, enquanto os seis restantes ficam com participação abaixo de 1%. São eles: Amazonas, Tocantins, 
Piauí, Acre, Amapá e Rondônia (mapa 2.4).  

Existiria uma relativa capilaridade das despesas estaduais em turismo e uma maior dispersão, se comparada 
às despesas totais. Apenas São Paulo e Maranhão ocupam as mesmas posições nos rankings das duas 
despesas analisadas (primeira e decima sétima posições, respectivamente). Todos os outros estados 
mostram posições distintas, embora próximas uma da outra. Esta observação dos dados desagregados pode 
ser sintetizada pelo coeficiente de Spearman. O teste de correlação de Spearman permite observar onde 
haverá uma associação em termos hierárquicos entre despesa total e despesa com turismo, considerando 
as posições ocupadas pelos 26 estados brasileiros e Distrito Federal. Este índice mostra a ocorrência de 
correspondência significativa entre despesas totais e despesas com turismo40 .

40  O coeficiente de correlação de Spearman atingiu 0,996015. Ou seja, rejeita-se a hipótese de que ambas as ordenações são diferentes 
com uma margem de erro menor que 1%.

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Balanços Gerais da União, Siafi Federal, 
disponíveis em www.cgu.gov.br Acesso em 06 de Out. de 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)

Nota A região Norte compreende os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe são os da região 
Nordeste. A região Centro-Oeste compreende Goias, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.  
Espirito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo são os estados da Região Sudeste. Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul ficam na região Sul.
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Mapa 2.4 – Despesas no programa Turismo Estados - execução orçamentária dos Estados - 
participação relativa por Estados  – Brasil – 2003/2007 – (Em percentual)

Continua

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Balanços Gerais da União, Siafi Federal, 
disponíveis em www.cgu.gov.br Acesso em 06 de Out de 2008. 
Fundação João Pinheiro (FJP)

Tabela 2.21: Participação relativa das despesas em turismo no total das despesas realizadas 
em cada um dos Estados e Distrito Federal - Brasil - 2003/2007 (%)

ESTADOS SIGLA 2003 2004 2005 2006 2007 MÉDIA 
2003/2007

REGIÃO NORTE 0,14 0,20 0,21 0,26 0,22 0,21

1 – Acre AC 0,18 0,22 0,41 0,42 0,34 0,31

3 - Amapá AP 0,24 0,37 0,33 0,41 0,33 0,34

4 - Amazonas AM 0,09 0,09 0,07 0,09 0,19 0,11

14 –Pará PA 0,24 0,35 0,30 0,30 0,26 0,29

22 -Rondônia RO 0,01 0,09 0,10 0,22 0,14 0,11

23 -Roraima RR 0,01 0,22 0,17 0,72 0,28 0,28

27-Tocantins TO 0,12 0,04 0,23 0,12 0,12 0,13

REGIÃO NORDESTE 0,74 0,39 0,37 0,42 0,32 0,45

2 - Alagoas AL 0,17 0,43 0,15 0,13 0,10 0,20

5 - Bahia BA 1,83 0,53 0,53 0,61 0,50 0,80

6 - Ceará CE 0,20 0,22 0,31 0,27 0,11 0,22

10 -Maranhão MA 0,44 0,22 0,14 0,13 0,18 0,22

15 -Paraiba PB 0,23 0,29 0,27 0,40 0,21 0,28

17-Pernanbuco PE 0,37 0,41 0,44 0,60 0,39 0,44

18-Piauí PI 0,21 0,02 0,25 0,22 0,29 0,20

20 -Rio grande do norte RN 0,31 0,44 0,45 0,39 0,32 0,38

26 -Sergipe SE 0,79 0,61 0,18 0,41 0,27 0,45
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Continuação Tabela 2.21

Fonte: Dados Básicos; Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível em http://www.tesouro.
fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp    Acesso em 10 de setembro de 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Balanços Gerais da União, Siafi Federal, 
disponíveis em www.cgu.gov.br Acesso em 06 de Out de 2008. 
Fundação João Pinheiro (FJP)

REGIÃO CENTRO-OESTE 0,14 0,18 0,20 0,16 0,19 0,17

7 - Distrito federal DF 0,11 0,01 0,02 0,01 0,11 0,05

9 - Goiás GO 0,16 0,22 0,25 0,11 0,16 0,18

11- Mato grosso MT 0,14 0,26 0,25 0,30 0,24 0,24

12 -Mato grosso do sul MS 0,18 0,28 0,31 0,31 0,29 0,27

REGIÃO SUDESTE 0,47 0,46 0,43 0,41 0,62 0,48

8 - Espírito santo ES 0,01 0,04 0,04 0,10 0,11 0,06

13 -Minas gerais MG 0,66 0,60 0,46 0,36 0,37 0,49

19 -Rio de janeiro RJ 0,58 0,37 0,41 0,30 0,29 0,39

25-São paulo SP 0,41 0,48 0,46 0,50 0,88 0,55

REGIÃO SUL 1,12 0,09 0,14 0,17 0,19 0,34

16-Paraná PR 3,05 0,08 0,19 0,16 0,15 0,72

21 -Rio grande do sul RS 0,07 0,06 0,08 0,05 0,04 0,06

24-Santa catarina SC 0,28 0,17 0,17 0,49 0,63 0,35

Total  0,57 0,35 0,34 0,35 0,44 0,41

São considerados o turismo, a promoção comercial, a comercialização, os serviços financeiros e o 
comércio exterior.

Mapa 2.5: Participação relativa das despesas realizadas no programa turismo nas despesas 
totais – execução orçamentária dos Estados - Brasil – 2003/2007 (em percentual)
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Outro indicador que merece algumas reflexões é o gasto per capita em turismo por ano. Considerando 
apenas 2007, último ano da série, verifica-se que alguns estados mostram este valor elevado em decorrência 
de menor número de habitantes. Em termos regionais, a região Sudeste ocupa a primeira posição com um 
valor de R$ 13,89 por habitante. Nas posições seguintes ficam as regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste 
e Sul com, respectivamente, R$4,16, R$ 3,95, R$ 3,86 e R$ 3,28, sendo estes valores relativos apenas ao 
exercício de 2007 (tabela 2.21 e Mapa 2.6).
 Mapa 2.6: Gastos com turismo per capita – Estados e Distrito Federal – Brasil – 2007 – em R$/hab 

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Balanços Gerais da União, Siafi Federal, 
disponíveis em www.cgu.gov.br Acesso em 06 de Out. de 2008. 
IBGE: Contagem da População 2007, disponíveis em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/ 
contagem2007 Acesso em 12 de Nov de 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)

Tabela 2.22: Despesas per capita em turismo - Estados e Distrito Federal por regiões – 
Brasil – 2007 em R$/hab.

ESTADOS SIGLA 2007 POP 2007 GASTOS COM TURISMO 
PER CAPITA 2007

REGIÃO NORTE 57.788.521 14.623.317 3,95

1 – Acre AC 7.435.117 655.385 11,34

3 - Amapá AP 6.216.798 587.311 10,59

4 - Amazonas AM 11.927.149 3.221.940 3,70

14 –Pará PA 19.991.864 7.065.573 2,83

22 -Rondônia RO 4.077.279 1.453.756 2,80

23 -Roraima RR 4.214.251 395.725 10,65

27-Tocantins TO 3.926.063 1.243.627 3,16

Continua
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REGIÃO NORDESTE 198.844.064 51.535.482 3,86

2 - Alagoas AL 3.605.688 3.037.231 1,19

5 - Bahia BA 85.027.436 14.080.670 6,04

6 - Ceará CE 9.847.621 8.185.250 1,20

10 -Maranhão MA 9.319.869 6.118.695 1,52

15 -Paraiba PB 9.329.141 3.641.397 2,56

17-Pernanbuco PE 45.184.680 8.486.638 5,32

18-Piauí PI 10.929.143 3.032.435 3,60

20 -Rio grande do norte RN 16.487.390 3.013.740 5,47

26 -Sergipe SE 9.113.095 1.939.426 4,70

REGIÃO CENTRO-OESTE 55.066.028 13.223.393 4,16

7 - Distrito federal DF 8.698.825 2.455.903 3,54

9 - Goiás GO 15.708.905 5.647.035 2,78

11- Mato grosso MT 15.521.768 2.854.642 5,44

12 -Mato grosso do sul MS 15.136.530 2.265.813 6,68

REGIÃO SUDESTE 1.081.310.510 77.873.342 13,89

8 - Espírito santo ES 10.173.506 3.351.669 3,04

13 -Minas gerais MG 121.523.876 19.273.533 6,31

19 -Rio de janeiro RJ 104.483.133 15.420.450 6,78

25-São paulo SP 845.129.995 39.827.690 21,22

REGIÃO SUL 87.808.784 26.733.877 3,28

16-Paraná PR 23.208.426 10.284.503 2,26

21 -Rio grande do sul RS 8.702.630 10.582.887 0,82

24-Santa catarina SC 55.897.728 5.866.487 9,53

Total  1.480.817.907 183.989.411 8,05

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Balanços Gerais da União, Siafi Federal, 
disponíveis em www.cgu.gov.br Acesso em 06 de Out. de 2008. 
IBGE: Contagem da População 2007, disponíveis em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/ 
contagem2007 Acesso em 12 de Nov de 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)

Continua Tabela 2.22

2.8.2 Aplicações diretas e transferências voluntárias do Ministério do Turismo para projetos 
e atividades turísticas nos municípios brasileiros 
As aplicações diretas mediante transferências voluntárias do governo federal têm sido outra forma de 
financiar o turismo nos municípios do Brasil.

A fonte das informações relativas às transferência voluntárias do Mintur é a Controladoria Geral da União.
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Será considerado o conjunto dos municípios que receberam transferências no período de janeiro de 2005 
a junho de 2008. Usaram-se dois tipos de agregação: por programas e espacial, por região, estados e 
Distrito Federal. 

Os montantes gastos por programas pelo Ministério do Turismo apresentaram certa estabilidade entre janeiro 
de 2005 e junho de 2008. Os mais importantes foram: Gestão e Administração do Programa do Turismo, com 
R $160 milhões; Campanha para a Promoção do Brasil como Destino Internacional, com R$ 110,7 milhões; 
Campanha para a Promoção do Turismo no Mercado Nacional, com R$ 100,6 milhões; Financiamento 
da Infraestrutura Turística Nacional, com R$ 53,5 milhões. Outros movimentaram significativas somas de 
recursos; entretanto sem estabilidade, figurando apenas em alguns exercícios. Pode-se citar, nesse caso, o 
Programa de Financiamento para promoção das exportações - R$ 43,3 milhões de janeiro a junho de 2008 
(Tabela 2.23 e Gráfico 2.10). 

Também em 2008 figuram outras denominações de ações públicas/projetos e atividades, cabendo mencionar 
alguns na área de promoção, marketing e apoio à comercialização no mercado europeu; promoção, marketing 
e apoio à comercialização no mercado latino americano; promoção, marketing e apoio à comercialização 
no mercado norte americano, e em infraestrutura mercados, que juntos registram despesas realizadas 
mediante aplicação direta do governo federal da ordem de R$ 10 milhões.  

Nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, conforme a tabela 2.23, programa de promoção e divulgação do 
turismo em mercado nacional e internacional mantinha despesas realizadas em R$ 5,7 milhões em 2006, 
R$ 8,3 milhões  em 2007 e apenas R$ 39,8 mil de janeiro a junho de 2008. Também o programa Captação, 
Promoção e participação em eventos internacionais com R$ 9,3 milhões em 2005; R$ 5,42 milhões em 2006; 
R$ 9,6 milhões em 2007 e apenas R$ 60,2 mil no primeiro semestre de 2008. Possivelmente estes dois últimos 
programas cumprissem entre 2005 e 2007, metas e diretrizes dos novos programas de promoção mais 
direcionadas criados a partir de 2008. Ou ainda, pode-se vislumbrar que maiores montantes de despesas 
sejam movimentados e contabilizados a partir do segundo semestre de 2008. Ainda em relação à promoção 
do turismo internacional cabe destacar: 1) As aplicações diretas em manutenção de escritórios de fomento 
ao turismo no exterior, com R$ 320,7 mil em 2005, R$ 5,1 milhão em 2006 e R$ 4,51 milhões em 2007 e 2) 
Aplicações diretas em negociações internacionais nas áreas de comércio e indústria com R$ 941,3 mil em 
2006 e R$ 841,2 mil em 2007 (Tabela 2.23 e Gráfico 2.10).

Ainda pelos valores de despesas realizadas mediante aplicações diretas pelo Ministério do Turismo podem-
se observar as linhas de ação priorizadas em termos de alocação de recursos por aplicação direta, com 
destaque para a infraestrutura turística, a promoção e o marketing, a gestão, o planejamento e a pesquisa, 
o cadastramento e inventariação da oferta turística. Outras despesas como patrimônio histórico e cultural, 
capacitação e treinamento parecem compartilhadas com outras áreas setoriais da administração pública 
federal.  Entre as primeiras, destacam-se os recursos do programa Monumenta do Ministério da Cultura, 
uma vez que o volume de recursos aplicados pelo Ministério do Turismo mediante aplicações diretas de 
suas despesas realizadas mostra-se pouco significativo. Para o programa de adequação da infraestrutura 
do patrimônio histórico e cultural para a utilização turística, o montante é de apenas R$ 5,716 milhões.

Já entre as segundas, para capacitação, os montantes são maiores, embora somados não perfaçam mais 
do que R$ 5,830 milhões. Eles não figuram entre os mais representativos, pois estão distribuídos em cinco 
programas,  sendo pouco significativos em termos comparativos. São eles: 1) qualificação de profissionais 
associados ao segmento de turismo, com R$1,35 milhão em 2005, R$ 1,88 milhões em 2006; R$ 488,4 mil 
em 2007 e R$ 898 mil no primeiro semestre de 2008; 2) capacitação de servidores públicos federais em 
processo de qualificação e requalificação com R$ 363,7 mil em 2005; R$ 405,6 mil em 2006; R$ 388,7 em 
2007 e R$ 129,1 mil de janeiro a junho de 2008; 3) capacitação de profissionais de comércio exterior, com 
R$ 47,1 mil em 2006 e R$ 76,0 mil em 2007 e 4) capacitação de agentes multiplicadores com R$ 1,5 mil em 
2006 e R$ 19,1 mil no primeiro semestre de 2008 (tabela 2.27).  Esses programas podem ter recursos de 
transferências voluntárias do governo federal e, também, recursos de contrapartida da esfera municipal.

Existe compartilhamento e complementação de recursos tanto entre os níveis de governo quanto com 
entidades da sociedade civil, em conformidade com as orientações mais amplas da administração pública 
brasileira com foco nos programas setoriais. A título de exemplo, a ação Fiscalização de Serviços Turísticos 
detém apenas R$ 68,1 mil em 2005; R$ 144,6 mil em 2006 e R$ 6,9 mil em 2007. Isso pode indicar o 
compartilhamento dessa competência em segmentos como agricultura, meio ambiente, saúde e segurança 
pública. O mesmo ocorre com os programas de capacitação e treinamento cuja parceria com setores da 
sociedade civil e de entidades do sistema S como o Sesi, o Senai, o Sesc e, principalmente, o SEBRAE, se 
mostra muito proveitosa (tabela 2.23).
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Tabela 2.23: Aplicações diretas1  mediante recursos do Governo Federal  por ações  de 
Governo2 - despesas realizadas segundo as principais ações públicas (projetos e atividades) 
do sistema institucional do turismo – Brasil – 2005/2008 - em R$

AÇÃO PÚBLICA 2 - APLICAÇÕES DIRETAS 1 2005 2006 2007 2008

5112 - Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio 
Histórico e Cultural para Utilização Turística 0 0 5.716 0

2022 - Análise de Processos de Defesa Comercial 0 14.229 2.983 0

0682 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais 2.424.860 3.305.277 1.944.923 1.198.816

0133- Apoio a Arranjos Produtivos Locais na Amazonia 
Ocidental 0 0 0 189.419

0494 - Apoio á  Implantação de Telecentros de Informação 
e Negócios 81.132 42.035 732.446 1.289.579

0564 - Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística 1.100.000 128.928 107.180 68.454

2004 - Assistencia Médica e Odontológica aos Servidores, 
Empregados e seus Dependentes 218.786 227.925 214.719 91.665

2010 Assistência Pré-escolar aos dependentes dos 
Servidores e Empregados 1.637 0 0 0

2758 Assistência Técnica a Projetos Inovativos em 
Comercio Eletronico 63.980 7.153 0 0

4044 - Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos 
e dos Profissionais de Turismo 200.000 67.010 30.619 0

4032 - Campanha para a Promoção do Brasil como Destino 
Turistico Internacional 25.609.613 40.378.689 39.413.566 5.279.848

4038 - Campanha para Promoção do Turismo no Mercado 
Nacional 24.921.090 25.735.183 32.629.872 17.321.042

4054 - Campanha para Promoção e Divulgação dos 
Produtos Associados ao Turismo 159.257 223.596 1.175.942 91.484

2704 - Capacitação de Artesãos e Multiplicadores 0 1.533 917 19.035

2766 - Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior 0 47.019 76.026 0

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em 
Processo de Qualificação e Requalificação 363.738 405.559 388.692 129.063

2731 - Captação, Promoção e Participação em Eventos 
Internacionais 9.334.707 5.420.038 9.630.967 60.229

4030 - Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e 
Produtos do Segmento Turistico 0 0 187.750 250.000

4198 - Certificação de Profissionais Associados ao 
Segmento de Turismo 0 5.445 910 15.637

4040 Concessão de Prêmio de Monografias e Reportagens 
sobre Negócios e Oportunidade do Turismo 1.520 0 0 0

4048 - Classificação das Empresas, Empreendimentos e 
Equipamentos Turisticos 0 20.400 24.701 0

0160 - Contribuição á  Associação Internacional de 
Congressos e Convenções 1.820 3.167 2.133 0

4120 - Cooperação Técnica Internacional em Turismo 60.141 133.780 441.775 11.337

4092 - Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das 
Regiões Turísticas 0 652.401 96.430 9.480

4622 - Estruturação de Roteiros Turisticos 0 912.150 248.631 55.727

6514 - Estrutura Produtiva do Artesanato Brasileiro 0 0 0 14.690

2301 - Estudos e Pesquisas das Oportunidades de 
Investimentos no âmbito do Ativo Turistico Brasileiro 0 144.753 638.965 633.541

2706 - Feiras e Eventos para Comercialização da Produção 
Artesanal 397.985 92.861 373.584 0
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0454 - Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional 0 0 53.452.788 0

2658 - Fiscalização dos Serviços Turisticos 68.060 144.569 6.875 0

4624 - Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos 
Turísticos 134.653 464.425 146.906 98.146

0060- Financiamento para Promoção das Exportações 
PROEX 0 0 0 40.094.773

4034 - Fomento à  Comercialização e ao Fortalecimento 
dos Produtos Turísticos Brasileiros junto aos Operadores 
Internacionais

2.429.607 1.691.370 4.533.409 3.236.377

4052 - Fomento à  Produção Local e Distribuição de 
Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos 540.916 0 856.196 7.106

2239 - Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico 
Local e de Inclusão Social 0 125.000 277.440 51.550

4624 - Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos 
Turísticos 134.653 464.425 146.906 98.146

2968 - Formulação e Acompanhamento da Política Nacional 
do Turismo 25.885 21.475 93.754 8.337

6672-Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no 
Mercado Internacional 0 18.261 3.059 0

5128- Fórum Mundial de Turismo, Paz e Desenvolvimento 0 7.500 0 0

2118 - Funcionamento de Escritórios de Fomento ao 
Turismo no Exterior 320.744 5.070.514 4.512.505 0

2272 - Gestão e Administração do Programa 35.845.195 41.308.513 63.621.141 19.223.165

1314 - Inserção Internacional de Pequenas e Médias 
Empresas 0 0 0 16.806

1110 - Implantação do Plano de Competitividade e 
Estratégia Comercial 420.802 1.472.153 16.903 0

1111 - Implantação do Sistema de Monitoramento e 
Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo 56.397 465.235 550.767 0

4084 - Inventário da Oferta Turística 55.688 188.625 301.538 2.045

4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, 
Informação e Teleprocessamento 0 0 0 57.269

4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, 
Máquinas e Equipamentos 0 0 0 144.950

8214 - Negociações Internacionais de Acordos Comerciais 
de Serviços 0 0 0 1.670

2696 - Negociações  Internacionais nas àreas de Indústria, 
Comércio e Serviços 0 941.326 841.228 421.019

0506 Participação da União em Projetos de Infra-estrutura 
Turísticas no âmbito do Prodetur 1.100 0 0 0

0562 - Participação da União na Elaboração, Execução e 
Acompanhamento do PRODETUR JK 0 0 3.127 0

0173 - Participação da União na Elaboração, Execução e 
Acompanhamento do PRODETUR NE II 451.674 1.886.148 406.532 843.307

0316 - Participação da União na Elaboração, Execução e 
Acompanhamento do PRODETUR Sul 5.855 285.714 360.650 375.000

0150 - Participação da União na Elaboração, Execução e 
Acompanhamento do Proecotur - Fase II 0 38.951 15.057 1.534

1010 - Participação da União na Implantação do Prodetur 
Nacional 0 0 0 833.283

6670 - Promoção Comercial de Microempresas e Empresas 
de Pequeno e Médio Porte 50.000 959 9.540 357

4620 - Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo 
Interno 213.495 9.216.467 256.411 288.558

2504 - Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo 
no Mercado Nacional e Internacional 2.644.424 5.749.618 8.340.047 39.868

8232 - Promoção, Marketing e Apoio à  Comercialização 
em Outros Mercados 0 0 0 2.999.465
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8224 - Promoção, Marketing e Apoio à Comercializaação 
no Mercado Europeu 0 0 0 4.103.259

8230 - Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no 
Mercado Latino Americano 0 0 0 1.235.892

8228 - Promoção, Marketing e Apoio à  Comercialização no 
Mercado Norte Americano 0 0 0 1.657.642

4641 - Publicidade de Utilidade Pública 0 3.233 24.687 0

4590 - Qualificação de Profissionais Associados ao 
Segmento de Turismo 1.346.856 1.881.787 488.411 898.009

2708 - Rotas de Artesanato e Turismo 14.730 0 0 0

0147 – Restituição de Incentivos Fiscais ao Turismo 0 432.144 0 0

5130 - Salão Brasileiro do Turismo 113.913 2.101.968 49.813 566.072

2031 - Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins 3.936.065 4.535.127 4.421.872 2.061.807

4104 - Sistema de Informações Turísticas 3.458.235 4.400.746 4.293.402 1.155.227

2032 - Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre 
Comércio Exterior. 0 2.918.243 3.776.841 1.660.558

TOTAL TURISMO 117.074.563 163.339.200 240.030.344 108.814.105
480.060.688

TOTAL GERAL UNIÃO 890.544.947.226 937.826.907.234 938.780.222.770 400.333.954.137

0,01 0,02 0,03 0,03

1 Aplicações Diretas”compreendem  os gastos diretos do governo federal em compras ou contratação de 
obras e serviços, incluindo os dispêndios de cada órgão com diárias, material de expediente, compra de 
equipamentos e obras e serviços, ente infraestrutura, bem como os gastos realizados por meio de cartões 
de pagamentos do governo federal. 
2 Ação Governamental: Conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa 
governamental. A ação pode ser um projeto, atividade ou operação especial. Para conhecer o Cadastro das 
Ações Governamentais acesse: http://sidornet.planejamento.gov.br/docs/cadacao
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Gráfico 2.10. Principais montantes acumulados 2005/2008 de aplicações diretas do Governo 
Federal  por ações  de governo 2 - despesas realizadas segundo as principais ações públicas 
(projetos e atividades) do sistema institucional do turismo – Brasil – 2005/2008 - em R$ milhões.

O turismo aloca recursos e realisa despesas em áreas específicas de saúde, educação e tecnologia, merecendo 
menção, para cada uma das quatro áreas, alguns programas. 1) Na saúde: assistência médica e odontológica 
aos servidores e seus dependentes com R$ 218,9 mil em 2005; R$ 227 mil em 2006; R$ 214,7 mil em 2007 e R$ 
92 mil no primeiro semestre de 2008.  2) Na educação: assistência pré-escolar aos dependentes de servidores 
com apenas R$ 2 mil em 2005; concessão de prêmios de monografia com R$ 1,5 mil, também em 2005, além 
dos quatro programas de qualificação e capacitação mencionados no parágrafo anterior. 3) Em tecnologia 
merecem destaque o Plano de Competitividade e Estratégia Comercial, com R$ 420,8 mil em 2005 e R$ 1,5 
milhão em 2006 e o apoio a implantação de telecentros de informação e negócios com R$ 732,5 milhão em 
2007 e R$ 1,3 milhão no primeiro semestre de 2008 (tabela 2.23 e gráfico 2.10. 

O desenvolvimento regional é área de destaque na ação pública do Ministério do Turismo relativa a aplicações 
diretas em estados e municípios brasileiros, sendo importantes as participações e apoio nos projetos de 
elaboração, execução e acompanhamento dos vários Prodetur, em suas fases I e II (tabela 2.23 e gráfico 2.10). 

Além de financiamento de estudos e pesquisas, cabe destacar três importantes ações no âmbito da 
planificação e gestão da área turística: 1) gestão e administração do Programa Nacional do Turismo com, 
respectivamente, R$ 35,8 milhões em 2005, R$ 41,3 milhões em 2006, R$ 63,6 milhões em 2007 e R$ 39,2 
milhões no primeiro semestre de 2008. 2) Sistema de Informações Turisticas, com R$ 3,5 milhões em 2005, 
R$ 4,4 milhões em 2006, R$ 4,3 milhões em 2007 e R$ 1,2 milhão de janeiro a junho de 2008 e 3) implantação 
do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Desempenho do Plano Nacional do Turismo, com R$465,3 
mil em 2006 e R$ 550,8 mil em 2007.  Verifica-se que o programa Sistema de Informações Turísticas fica 
na décima quarta posição em termos de volume de despesas realizadas mediante aplicações diretas de 
recursos pelo Ministério do Turismo, enquanto o programa de gestão e administração do turismo encontra-
se na primeira posição com R$ 160 milhões de despesas realizadas entre janeiro de 2005 e junho de 2008.

Portanto o foco do Ministério do Turismo, em termos de suas aplicações diretas, concentra-se em 
infraestrutura turística; promoção e marketing do turismo nacional e internacional; planejamento e gestão 
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do setor mediante elaboração e execução de projetos e de apoio e financiamento a estudos e pesquisas; 
realização de programas de cadastramento, inventariação e classificação de profissionais, empresas, 
empreendimentos, produtos e equipamentos turísticos; fomento, apoio, promoção e participação em 
programas de cooperação  com diversos segmentos e atores sociais. 

Nas transferências voluntárias do Ministério do Turismo, realizadas mediante a celebração de convênios 
com as esferas subnacionais, verifica-se quais estados e municípios receberam e aplicaram estes recursos 
federais, nos vários programas inseridos nos macroprogramas definidos para a ação pública do Ministério 
do Turismo conforme as tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 do apêndice B.  

Em termos regionais, a região Nordeste com seus nove estados fica com a primeira posição relativa em 
termos do volume de transferências voluntárias do Ministério do Turismo no período de janeiro de 2005 a 
junho de 2008 apresentando um montante de recursos da ordem de R$ 771,90 bilhões, perfazendo 34,7%. 
Na segunda posição relativa vem a região Centro-Oeste com R$ 663,14 bilhões, ou 29,54%. Com R$ 505,11 
bilhões de recursos recebidos, (22,5%) vem a região Sudeste. As duas últimas regiões, Norte e Sul, detêm 
R$ 179,28 bilhões e R$ 125,55 bilhões, montantes equivalentes a apenas 7,98% e 5,59%, respectivamente 
(Tabela 2.24, Mapa 2.7 e Mapa 2.9).

Se considerados os valores per capita esta posição se altera com a Região Centro-Oeste na primeira 
colocação e as regiões Nordeste, Norte, Sudeste e Sul nas posições subsequentes. (Mapa 2.11)

Tabela 2.24: Transferências de recursos do Governo Federal por Estados e Distrito Federal - 
despesas realizadas segundo as principais ações públicas (projetos e atividades) do sistema 
institucional do turismo – Basil –– janeiro de 2005 a junho de 2008 - em R$ e em percentual

ESTADO/REGIÃO 2005 2006 2007 2008 JAN05/
JUN08 %

Norte 15.887.748 66.949.991 45.001.135 51.442.012 179.280.887 7,98

Acre 329.000 150.000 6.680.299 248.000 7.407.299 0,33

Amapá 4.469.830 734.735 4.452.020 200.000 9.856.585 0,44

Amazonas 4.661.403 15.345.387 12.083.740 23.548.750 55.639.280 2,48

Pará 2.138.500 20.923.799 19.958.186 9.901.324 52.921.810 2,36

Rondônia 149.655 4.872.677 145.998 1.861.850 7.030.180 0,31

Roraima 2.882.900 16.005.600 500.357 10.558.606 29.947.463 1,33

Tocantins 1.256.460 8.917.793 1.180.535 5.123.482 16.478.270 0,73

Nordeste 90.332.857 207.664.454 306.232.486 167.670.262 771.900.058 34,37

Alagoas 12.321.453 15.102.070 30.375.500 3.776.197 61.575.220 2,74

Bahia 21.032.580 25.127.959 42.913.528 13.402.774 102.476.841 4,56

Ceará 22.561.911 24.190.275 84.988.505 45.299.085 177.039.776 7,89

Maranhão 5.020.750 6.756.527 15.273.372 2.222.755 29.273.404 1,30

Paraíba 3.834.663 17.283.189 46.701.137 24.594.797 92.413.786 4,12

Pernambuco 8.981.343 45.861.509 20.922.026 39.854.384 115.619.262 5,15

Piauí 7.028.384 15.707.730 7.824.428 19.103.727 49.664.269 2,21
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Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Controladoria Geral da União; Portal da Transparência Brasil, Transferências 
de Recursos por Ação de Governo. Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/index3.asp,m Acesso 
em 12 de agosto de 2008(21:59). Dados agregados.

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Controladoria Geral da União; Portal da Transparência Brasil, Transferências 
de Recursos por Ação de Governo. Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/index3.asp,m Acesso 
em 12 de agosto de 2008(21:59). Dados agregados.
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Rio grande norte 7.935.387 30.773.793 45.901.773 14.924.933 99.535.886 4,43

Sergipe 1.616.386 26.861.402 11.332.217 4.491.610 44.301.614 1,97

Sudeste 74.897.426 140.478.094 185.820.203 103.911.609 505.107.332 22,50

Espírito santo 4.544.251 13.887.576 13.264.620 3.481.266 35.177.713 1,57

Minas gerais 28.957.828 67.681.832 111.137.113 38.562.590 246.339.364 10,97

Rio de janeiro 18.144.285 30.473.711 30.061.534 8.396.524 87.076.053 3,88

São paulo 23.251.062 28.434.975 31.356.936 53.471.229 136.514.202 6,08

Centro-oeste 67.654.984 386.629.671 160.316.178 48.539.064 663.139.896 29,54

Distrito federal 46.698.405 337.367.263 84.529.810 21.856.492 490.451.969 21,85

Goiás 6.292.638 21.437.426 32.072.581 8.826.383 68.629.028 3,06

Mato grosso 7.850.825 15.241.264 27.047.337 14.370.499 64.509.925 2,87

Mato grosso do sul 6.813.116 12.583.718 16.666.450 3.485.690 39.548.974 1,76

Sul 27.250.340 33.939.286 13.062.529 51.299.531 125.551.684 5,59

Paraná 11.202.460 11.462.180 6.112.326 25.924.661 54.701.626 2,44

Rio grande do sul 11.583.469 18.383.999 3.363.322 19.489.108 52.819.897 2,35

Santa catarina 4.464.411 4.093.107 3.586.881 5.885.762 18.030.161 0,80

Total 276.023.354 835.661.496 710.432.530 422.862.477 2.244.979.857 100,00

Mapa 2.7. Transferências de recursos do Governo Federal por grandes regiões - despesas 
realizadas segundo as principais ações públicas (projetos e atividades) do sistema 
institucional do turismo – Brasil  - janeiro de 2005 a junho de 2008 - em R$ bilhões
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Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Controladoria Geral da União; Portal da Transparência Brasil, Transferências 
de Recursos por Ação de Governo. Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/index3.asp,m Acesso 
em 12 de agosto de 2008(21:59). Dados agregados.
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Controladoria Geral da União; Portal da Transparência Brasil, Transferências 
de Recursos por Ação de Governo. Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/index3.asp,m Acesso 
em 12 de agosto de 2008(21:59). Dados agregados.
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Mapa 2.8. Transferências de recursos do Governo Federal por Estado e Distrito Federal - despesas 
realizadas segundo as principais ações públicas (projetos e atividades) do sistema institucional 
do turismo – Basil –– janeiro de 2005 a junho de 2008 - em R$ 

Mapa 2.9. Participação relativa das grandes regiões no total das transferências de recursos do 
Governo Federal - despesas realizadas segundo as principais ações públicas (projetos e atividades) 
do sistema institucional do turismo – Brasil – janeiro de 2005 a junho de 2008 - em R$ 
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Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Controladoria Geral da União; Portal da Transparência Brasil, Transferências 
de Recursos por Ação de Governo. Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/index3.asp,m Acesso 
em 12 de agosto de 2008(21:59). Dados agregados.
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Mapa 2.10. Participação relativa dos Estados no total das transferências de recursos do Governo 
Federal - despesas realizadas segundo as principais ações públicas (projetos e atividades) do 
sistema institucional do turismo – Brasil – janeiro de 2005 a junho de 2008 - em R$ 

Oito estados concentram 65% dos recursos transferidos pelo Ministério do Turismo, a título de transferências 
voluntárias, mediante a celebração de convênios, no período de janeiro de 2005 a junho de 2008: Distrito 
Federal com R$ 490,45 bilhões ou 21,85%; Minas Gerais R$ 246,34 bilhões ou 10,97%; Ceará com R$ 177,04 
bilhões ou 7,89%; São Paulo com R$ 136,51 bilhões  ou 6,08%; Pernambuco com R$ 115,62 bilhões ou 
5,15%; Bahia com R$ 102,48 bilhões ou 4,56%; Rio Grande do Sul com R$ 99,54 bilhões ou 4,43% e Paraíba, 
R$ 92,41 bilhões ou 4,12%. (Mapa 2.10). Desses oito, seis estão na primeira faixa com valores entre R$ 100 
bilhões e R$ 500 bilhões. Rio Grande do Sul e Paraíba ficam na segunda faixa  de R$ 50 bilhões a R$ 100 
bilhões, juntamente com mais oito estados (Mapa 2.8).

Nas duas faixas intermediárias, os estados de Santa Catarina, Tocantins, Amapá, Acre e Rondônia recebem 
valores da União, sendo  concedente o Ministério do Turismo, com participações menores que 1%,  
respectivamente, 0,8%; 0,73%; 0,44%; 0,33% e 0,31%.(Mapa 2.10).

Essas posições se alteram quando se analisam os montantes per capita. Na primeira faixa, com valores 
iguais ou maiores que R$ 10,00 por habitante, figuram o Distrito Federal com R$ 34,42/hab; Rio Grande do 
Norte com R$ 15,23/hab; Paraíba, com R$ 12,83/hab; Ceará com R$ 10,38 e Acre com R$ 10,19 e Alagoas 
com R$10,00. Na segunda faixa, com valores entre R$ 5 e menores do que R$ 10,00 por habitante, também 
estão seis estados: Mato Grosso, com R$ 9,47/hab; Amapá, com R$ 7,58/hab; Mato Grosso do Sul, com R$ 
7,36/hab; Sergipe com R$ 5,84/hab; Minas Gerais, com R$ 5,77/hab; e Goiás, com R$ 5,68. Nesta segunda 
faixa predominam os estados da região Centro-Oeste. Na terceira faixa, entre R$ 2/hab e R$ 5/hab, estão 
Espírito Santo, com R$ 3,96/hab; Amazonas, com R$ 3,75/hab; Bahia com R$ 3,65/hab; Pará, com R$ 2,82/
hab; Piauí, com R$ 2,58/hab; Maranhão, com R 2,50/hab; e Pernambuco, com R$ 2,47/hab. Por último, oito 
estados figuram na derradeira faixa deste indicador per capita são eles: Rio de Janeiro, com R$ 1,95/hab; 
Roraima, com R$ 1,26/hab; Tocantins, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia, 
todos com valores inferiores a R$1,00/habitante (Mapa 2.12).
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Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Controladoria Geral da União; Portal da Transparência Brasil, Transferências 
de Recursos por Ação de Governo. Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/index3.asp,m Acesso 
em 12 de agosto de 2008(21:59). Dados agregados IBGE – Contagem da População 2007, disponíveis em http://
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007 Acesso em 12 de Novembro de 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Controladoria Geral da União; Portal da Transparência Brasil, Transferências 
de Recursos por Ação de Governo. Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/index3.asp,m Acesso 
em 12 de agosto de 2008(21:59). Dados agregados IBGE – Contagem da População 2007, disponíveis em http://
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007 Acesso em 12 de Novembro de 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Mapa 2.11: Transferências de recursos do Governo Federal per capita por grandes regiões - 
despesas realizadas segundo as principais ações públicas (projetos e atividades) do sistema 
institucional do turismo – Brasil –– 2007 -  em R$ /hab

Mapa 2.12 Transferências de recursos do Governo Federal per capita por Estados e Distrito 
Federal - despesas realizadas segundo as principais ações públicas (projetos e atividades) 
do sistema institucional do turismo – Brasil –– 2007 - em R$/hab
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Continua

Tabela 2.25 Transferências de recursos do governo federal por ações de governo - despesas 
realizadas segundo as principais ações públicas (projetos e atividades) do sistema 
institucional do turismo – brasil – janeiro de 2005 a junho de 2008 - em r$

AÇÃO PÚBLICA 2 - APLICAÇÕES DIRETAS 1 2005 2006 2007 2008

5112 - Adequação da infraestrutura do patrimônio histórico 
e cultural para utilização turística 3.520.000 5.285.000 3.674.625 780.000

1181 - Adequação infraestrutura  utilização turistica 0 29.089.092 45.910.908 0

0682 - Apoio a arranjos produtivos locais 5.341.795 7.630.684 6.019.079 3.408.670

0133 - Apoio a arranjos produtivos locais na amazônia 
ocidental 0 2.723.335 0

0494 - Apoio á implantação de telecentros de informação 
e negócios 220.000 989.349 0 0

0564 - Apoio a projetos de infraestrutura turistica 105.161.445 331.206.702 351.137.210 292.543.591

0746 - Apoio a projetos de prevenção e enfrentamento 
ao abuso, tráfico e exploração sexual de crianças e 
adolescentes

0 100.000 0 0

2004 - assistência médica e odontológica aos servidores, 
empregados e seus dependentes 42.840 55.216 85.134 31.752

2758 - Assistência técnica a projetos inovativos em 
comércio eletrônico 300.000 0 0 0

4044 - Cadastramento das empresas, dos empreendimentos 
e dos profissionais de turismo 703.980 125.500 442.110 229.850

4032 - Campanha para a promoção do brasil como destino 
turístico internacional 2.773.589 493.890 10.991.562 0

4038 - Campanha para promoção do turismo no mercado 
nacional 9.545.007 3.803.376 8.897.567 15.377.917

4054 - Campanha para promoção e divulgação produtos 
associados ao turismo 460.000 1.101.906 4.990.240 280.000

2704 - Capacitação de artesãos e multiplicadores 0 158.607 20.000 38.000

2731 - Captação, promoção e participação em eventos 
internacionais 33.404.085 15.885.263 24.309.696 805.411

4030 - Certificação de empreendimentos, equipamentos e 
produtos do segmento turístico 4.528.000 3.905.909 4.033.220 0

4198 - Certificação de profissionais associados ao 
segmento de turismo 1.600.000 2.752.801 1.400.000 2.500.000

4040 - Concessão de prêmio para monografias, estudos e 
reportagens no setor de turismo e hotelaria 120.000 125.000 125.000 0

4120 - Cooperação técnica internacional em turismo 195.000 200.000 400.000 0

006 - Descrição pendente de definição 6.074.123 0 0 0

4092 - Elaboração de planos para o desenvolvimento das 
regiões turísticas 3.363.515 3.755.293 700.010 2.750.840

6514 - Estruturação de núcleos produtivos do segmento 
artesanal 513.000 601.826 0 400.000

4622 - Estruturação de roteiros turísticos 3.439.123 1.184.332 1.195.000 1.590.372

2301 - Estudos e pesquisas das oportunidades de 
investimentos no âmbito do ativo turístico brasileiro 0 1.210.990 787.965 620.000

2706 - Feiras e eventos para comercialização da produção 
artesanal 120.000 35.000 168.377 0

2658 - Fiscalização dos serviços turisticos 217.730 407.171 0 10.000

4034 - Fomento à comercialização e ao fortalecimento 
dos produtos turísticos brasileiros junto aos operadores 
internacionais

3.948.802 3.067.852 7.762.616 440.546
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2374 - Fomento à instalação de micro, pequenas e médias 
empresas 0 0 100.000 0

4052 - Fomento à  produção local e distribuição de produtos 
para uso dos empreendimentos turísticos

4.995.261 4.039.396 3.687.389 1.715.533

2239 - Fomento a projetos de desenvolvimento turístico 
local e de inclusão social

0 8.856.197 8.492.538 226.339

4624 - Fomento ao desenvolvimento dos segmentos 
turisticos

1.092.890 1.340.123 930.605 856.732

2968 - Formulação da política nacional do turismo 0 17.400 0 0

6672 - Fortalecimento da imagem do produto brasileiro no 
mercado internacional

0 653.519 572.347 0

5128 - Fórum mundial de turismo, paz e desenvolvimento 700.000 592.029 0 0

AÇÃO PÚBLICA 2005 2006 2007 2008

2118 - Funcionamento de escritórios de fomento ao turismo 
no exterior

5.919.707 0 0 0

2272 - Gestão e administração do programa 2.885.968 246.167 1.360.723 166.264

5701 - Implantação de centros de informações turisticas 1.686.000 2.400.000 1.586.700 614.000

1111 - Implantação do sistema de monitoramento e 
avaliação de desempenho do plano nacional de turismo

663.819 268.220 1.675.320 108.000

1113 - Estudo para estruturação do proecotur - Fase II 0 300.000 0

4084 - Inventário da oferta turística 0 869.781 0

5399 - Modernização da infraestrutura aeroportuária 0 300.000.000 50.000.000

0506 - Participação da união em projetos de infraestrutura 
turística no âmbito do Prodetur

12.319.640 3.376.966 2.166.356

0562 - Participação da união na elaboração, execução e 
acompanhamento do Prodetur Jk

0 0 1.587.225

0173 - Participação da união na elaboração, execução e 
acompanhamento do Prodetur ne II

3.212.234 20.743.429 49.378.965 11.958.429

0316 - Participação da união na elaboração, execução e 
acompanhamento do Prodetur Sul

4.506.163 4.309.578 3.533.179 503.179

0150 - Participação da união na elaboração, execução e 
acompanhamento do Proecotur - Fase II

0 300.000 2.448.500 230.000

1110 - Plano de Competitividade e Estrategia Comercial 69.660 649.631 0

6670 - Promoção comercial de microempresas e empresas 
de pequeno e médio porte

0 995.005 517.654 118.000

4620 - Promoção de Eventos para divulgação do turismo 
interno

30.209.685 58.727.761 64.545.038 65.939.447

2504 - Promoção de eventos para divulgação do turismo no 
mercado nacional e internacional

8.095.540 12.973.344 5.979.369

1630 - Promoção do turismo sustentável local em 
municípios

50.863 0 0

6528 - Promoção e divulgação do turismo no mercado 
nacional e internacional

497.200 0 0

4641 - Publicidade de utilidade pública 185.000 2.475.000 2.254.000 100.000

4590 - Qualificação de profissionais associados ao 
segmento de turismo

6.425.798 6.082.198 27.355.128 6.168.070

5130 - Salão Brasileiro Do Turismo 2.271.597 0 2.050.000

2996 - Sensibilização e disseminação da cultura da 
qualidade, hospitalidade e inclusão social do turismo

2.314.325 985.675 0

2301 - Sinalização turística 1.941.840 3.758.160 4.266.750 1.206.075
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Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda. Controladoria Geral da União; Portal da Transparência Brasil, Transferências 
de Recursos por Ação de Governo. Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/index3.asp,m Acesso 
em 12 de agosto de 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP/MG)

4104 - Sistema de informações turísticas 459.120 79.120 381.120

1512 - Turismo de inclusão social 0 640.000 0

8232 - Promoção, marketing e apoio á  comercialização em 
infraestrutura mercados

0 0 0 44.010

8224 - Promoção, marketing e apoio à comercialização no 
mercado europeu

0 0 0 2.248.342

8230 - Promoção, marketing e apoio à  comercialização no 
mercado latino americano

0 0 0 77.000

8228 - Promoção, marketing e apoio à  comercialização no 
mercado norte americano

0 0 0 113.730

1314 - Inserção internacional de pequenas e médias 
empresas

0 0 0 10.000.000

TOTAL TURISMO (A) 276.094.343 848.849.457 710.432.530 424.200.097

TOTAL UNIÃO (B) 120.484.262.260 144.816.609.506 165.033.866.053 90.119.128.195

A/B 0,23 0,59 0,62 0,47

Tabela 2.26: Transferências de recursos do Ministério do Turismo para Municípios - ações 
de governo classificadas em grandes grupos - despesas realizadas por municípios segundo 
as principais ações públicas (projetos e atividades) do sistema institucional do turismo – 
Brasil – janeiro de 2005 a junho de 2008 - em R$

AÇÃO PÚBLICA 2006 2005 2007 2008
JAN.2005 A 
JUN.2008

1.Infraestrutura turística 669.338.954 110.623.285 464.779.463 294.529.666 1.539.271.368

2.Apoio à produção e comercialização 
de produtos turísticos 31.657.338 16.842.567 35.391.833 17.445.820 101.337.558

3.Saúde desenvolvimento social 155.216 42.840 85.134 31.752 314.942

4. Planificação e gestão do turismo 63.008.590 76.276.497 93.648.124 21.466.345 254.399.556

5.Marketing turismo (mercado nacional 
e internacional). 76.126.890 57.303.919 88.239.883 82.562.824 304.233.516

6.  Apoio à pesquisa em turismo 1.335.990 120.000 912.965 620.000 2.988.955

7. Capacitação turismo 7.226.480 8.740.123 27.375.128 6.206.070 49.547.801

8. infraestrutura 0 6.074.123 0 0 6.074.123

Transferências MTur (A) 848.849.458 276.023.354 710.432.530 422.862.477 2.258.167.819

Transferências  UNIÃO (B) 144.816.609.506 120.484.262.260 165.033.866.053 90.119.128.195 520.453.866.014

A/B (%) 0,59 0,23 0,43 0,47 0,43

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Controladoria Geral da União; Portal da Transparência Brasil, Transferências 
de Recursos por Ação de Governo. Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/index3.asp,m Acesso 
em 12 de agosto de 2008. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Ao se analisar a classificação dos projetos e atividades listados em oito categorias definidas na tabela 
2.26 e gráfico 2.11, percebe-se que este mecanismo de transferências voluntárias é importante para o 
financiamento das atividades turísticas. Seu gerenciamento mostra coerência com as áreas prioritárias, 
com os municípios de capitais, com o planejamento das ações do setor, não se apresentando como um 



81

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Controladoria Geral da União; Portal da Transparência Brasil, Transferências 
de Recursos por Ação de Governo. Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/index3.asp,m Acesso 
em 12 de agosto de 2008. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Fonte: Dados Básicos: Ministério da Fazenda, Controladoria Geral da União; Portal da Transparência Brasil, Transferências 
de Recursos por Ação de Governo. Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/index3.asp,m Acesso 
em 12 de agosto de 2008. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro

mecanismo perverso que provoca concentração, descompassos e desequilíbrios na sua distribuição. 

Cabe ressaltar ainda que esse mecanismo de transferências voluntárias, muito utilizado na área do turismo, 
mostra-se mais adequado quando comparado com outras áreas, como a da cultura que tem outros mecanismos 
de transferências e de financiamento já consolidados. Embora no turismo as transferências voluntárias não 
aconteçam mediante editais como em algumas áreas, os números aqui levantados indicam que a descentralização 
aqui é mais perceptível do que em outras áreas, as quais, além de se encontrarem muito mais concentradas, não 
apresentam uma estabilidade no volume de recursos transferidos como no turismo.

Gráfico 2.11:  Transferências de recursos do Ministério do Turismo para municípios - ações 
de governo classificadas em grandes grupos - despesas realizadas por municipios segundo 
as principais ações públicas (projetos e atividades) do sistema institucional do turismo – 
Brasil – janeiro de 2005 a junho de 2008 - em R$

Gráfico 2.12: Participação relativa de transferências de recursos do Ministério do Turismo 
para municipios - ações de governo classificadas em grandes grupos - despesas realizadas 
por municipios segundo as principais ações públicas (projetos e atividades) do sistema 
institucional do turismo – Brasil – janeiro de 2005 a junho de 2008 - em R$
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Tabela  2.27:  Repasses voluntários do Ministério do Turismo aos municípios: Total por 
Estado, Municípios turísticos e não turísticos,– 01/2005 a 06/2008
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Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.

Gráfico 2.13: Valores repassados pelo Ministério do Turismo aos municípios turísticos e não 
turísticos, por Estado, em valores percentuais - janeiro de 2005 a  a junho de 2008

Quando se analisam os repasses separadamente, considerando os 990 municípios com roteiros turísticos 
que integram o mapa de regionalização turística do Mintur, versus municípios não turísticos – aqueles que 
não integram essa relação –, percebe-se que os municípios turísticos têm recebido a parte mais significativa 
desses repasses como o demonstram a tabela 2.27 e o gráfico 2.13 com exceção dos estados do Ceará, 
Maranhão Minas Gerais, Goiás Mato Grosso do Sul, Paraná e Tocantins, o que  representa coerência das 
políticas no setor, privilegiando os municípios com um mínimo de estrutura para o desenvolvimento do 
turismo.
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3 IMPACTOS QUANTITATIVOS DO TURISMO NAS FINANÇAS MUNICIPAIS

3.1 Introdução

O turismo - setor de crescente relevância para a economia mundial - tem apresentado crescimento 
bastante significativo nas últimas décadas. Este, além de manter relação direta com atividades intensivas 
em capital humano, apresenta importante capacidade de encadeamento com outros setores (CRUZ, 
ROLIM E HOMSY, 2006).

Diversos benefícios econômicos advêm do turismo. Pode-se citar sua contribuição para o equilíbrio da balança 
de pagamentos, o fomento da atividade empresarial e dos empregos e o aumento e a distribuição da renda 
local. Pode haver, entretanto, alguns impactos negativos, como a diminuição na qualidade física do meio 
ambiente, congestionamento e deteriorização da infraestrutura física, além de piora das condições sociais 
existentes. Além disso, poderá desencadear nos núcleos receptores aumento nos preços dos bens e serviços 
comercializados nesses locais, diminuindo a renda real da população local (CASIMIRO FILHO, 2002).

No caso brasileiro, os impactos do turismo na produção, renda e emprego tendem a ser crescentes, algo 
entre 2,23% e 7,54% do produto nacional e por forte geração de postos de trabalho1. Segundo pesquisa 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor obteve receita líquida de R$ 76 bilhões e 
empregou 5,5 milhões de pessoas em postos de trabalho formais e informais em 2003.

Assim, é natural que estas atividades acabem por impactar tanto as receitas quanto as despesas municipais 
no país. Este capítulo busca estimar estatisticamente estes impactos e, para tanto, dividiu-se em três seções 
distintas. Inicialmente, discute-se de forma sucinta as relações entre as atividades turísticas e as sociedades 
locais, especialmente seus sistemas produtivos e os possíveis impactos em suas finanças municipais. Em 
um segundo momento, faz-se exposição rápida sobre as principais características das contas públicas 
municipais brasileiras e sua distribuição territorial, juntamente com aquela observada para as atividades 
turísticas. Por fim, faz série de exercícios estatísticos buscando identificar quantitativamente os efeitos sobre 
as finanças públicas municipais deste setor.

3.2 Turismo e finanças municipais

As atividades turísticas são vistas, dentro da ciência econômica, como exportação de serviços (ou bens não 
comercializáveis). Isto explica seu caráter idiossincrático frente a outros setores econômicos, assim como 
os efeitos diferenciados que este pode causar em nível local.

Estas tendem a se consolidar, cada vez mais, como um importante segmento econômico, principalmente 
em nível local (DEITZ, 2004; LUZZI; FLUCKIGER, 2003). Bram (1995), por exemplo, mostra que as atividades 
turísticas no município de Nova Iorque, entre 1977 e 1994, cresceram seis vezes mais que a cidade como um 
todo, absorvendo grande parte da oferta de mão-de-obra não especializada e permitindo ao município manter seu 
status de economia eminentemente exportadora, mesmo com o declínio das indústrias exportadoras tradicionais. 
Guisan; Aguayo (2002) mostram o forte crescimento do emprego não-agrícola, dos serviços públicos prestados 
e do valor adicionado pela indústria gerado pelas atividades turísticas para 98 regiões européias.

Entretanto, pode-se também gerar empobrecimento ou recrudescimento da miséria quando os recursos 
locais são não reproduzíveis e sua propriedade é concentrada. O aumento do turismo (e consequente 
elevação do consumo destes recursos por turistas) ocorre concomitante à majoração dos preços locais, 
diminuindo o salário real local. A propriedade concentrada dos recursos faz com que a população local não 
se beneficie deste aumento e somente sofra o efeito destes custos crescentes. Como estes recursos são 
não reproduzíveis, só é possível o aumento de seu consumo por turistas caso o consumo pelos habitantes 
locais caia - diminuindo o consumo pela população local da infraestrutura e dos recursos naturais existentes 
(inclusive água) e deteriorando as condições socioculturais (ASHLEY et al, 2000).

Cooper; Morpeth (1998), por exemplo, mostram como a expansão das atividades turísticas em Praga (capital 
da República Tcheca) gerou tensões básicas entre as atividades comerciais e a população residente local. 
Esta última acaba por ser continuamente expulsa do centro histórico da cidade pela expansão das primeiras2. 

1 O menor número se refere a pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com dados de 2003. O maior se 
encontra em Casimiro Filho (2002).
2 Enquanto a população total de Praga se expandiu cerca de 5% entre 1990 e 2000, a população vivendo no centro histórico desta cai, no 
mesmo período, 21% e aquela vivendo nos distritos próximos 16%.
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França (2005) mostra que o mesmo processo ocorreu em Belém, onde os espaços públicos mais nobres - a 
beira do rio Guamá - acabaram por serem privatizados por empresas privadas de lazer cujos preços seriam 
inacessíveis para a maior parte da população local.

A necessidade de introdução de políticas públicas redistributivas de cunho local se tornam, portanto, 
fundamentais para que os ganhos proporcionados pelas atividades turísticas sejam efetivamente apropriados 
por toda a população, e não apenas por pequena parte desta. Políticas pró-concorrência também seriam 
desejáveis, uma vez que os efeitos seriam magnificados com a presença de oferta monopolista de tais 
serviços (HAZARI; KAUR, 1995).

As atividades turísticas também tendem a apresentar fortes externalidades - tanto positivas quanto negativas - 
geradas. Estas se referem tanto ao consumo dos recursos naturais existentes quanto à inter-relação inevitável 
que acontece entre os turistas e a população local. Ao contrário de atividades exportadoras de bens, o 
turismo requer que o turista se desloque para seu destino turístico, podendo gerar fortes consequências 
sociais (CHAO et al, 2004). Citando Hazari; Kaur (1995:279), “turismo requer a movimentação de pessoas 
de um país para outro antes destes se transformarem em turistas e não é o caso onde o turismo pode ser 
exportado como uma mercadoria de seu país original para o país importador”3.

Um claro efeito danoso se refere à deteriorização dos recursos naturais e ambientais locais. Ou seja, é 
possível que as atividades turísticas acabem por gerar externalidades negativas clássicas, passíveis de 
serem amenizadas mediante cobrança de taxas pigouvianas locais4. Cerina (2006), utilizando modelo de 
equilíbrio geral dinâmico, encontra resultado curioso. Este também mostra a necessidade de introdução de 
taxa pigouviana para impedir a depredação dos recursos naturais locais por atividade turística. Entretanto, 
esta aumenta também o bem-estar dos próprios turistas, ao permitir a manutenção da qualidade destes 
recursos no longo-prazo, evitando ocorrência de fenômeno de “tragédia dos comuns” com estes5. Hunt et al 
(2005), por exemplo, usando modelo de preços hedônicos, calcula quanto o turista médio estaria disposto a 
pagar por cada facilidade específica em atividade ecológica de caça e pesca em sítios naturais afastados.

Do ponto de vista social, é interessante notar que a inter-relação turistas e  população local pode gerar tanto 
efeitos benéficos quanto maléficos. Os primeiros se referem a todos os efeitos de transbordamento da melhoria 
dos bens públicos locais exigidos pela atividade turística (oferta de bens e serviços culturais, melhoria da 
infraestrutura urbana, entre outros). Os segundos se referem à deteriorização das condições sociais geradas 
também por tais atividades (aumento da criminalidade, da prostituição, inclusive infantil, entre outros).

Assim, é possível identificar alguns efeitos básicos sobre as finanças municipais que inevitavelmente 
aumentam os gastos públicos locais necessários para a manutenção de atividades turísticas (segurança, 
manutenção de atrativos culturais e ecológicos locais, entre outros). Essas atividades também alavancam 
as receitas públicas locais, seja pelo aumento da atividade econômica, seja pelo aumento do valor das 
propriedades locais. 

Quanto mais inelástica for a demanda por serviços turísticos locais (fruto, basicamente, da inexistência de 
roteiros turísticos alternativos), mais esta carga tributária é absorvida diretamente pelo turista, minimizando 
os efeitos políticos de tal tributação. Bonham; Gangnes (1996), por exemplo, mostram que a introdução de 
imposto indireto de 5% sobre as receitas hoteleiras em 1987 no Havaí não diminuiu os lucros do setor nem 
suas taxas de crescimento (indicando ser os turistas aqueles que efetivamente pagaram por tal taxa). 

A absorção de grande parte do custo fiscal por turistas (não residentes) seria forte razão para que se 
taxem estes. A existência de diferenciação de preços entre residentes e não-residentes na oferta destes 
serviços (muito comum em diversas partes do mundo) explicitaria esta questão política (HAZARI; NOWAK, 
2003). Gooroochurn; Milner (2005), utilizando modelo de equilíbrio geral computável para as ilhas Maurício 
3  Caserta; Russo (2002) dá exemplo curioso de externalidade negativa relativa ao turismo. Como o consumo de bens locais por turistas tende 
a não se repetir (uma vez que o turista não permanece no local), a concorrência entre as firmas locais via preço (uma vez que a qualidade 
não é observada) acaba por diminuir a qualidade e os preços cobrados, piorando o bem-estar da parcela da população local que valorizaria 
a qualidade dos produtos consumidos.
4  A geração de externalidades negativas por uma atividade configura uma falha de mercado porque os custos sociais desta seriam maiores 
que os custos privados incorridos pelo produtor. Uma solução para este problema é a introdução de impostos sobre o produtor que igualasse 
ambos os custos (o custo privado seria aumentado até o nível do custo social). Este tipo de imposto é conhecido como pigouviano em 
homenagem ao economista inglês Arthur Pigou (1877-1959).
5  Este ponto, entretanto, é controverso. Garcia; Tugores (2006), utilizando modelo de duopólio na indústria hoteleira local, juntamente com 
demanda diferenciada por qualidade por parte dos turistas, mostra que incentivos políticos que transfiram atividades turísticas de baixa qualidade 
para aquelas de alta qualidade não aumentariam o bem-estar nem diminuiriam as externalidades negativas geradas. Neste caso, é ótimo a 
manutenção de ambos os serviços (um hotel provendo serviços de baixa qualidade e outro de alta), e a política implementada deveria diminuir 
as atividades de ambos os setores. É importante notar que, neste contexto, existe perfeita informação dos consumidores a respeito da qualidade 
dos serviços ofertados, o que não permite que o efeito anteriormente descrito (de existência de moral hazard no mercado hoteleiro) ocorra.
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(os impostos indiretos nesta respondem por mais de três quartos da arrecadação pública), mostram que 
mudanças marginais na estrutura de impostos cobrada (aumentando os impostos sobre hotéis, restaurantes 
e serviços de comunicação e transportes) poderiam impactar fortemente o bem-estar local, uma vez que a 
carga tributária destes setores é fortemente absorvida pelos turistas não-residentes.

Entretanto, os efeitos das variações dos preços locais vis-à-vis os preços de sítios turísticos concorrentes 
podem ser muito fortes. González; Moral (1995) mostram que as atividades turísticas espanholas são 
fortemente influenciadas pelos preços locais (comparados com aqueles existentes nos principais países de 
origem dos turistas) e pelos preços de destinos concorrentes6. Huybers (2003) encontra resultados similares 
para a Austrália. A escolha de qual sítio turístico visitar seria fortemente influenciada pelas atrações locais 
existentes (vis-à-vis aquelas existentes nos sítios concorrentes) assim como de série de características dos 
próprios turistas (o que indicaria a necessidade de melhor matching das políticas públicas locais de oferta 
de bens públicos e o público-alvo preferencial de turistas que se almeja).

3.3 Finanças públicas municipais no Brasil

Em um ambiente federativo, é comum se definir as bases tributárias passíveis de serem utilizadas por 
cada nível governamental assim como as regras relativas às transferências de recursos entre estes níveis. 
Isto é feito concomitante à definição dos deveres constitucionais de cada um destes. Idealmente, deve-
se concentrar a arrecadação no nível de governo mais eficiente nesta tarefa (impedindo a ocorrência de 
fatos potencialmente danosos como uma guerra fiscal). Posteriormente, os recursos seriam redistribuídos 
(mediante transferências federativas) buscando adequar as tarefas a serem cumpridas e os recursos 
necessários para isto. Tais transferências também devem buscar uma maior equalização das receitas 
públicas per capita dos governos subnacionais. 

A distribuição desigual das atividades produtivas e da população entre os municípios brasileiros 
explicaria as fortes assimetrias existentes nas receitas e despesas municipais, assim como a grande 
importância das transferências federativas redistributivas.

Esta seção divide-se em três subseções distintas. Inicialmente, discute-se o papel dos municípios 
dentro do sistema federativo brasileiro. Posteriormente, faz-se descrição sucinta das contas públicas 
municipais. Por fim, descrevem-se as principais características dos municípios brasileiros, com especial 
ênfase a questões turísticas.

3.3.1 Finanças municipais em um ambiente federativo

No Brasil após a Constituição Federal de 1988 os municípios são reconhecidos como membros federativos tal 
qual os estados – o que aumenta tanto os direitos quanto os deveres de ambos. Isto explica o engessamento 
de uma série de despesas e ordenamentos jurídicos, não eficientes a princípio, em nível municipal. 

A nova constituição promoveu forte descentralização de recursos, ampliou a base tributária do principal 
imposto estadual (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS) ao mesmo tempo que 
aumentou os montantes obrigatoriamente repassados para estados e municípios. Este processo se dá sem 
a efetiva descentralização de obrigações e programas públicos, gerando forte pressão sobre as contas 
públicas do governo central (MORA; VARSANO, 2001).

Na nova constituição, os municípios poderiam tributar as propriedades urbanas por meio do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), os serviços através do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e a 
transferência comercial de propriedades (Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI). Ao mesmo 
tempo, estes também se apropriariam – mediante transferências federativas – de 25% do ICMS arrecadado 
pelos estados e 22,5% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do Imposto de Renda de Pessoas 
Físicas (IRPF) e do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) arrecadados pela União (PRADO, 2003). Os 
municípios também podem receber transferências voluntárias de recursos tanto dos estados quanto da União.

A partir da década de 90, o governo federal acaba por gerar nova reconcentração dos recursos públicos em 
suas mãos com novos tributos e elevação das alíquotas daqueles não compartilhados. Isto ocasiona uma queda 
na qualidade do sistema tributário sem, contudo, acarretar um equacionamento definitivo de seu problema de 

6  As principais origens dos turistas que visitaram a Espanha entre janeiro de 1979 e dezembro de 1993 foram Alemanha, França, Holanda, 
Portugal, Reino Unido, Suécia e Estados Unidos. Os principais destinos concorrentes seriam Portugal, França, Itália, Grécia, Turquia, Egito, 
Tunísia e Marrocos.
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TRIBUTOS PARTICIPAÇÃO RELATIVA % PIB

1.Tributos Federais 68,7 24,20

   1.1 Impostos, Taxas e Contribuições 62,93 22,16

   1.2 Receitas de Dívida Ativa  (1) 0,15 0,05

   1.3 Contribuições Parafiscais (2) 1,05 0,39

   1.4 Contribuição para o FGTS 4,57 1,60

2. Tributos Estaduais 26,17 9,22

3. Tributos Municipais 5,13 1,80

Total 100 35,23

desequilíbrio financeiro.  Do lado do gasto, a adoção de políticas restritivas visando ao controle do déficit gera um 
processo acentuado de descentralização. Este processo, por não decorrer de um plano previamente negociado 
com os governos subnacionais, compromete ainda mais a ação governamental, principalmente na área social. 
Infelizmente, os estados e municípios, apesar do significativo fortalecimento financeiro pós-Constituição Federal 
de 1988, ainda não foram capazes de atender à ampliação de atribuições e encargos. 

Entre 2003 e 2005, é possível notar forte concentração da arrecadação fiscal nas mãos do governo federal 
(68,70%) e dos governos estaduais (26,17%). Os municípios responderiam apenas por 5,13% do montante 
arrecadado (tabela 3.1).

Tabela 3.1: Participação relativa dos tributos federais, estaduais e municipais na carga 
tributária e carga tributária por esfera de governo em proporção do Produto Interno Bruto 
nacional – 2003-2005 (%)

3.3.2 Contas públicas municipais
As receitas orçamentárias dos municípios podem ser classificadas, segundo a categoria econômica, em 
correntes e de capital. Quanto à origem dos recursos, as receitas correntes podem ser próprias e/ou oriundas 
de transferências.

As próprias compreendem basicamente as receitas tributária, patrimonial, industrial e de serviços. Vale 
destacar as tributárias que provêm da arrecadação de impostos - Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis 
(ITBI) -, de taxas - de iluminação pública, coleta de lixo e alvará de funcionamento, por exemplo -, e de 
contribuições de melhoria - cobradas por obras realizadas pelo poder municipal.

O forte crescimento recente do setor de serviços se reflete nas estatísticas de arrecadação tributária 
municipal crescente de ISS, que se mostra como o mais importante imposto municipal, à frente dos impostos 
patrimoniais, como o IPTU (OZAKI, 2002).

As transferências estaduais são representadas, principalmente, pela cota-parte (25%) do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), mas também pelos repasses de 50% do Imposto sobre a 
Produção de Veículos Automotores (IPVA), além de outras, como 50% das multas do IPVA, 25% das multas 
do ICMS e 25% da dívida ativa tributária.

As transferências federais advêm do repasse de 22,5% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e de 
22,5% do Imposto de Renda (IR), por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A União repassa 
também 50% do Imposto Territorial Rural (ITR), o imposto retido na fonte do funcionalismo municipal e 2,5% 

Fonte:  BRASIl 2006. Tribunal de Contas da União. Relatório de Parecer Prévio das Prestações de Contas do Governo 
Federal. 

Nota: Nas contribuições estão excluídos os montantes referentes ao PASEP Pessoa Jurídica Pública e Contribuição  
Patronal para o Plano de Seguridade dos Servidores.
(1) Refere-se à divida ativa de impostos , taxas e contribuições. (2) Estão incluídas as contribuições do Sistema  
“S”, Outras Contribuições Sindicais e de Órgãos de fiscalização profissionais regulamentadas. 
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do IPI via participação no Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados, ou Fundo 
de Exportação (FPEX).

Serão privilegiadas as transferências de FPM e de ICMS, por seu peso. É importante registrar aqui que uma 
maior ou menor dependência do FPM ou ICMS reflete o porte econômico-fiscal dos municípios. Enquanto 
as transferências de FPM são determinadas principalmente pelo critério população, não se vinculando à 
base econômica e tributária do município, as de ICMS são determinadas predominantemente pelo Valor 
Adicionado Fiscal (VAF) e, portanto, estão diretamente relacionadas ao dinamismo econômico municipal7.

Pode-se inferir que um alto grau de dependência ao FPM é reflexo de uma base econômica e fiscal frágil, ao 
passo que os municípios com elevada dependência do ICMS caracterizam-se por um dinamismo econômico 
mais intenso. Ou seja, enquanto o FPM seria fortemente redistributivo (permitindo uma maior equidade entre as 
receitas correntes municipais per capita), a cota-parte do ICMS seria função básica da capacidade produtiva local, 
reproduzindo, portanto, a assimetria observada na distribuição da atividade produtiva entre os municípios.

De acordo com Dowell (2006), a receita corrente por habitante dos municípios até 5 mil habitantes é superior a 
de todos os demais, inclusive dos municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Municípios com população 
entre 20 e 100 mil habitantes são os que dispõem de menor receita corrente por habitante. O comportamento 
da curva de receita corrente por habitante é similar a um U para todas as regiões brasileiras.

Já as receitas de capital seriam dadas pelas operações de crédito, alienação de bens, amortização de 
empréstimos concedidos, entre outros.

Assim sendo, do lado das receitas, foram analisadas as receitas municipais per capita, as receitas correntes 
per capita, a razão entre estas receitas correntes e o produto local (indicativo da “alíquota” efetiva de tais 
receitas), as transferências totais per capita, aquelas específicas do FPM per capita, as receitas tributárias 
per capita, a arrecadação de impostos per capita (tanto total quanto relativa a cada um dos impostos 
municipais específicos, ITBI, ISS e IPTU), a razão entre a arrecadação de ITBI e o produto municipal total (a 
“alíquota” efetiva deste imposto), a razão entre a arrecadação de ISS e o produto terciário local (a “alíquota” 
efetiva deste imposto) e a razão entre a arrecadação de IPTU e a economia urbana local – dada pela soma 
dos produtos secundário e terciário – o que geraria a “alíquota” efetiva deste imposto. 

Atividades turísticas afetariam os três impostos citados. Espera-se que a arrecadação de ISS seja 
incrementada devido ao próprio aumento dos serviços municipais. Um exemplo se refere à cidade de 
São Paulo. Os dados da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município (Prodam) 
mostram um forte crescimento da arrecadação de ISS com o segmento turístico. O valor movimentado 
pelo setor, entre janeiro e agosto de 2007, foi 17% superior ao do mesmo período em 2006. E os resultados 
de 2007 superaram em 15% os de 2003 e foram 88% superiores ao mesmo período (janeiro a agosto) de 
2001 (FISCOSOFT, 2007).

Atividades turísticas influenciariam a arrecadação de IPTU pela mudança gerada nos preços das 
propriedades urbanas. O fato gerador deste imposto é o valor de mercado destas propriedades, cujo preço 
depende do fluxo de serviços que este gera. Estes serviços são derivados tanto das características físicas 
quanto dos serviços disponíveis no local onde o imóvel se localiza. Dessa forma, pode-se diferenciar as 
características da habitação pelos serviços de infraestrutura básica (energia, água, esgoto) existentes, pelos 
serviços provenientes da habitação em si (espaço interno, tipo de acabamento, vagas na garagem), pela 
acessibilidade às áreas importantes da cidade, pelos serviços de comércio e prestação de serviços no 
entorno e pelas características naturais ou amenidades do entorno (Lucena, 1985). A forte influência das 
atividades turísticas sobre alguns destes fatores explica os efeitos arrecadatórios esperados. O mesmo 
pode ser dito em relação ao ITBI.

Já as despesas municipais podem ser classificadas, de acordo com a Lei nº 4320, por categoria econômica 
(correntes e de capital) ou por funções (saúde, educação, planejamento, etc.).

A classificação funcional das despesas implica distribuí-las entre conjunto predeterminado de funções e 
subfunções que agregariam os gastos públicos por área de ação governamental (segurança, habitação, 
educação, saúde, entre outros). 

Já a classificação econômica das despesas classifica-as entre despesas correntes e de capital. As primeiras se 
refeririam a despesas de pessoal (e encargos sociais), juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. 

7  O VAF corresponde à diferença entre as saídas e as entradas de mercadorias e serviços realizadas pelos contribuintes do ICMS em cada 
município. A soma dos VAF de todos os contribuintes será o VAF do município e a soma dos VAF de todos os municípios será o VAF geral do 
estado. A relação percentual entre o VAF do município e o VAF geral do estado determinará os critérios de rateio de pelo menos três quartos 
das transferências do ICMS para os municípios (ALBUQUERQUE, 2007).
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FAIX AS DE POPULAÇÃO
NÚMERO DE MUNICÍPIOS

NÚMERO DE MUNICÍPIOS 
COM ROTEIRO TURÍSTICO

TOTAL %

Até 10 mil habitantes 2.672 247 9,24

Entre 10 mil e 50 mil habitantes 2.324 478 20,57

Entre 50 mil e 100 mil habitantes 313 122 38,98

Entre 100 mil e 1 milhão de 
habitantes 241 130 53,94

Acima de 1 milhão de habitantes 14 13 92,86

Total 5.564 990 17,79

As despesas de capital se referem aos investimentos, às inversões financeiras e à amortização da dívida.
Assim, do lado da despesa, são analisadas as despesas municipais per capita (tanto total quanto corrente e 
de capital), a relação entre despesas correntes e o produto local, as despesas per capita com pessoal e com 
investimentos e as relações destas despesas com as despesas e as receitas correntes. Algumas despesas 
classificadas por função também foram analisadas seja do ponto de vista per capita, seja em relação às 
receitas ou às despesas correntes. Foram elas os gastos em educação, cultura, habitação, urbanismo, 
saúde, saneamento, segurança e turismo.

Os produtos municipais per capita e os pesos, seja do setor terciário, seja da economia urbana na 
produção local também foram analisados. Todas as variáveis utilizadas estão descritas de forma mais 
minuciosa no apêndice B.

3.3.3 Distribuição dos municípios turísticos brasileiros
Dado que o estudo trabalha com dados dos 5564 municípios brasileiros, inicialmente, apresenta-se uma breve 
caracterização da amostra dos municípios que possuem algum tipo de roteiro turístico, e posteriormente, 
são descritas as variáveis de finanças públicas.

As definições de tipos de turismo utilizadas neste estudo - assim como as caracterizações turísticas dos 
municípios brasileiros - se encontram em documentos do próprio Ministério do Turismo (2004, 2007) e em 
outras fontes como Beni (2001) apud Edra (2005). 

Dos 5.564 municípios brasileiros, 2.672 possuem até 10 mil habitantes. Nestes, 9,24% dispõem de algum 
tipo de roteiro turístico. Já na faixa de população entre 10 mil e 50 mil habitantes, o percentual de municípios 
com roteiro turístico passa para 20,57%. Nas faixas seguintes, de 50 mil a 100 mil e entre 100 mil e 1 milhão 
de habitantes, passam para 38,98% e 53,94%, respectivamente. Por fim, dos 14 municípios com mais de 1 
milhão de habitantes, 13 deles (ou 92,86%) possuem algum roteiro turístico (tabela 3.2).

Tabela 3.2: Número de municípios brasileiros com roteiro turístico, por faixa de população

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério do Turismo. Plano Nacional do Turismo e Programa de Regionalização do 
Turismo. Roteiros do Brasil. 2003/2007 Brasília/DF. 2003. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/>. Acesso 
em: 24 out. 2008.
___. Secretaria Nacional de Politicas do Turismo. Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais. Brasília/DF. 
2004 Disponível em <http://www.turismo.gov.br/>. Acesso em: 24 out. 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). 

Parece claro, portanto, que os municípios com roteiros turísticos tenderiam a ser maiores, em média, que 
aqueles menos turísticos (gráfico 3.1).
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ESTADOS

MUNICÍPIOS SEM 
ROTEIRO TURÍSTICO

MUNICÍPIOS COM 
ROTEIRO TURÍSTICO

TOTAL DE
 MUNICÍPIOS

TOTAL
PROPORÇÃO 
NO ESTADO 

(%)
TOTAL

PROPORÇÃO 
NO ESTADO 

(%)
TOTAL %

Rondônia 48 92,31 4 7,69 52 0,93

Amazonas (+Acre+Roraima+Amapá) 73 73,74 26 26,26 99 1,78

Pará 120 75,47 39 24,53 159 2,86

Tocantins 119 85,61 20 14,39 139 2,50

Maranhão 165 76,04 52 23,96 217 3,90

Piauí 212 95,07 11 4,93 223 4,01

Ceará 140 76,09 44 23,91 184 3,31

Rio Grande do Norte 129 77,25 38 22,75 167 3,00

Continua

Gráfico 3.1: Distribuição percentual dos municípios totais e turísticos de acordo com seu 
tamanho populacional

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério do Turismo. Plano Nacional do Turismo e Programa de Regionalização do 
Turismo. Roteiros do Brasil. 2003/2007 Brasília/DF. 2003. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/>. Acesso 
em: 24 out. 2008.
___. Secretaria Nacional de Politicas do Turismo. Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais. Brasília/DF. 
2004 Disponível em <http://www.turismo.gov.br/>. Acesso em: 24 out. 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). 

A região Norte abriga 89 destes municípios turísticos com destaque para o Estado do Pará, com 39 destes. 
No Nordeste há 300 municípios – 52 no Maranhão e 51 em Pernambuco. No Centro-Oeste encontram-se 49 
– 24 em Mato Grosso. O Sudeste é a região que possui maior número destes municípios – 321 (195 só em 
São Paulo). Por fim, na região Sul, existem municípios com roteiro turístico, dos quais 138 no Rio Grande do 
Sul (Tabela 3.3).

Tabela 3.3: Número de municípios brasileiros com roteiro turístico, por unidade da Federação
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Continuação Tabela 3.3

São Paulo agregaria 20% de todos os municípios brasileiros com roteiro turístico, o que representa 30,23% 
dos municípios do estado. O segundo estado em número de municípios com roteiros turísticos é o Rio 
Grande do Sul, com 14% (27,82% dos municípios do estado).

A maioria das transferências voluntárias do Ministério do Turismo também se destinou a estes municípios. 
Estes absorveram 70,15% dos recursos transferidos voluntariamente pelo órgão entre janeiro de 2005 e junho 
de 2008. Este fato se repetiu na maior parte dos estados da federação. As exceções seriam Ceará, Maranhão, 
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Tocantins. Entretanto, só nos dois primeiros 
a proporção de municípios não-turísticos atendidos foi maior que a relativa aos turísticos (tabela 3.4).

Paraíba 197 88,34 26 11,66 223 4,01

Pernambuco 134 72,43 51 27,57 185 3,32

Alagoas 85 83,33 17 16,67 102 1,83

Sergipe 49 65,33 26 34,67 75 1,35

Bahia 382 91,61 35 8,39 417 7,49

Minas Gerais 798 93,55 55 6,45 853 15,33

Espírito Santo 55 70,51 23 29,49 78 1,40

Rio de Janeiro 44 47,83 48 52,17 92 1,65

São Paulo 450 69,77 195 30,23 645 11,59

Paraná 355 88,97 44 11,03 399 7,17

Santa Catarina 244 83,28 49 16,72 293 5,27

Rio Grande do Sul 358 72,18 138 27,82 496 8,91

Mato Grosso do Sul 65 83,33 13 16,67 78 1,40

Mato Grosso 117 82,98 24 17,02 141 2,53

Goiás e Brasília 235 95,14 12 4,86 247 4,44

Total de Municípios 4.574 82,21 990 17,79 5.564 100,00

ESTADOS

MUNICÍPIOS SEM 
ROTEIRO TURÍSTICO

MUNICÍPIOS COM 
ROTEIRO TURÍSTICO

TOTAL DE
 MUNICÍPIOS

TOTAL
PROPORÇÃO 
NO ESTADO 

(%)
TOTAL

PROPORÇÃO 
NO ESTADO 

(%)
TOTAL %

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério do Turismo. Plano Nacional do Turismo e Programa de Regionalização do 
Turismo. Roteiros do Brasil. 2003/2007 Brasília/DF. 2003. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/>. Acesso 
em: 24 out. 2008.
___. Secretaria Nacional de Politicas do Turismo. Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais. Brasília/DF. 
2004 Disponível em <http://www.turismo.gov.br/>. Acesso em: 24 out. 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). 
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ESTADO

MUNICÍPIOS ATENDIDOS VALORES REPASSADOS (R$ 1.000)

NÚMERO TOTAL
MUNICÍPIOS 
TURÍSTICOS

TOTAL
MUNICÍPIOS 
TURÍSTICOS

MUNICÍPIOS NÃO 
TURÍSTICOS

abs
Proporção 
no estado

 (%)
abs

Proporção 
no estado 

(%)
abs

Proporção 
no país 

(%)
abs

Proporção 
no estado 

(%)
abs

Proporção 
no estado 

(%)

Alagoas 23 22,55 9 52,94 61.575,22 2,80 38.375,50 62,32 23.199,72 37,68

Bahia 73 17,51 17 48,57 102.476,84 4,66 72.145,23 70,40 30.331,61 29,60

Ceará 108 58,70 24 54,55 119.117,68 5,42 42.287,27 35,50 76.830,41 64,50

Maranhão 66 30,41 13 25,00 29.603,40 1,35 7.395,74 24,98 22.207,66 75,02

Paraiba 119 53,36 15 57,69 99.807,53 4,54 53.442,06 53,55 46.365,48 46,45

Pernambuco 74 40,00 22 43,14 119.097,36 5,42 99.506,03 83,55 19.591,33 16,45

Piauí 45 20,18 10 90,91 49.226,77 2,24 39.305,95 79,85 9.920,82 20,15

Rio Grande do 
Norte 74 44,31 15 39,47 103.530,37 4,71 80.601,64 77,85 22.928,73 22,15

Sergipe 34 45,33 19 73,08 43.840,43 1,99 37.880,43 86,41 5.960,00 13,59

Espírito Santo 42 53,85 14 60,87 36.282,22 1,65 25.497,00 70,27 10.785,22 29,73

Minas Gerais 406 47,60 36 65,45 246.666,63 11,22 96.369,60 39,07 150.297,04 60,93

Rio de Janeiro 39 42,39 22 45,83 87.743,55 3,99 80.732,05 92,01 7.011,50 7,99

São Paulo 209 32,40 49 25,13 133.166,10 6,06 90.343,67 67,84 42.822,43 32,16

Goiás 97 39,43 7 58,33 68.177,53 3,10 25.003,79 36,67 43.173,74 63,33

Mato Grosso do 
Sul 31 39,74 8 61,54 39.858,98 1,81 17.790,00 44,63 22.068,97 55,37

Mato Grosso 62 43,97 8 33,33 64.509,93 2,93 35.324,16 54,76 29.185,76 45,24

Distrito Federal 1 100,00 1 100,00 490.532,97 22,31 490.532,97 100,00 0,00 0,00

Santa Catarina 71 24,23 27 55,10 20.294,66 0,92 11.113,09 54,76 9.181,57 45,24

Paraná 154 38,60 26 59,09 55.607,33 2,53 26.691,16 48,00 28.866,17 51,91

Rio Grande do 
Sul 159 32,06 69 50,00 48.648,92 2,21 30.599,76 62,90 18.049,16 37,10

Rondônia 13 25,00 3 75,00 7.030,18 0,32 6.273,03 89,23 757,16 10,77

Acre 4 18,18 3 30,00 7.407,30 0,34 7.157,30 96,62 250,00 3,38

Amazonas 6 9,68 4 40,00 55.639,28 2,53 37.783,03 67,91 17.856,25 32,09

Roraima 10 66,67 4 100,00 29.947,46 1,36 27.746,86 92,65 2.200,60 7,35

Pará 30 20,98 13 39,39 53.021,81 2,41 46.255,43 87,24 6.766,38 12,76

Tabela 3.4: Transferências voluntárias do Ministério do Turismo aos municípios turísticos e 
não turísticos por unidade da Federação – janeiro de 2005 a junho de 2008

Continua
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ESTADOS
ROTEIROS TURÍSTICOS 
INTERNACIONAIS COM 

APOIO DO MINTUR

ROTEIROS TURÍSTICOS 
INTERNACIONAIS COM 

APOIO DAS UF'S

ROTEIROS 
NACIONAIS

Rondônia 4

Amazonas 
(+Acre+Roraima+Amapá) 19 12

Pará 13 28

Tocantins 18 2

Maranhão 14 39

Piauí 11 2

Ceará 32 21

Rio Grande do Norte 30 36

Paraíba 25 1

Pernambuco 18 34

Alagoas 17

Sergipe 25 14

Bahia 18 27

  Fonte:  Dados da Pesquisa.

Os 427 municípios com roteiros turísticos internacionais com apoio do Ministério do Turismo não se 
concentram em algumas poucas unidades da Federação (tabela 3.5). Em ordem decrescente, os estados 
com maior número de municípios nesta categoria são Rio Grande do Sul (37), Ceará (32), Rio Grande do 
Norte (30), Rio de Janeiro (26), Paraíba (25), Sergipe (25) e São Paulo (24).

Já os municípios com roteiros turísticos internacionais com apoio das unidades da Federação se encontram 
apenas em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Já em relação aos municípios 
com roteiros nacionais ressaltam-se os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul com maior número de 
municípios nesta categoria (tabela 3.5).

Tabela 3.5: Número de municípios com roteiros turísticos internacionais e com roteiros 
nacionais, por unidade da Federação

Continua

Continuação Tabela 3.4

Amapá 5 31,25 4 66,67 9.856,59 0,45 9.616,59 97,57 240,00 2,43

Tocantins 20 14,39 9 45,00 15.768,27 0,72 6.390,24 40,53 9.378,03 59,47

Brasil 1.975 35,50 453 45,80 2.198.435,31 100,00 1.542.159,57 70,15 656.225,74 29,85

ESTADO

MUNICÍPIOS ATENDIDOS VALORES REPASSADOS (R$ 1.000)

NÚMERO TOTAL
MUNICÍPIOS 
TURÍSTICOS

TOTAL
MUNICÍPIOS 
TURÍSTICOS

MUNICÍPIOS NÃO 
TURÍSTICOS

abs
Proporção 
no estado

 (%)
abs

Proporção 
no estado 

(%)
abs

Proporção 
no país 

(%)
abs

Proporção 
no estado 

(%)
abs

Proporção 
no estado 

(%)
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Duas outras caracterizações foram utilizadas no estudo - municípios com potencial turístico e municípios 
indutores. Os estados com maior número de municípios com potencial turístico são São Paulo (640), Minas 
Gerais (494), Paraná (399) e Rio Grande do Sul (389). Já os municípios indutores estão distribuídos mais 
equitativamente entre todos os estados (tabela 3.6).

Tabela 3.6: Número de municípios com potencial turístico e municípios indutores, por 
unidade da Federação.

Continuação Tabela 3.5

ESTADO MUNICÍPIOS COM POTENCIAL TURÍSTICO MUNICÍPIOS INDUTORES

Rondônia 27 1

Amazonas 
(Acre+Roraima+Amapá) 74 5

Pará 33 3

Tocantins 50 2

Maranhão 51 2

Piauí 120 3

Ceará 103 4

Rio Grande do Norte 80 3

Paraíba 57 1

Continua

Minas Gerais 18 48

Espírito Santo 13 11

Rio de Janeiro 26 48

São Paulo 24 182

Paraná 12 5 44

Santa Catarina 21 11 34

Rio Grande do Sul 37 5 138

Mato Grosso do Sul 9 10 13

Mato Grosso 16 18

Goiás e Brasília 7 11

Total geral 427 31 763

ESTADOS
ROTEIROS TURÍSTICOS 
INTERNACIONAIS COM 

APOIO DO MINTUR

ROTEIROS TURÍSTICOS 
INTERNACIONAIS COM 

APOIO DAS UF'S

ROTEIROS 
NACIONAIS

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério do Turismo. Plano Nacional do Turismo e Programa de Regionalização do 
Turismo. Roteiros do Brasil. 2003/2007 Brasília/DF. 2003. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/>. Acesso 
em: 24 out. 2008.
___. Secretaria Nacional de Politicas do Turismo. Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais. Brasília/DF. 
2004 Disponível em <http://www.turismo.gov.br/>. Acesso em: 24 out. 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). 
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Os roteiros turísticos também podem ser classificados tematicamente: de aventuras, culturais, ecológicos, 
sol e praia, negócios, esportivos, rurais, pesca, náuticos, religiosos, gastronômicos, saúde e estudos (estes 
quatro últimos, devido a seu pequeno número, são estudados conjuntamente). Ministério do Turismo (2004) 
explicita os conceitos formais destes roteiros – base dos conceitos a serem descritos a seguir.

O turismo de aventura compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de 
aventura de caráter recreativo e não competitivo. Beni (2001) apud Edra (2005) assegura que o turismo de 
aventura ocorre com deslocamento da demanda para espaços naturais, com ou sem roteiros programados 
e ausência de equipamentos receptivos, motivadas pela atração exercida pelo desconhecido e desejo de 
enfrentar situações de desafio físico e emocional. Este tipo de turismo encontra-se em municípios de todos 
os estados brasileiros, exceto Rondônia. E os estados com maior número de municípios com este tipo de 
roteiro são: São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Ceará (tabela 3.7).

Continuação Tabela 3.6

Pernambuco 52 3

Alagoas 102 2

Sergipe 75 1

Bahia 137 5

Minas Gerais 494 4

Espírito Santo 78 1

Rio de Janeiro 91 5

São Paulo 640 2

Paraná 399 3

Santa Catarina 293 3

Rio Grande do Sul 389 4

Mato Grosso do Sul 78 3

Mato Grosso 2

Goiás e Brasília 243 5

Total 3.666 67

ESTADO MUNICÍPIOS COM POTENCIAL TURÍSTICO MUNICÍPIOS INDUTORES

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério do Turismo. Plano Nacional do Turismo e Programa de Regionalização do 
Turismo. Roteiros do Brasil. 2003/2007 Brasília/DF. 2003. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/>. Acesso 
em: 24 out. 2008.
___. Secretaria Nacional de Politicas do Turismo. Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais. Brasília/DF. 
2004 Disponível em <http://www.turismo.gov.br/>. Acesso em: 24 out. 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). 
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Tabela 3.7: Número de municípios por tipo de roteiro turístico, por unidade da Federação

ESTADOS ROTEIROS TURÍSTICOS

Aventura Cultura Ecológico
Sol e 
Praia

Negócios Esporte Rural Pesca Náutico Outros (1)

Rondônia 2 3

A m a z o n a s 
(Acre+Roraima+Amapá) 11 8 21 3 2 6 3 12

Pará 13 28 17 11 17 2 13 13 15 6

Tocantins 2 2 20 14 7 7 14 18

Maranhão 21 52 52 27 27 34 25 12 46

Piauí 4 11 7 6 11 6 11

Ceará 43 39 43 27 36 38 35 1 15

Rio Grande do Norte 11 24 25 27 12 14

Paraíba 13 15 14 10 2 12 1 1 1

Pernambuco 38 35 26 17 43 18 11 9

Alagoas 12 11 17 17 17 12 17 17

Sergipe 11 25 25 25 25 22 20

Bahia 23 32 32 16 1 1 1

Minas Gerais 25 44 21 1 16 1 21 6 2 5

Espírito Santo 23 20 20 23 18 5 16 9 5 5

Rio de Janeiro 47 42 47 33 46 46 45 31 20

São Paulo 79 175 120 14 51 6 121 17 8

Paraná 18 26 28 13 7 15 3 4 11

Santa Catarina 36 39 38 26 22 5 9 1 20

Rio Grande do Sul 74 118 60 20 62 7 50 34 23

Mato Grosso do Sul 11 11 11 6 11

Mato Grosso 21 24 23 10 9 14

Goiás e Brasília 8 11 11 1 2 3

Total geral 544 794 678 330 439 173 404 159 208 138

O turismo ecológico - também chamado de turismo da natureza ou turismo verde – caracteriza-se pelo 
deslocamento da demanda para espaços naturais, com ou sem equipamentos receptivos, motivadas pelo 
desejo ou necessidade de fruição da natureza, observação passiva da flora, fauna, da paisagem e dos 

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério do Turismo. Plano Nacional do Turismo e Programa de Regionalização do 
Turismo. Roteiros do Brasil. 2003/2007 Brasília/DF. 2003. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/>. Acesso 
em: 24 out. 2008.
___. Secretaria Nacional de Politicas do Turismo. Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais. Brasília/DF. 
2004 Disponível em <http://www.turismo.gov.br/>. Acesso em: 24 out. 2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). 
(1) Refere-se aos roteiros gastronômicos, de saúde, religiosos e de estudos.
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aspectos cênicos do entorno. Pode ainda se caracterizar pela observação participante e interativa com o meio 
ambiente, na prática de caminhadas, escalada, rafting e outros “esportes radicais” em que a natureza atua 
como pano de fundo. O espaço para este tipo de turismo é caracterizado pela flexibilização ou inexistência 
de restrições rígidas e limites à utilização do espaço. Assim como o turismo de aventura, este se encontra 
em todos os estados da Federação, exceto Rondônia. São Paulo destaca-se em número de municípios com 
este tipo de turismo (tabela 3.7).

O turismo cultural compreende a vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico 
e cultural e dos even tos que valorizam e promovem os bens materiais e imateriais da cultura. Numa visão 
mais restrita, para Beni apud Edra (2005) o roteiro cultural é caracterizado pelo deslocamento da demanda 
a núcleos receptores que contam com patrimônio e acervo cultural encontrado em ruínas, monumentos, 
museus e obras de arte, a representação da história do homem em distintas épocas. Este tipo de turismo 
encontra-se em municípios de todos os estados brasileiros, com destaque para São Paulo (175 municípios) 
e Rio Grande do Sul (118).

O turismo de sol e praia - muito importante no país - constitui-se de recreação, entretenimento ou descanso 
em praias, em função da presença conjunta de água, sol e calor caracterizada pela oferta de serviços, 
produtos e equipamentos de operação e agenciamento, transporte, hospedagem, alimentação, recepção 
e condução de turistas e outras atividades complementares. Neste caso, a recreação, o entretenimento e 
o descanso estão relacionados ao divertimento, à distração ou ao usufruto e contemplação da paisagem. 
Também para fins desse segmento turístico, considera-se praia a área situada ao longo de um corpo de 
água, constituída comumente de areia, lama ou diferentes tipos de pedras. Deste modo, estão contempladas 
praias marítimas, praias fluviais e lacustres (margens de rios, lagoas e outros corpos de água doce) e praias 
artificiais (construções similares às praias naturais à beira de lagos, represas e outros corpos de água).

Em documento recente8, o Ministério do Turismo condensa esta definição mais ampla assegurando que o 
turismo de sol e praia constitui-se de recreação, entretenimento ou descanso em praias, em função da presença 
conjunta de água, sol e calor. Os principais estados, em relação ao número de municípios com este tipo de 
turismo, são Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Santa Catarina (tabela 3.7).

O turismo de negócios é realizado por executivos e homens de negócios que se deslocam em direção aos 
grandes centros empresariais para realizarem atividades profissionais, comerciais ou industriais. São grandes 
consumidores com viagens custeadas pelas empresas. Isto os leva a gastarem mais com entretenimento durante 
o tempo livre. Neste tipo de turismo, destacam-se os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Pernambuco (tabela 3.7).

O turismo de esportes tem como principal produto o esporte. O deslocamento da demanda é realizado em função 
do interesse de alguma modalidade esportiva, para prática ou apenas para observação. Neste segmento incluem-
se os núcleos receptores que sediam olimpíadas, competições e torneios, por exemplo. Nesta modalidade, os 
estados com maior número de municípios são Rio de Janeiro, Ceará e Maranhão (tabela 3.7).

O turismo rural é caracterizado pelo deslocamento da demanda para espaços rurais com ou sem pernoite 
para fruição de cenários e instalações rurícolas. Na Europa, este tipo de turismo vem sendo alternativa às 
áreas turísticas em processo de saturação. No Brasil, os estados com maior número de municípios com este 
tipo de turismo são São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro (tabela 3.7).

O turismo de pesca foi definido por Teixeira (2007) como a execução da atividade pesqueira com os 
equipamentos permitidos por lei para tal esporte, com o intuito único de lazer respeitando as cotas de abate 
para peixes impostas pela legislação. No Brasil, destacam-se os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Alagoas (tabela 3.7).

O turismo náutico caracteriza-se pela utilização de embarcações náuticas com finalidade da movimentação 
turística. De acordo com a Secretaria de Turismo de Estado do Paraná, isto é tradicional em países turísticos 
e não-turísticos que possuem recursos aquáticos, cuja principal motivação está associada ao litoral, rios 
e represas9. Estes devem contar com portos esportivos, tanto públicos como privados, que apresentem 
tanto equipamentos de amarre, de assistência, estaleiro, fornecimento de combustível quanto serviços 
complementares como restaurantes e lojas. Os estados brasileiros com maior número de municípios com 
este tipo de turismo são Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Sergipe (tabela 3.7).

Por fim, devido ao pequeno número de municípios existentes, os roteiros de saúde, religioso, gastronômico 
e de estudos foram agrupados em um único tipo – descrito na tabela 3.7 como outros. Nesta categoria 
estariam 138 municípios brasileiros.

8 Definição de acordo com Ministério do Turismo (2008). Disponível em: http://www.fbcvb.org.br/Imagens/Arquivos/Livro_SolePraia.pdf
9 Disponível em: http://www.pr.gov.br/turismo/turismo_tipo_esportivo.shtml?turistas.
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3.4 Impactos quantitativos do turismo nas finanças públicas municipais

Nesta subseção, diversas foram as variáveis estudadas. Do ponto de vista econômico, analisou-se tanto o 
produto municipal per capita quanto sua composição. Do ponto de vista tributário, analisaram-se os mais 
diversos índices relacionados tanto às receitas quanto às despesas.

Inicialmente faz-se análise descritiva exaustiva tanto das características econômicas locais quanto das 
diversas fontes de receitas municipais existentes, buscando comparar os municípios turísticos daqueles não-
turísticos. Isto foi feito em nível regional, dada a forte diversidade dos municípios brasileiros. Posteriormente, 
testa-se estatisticamente se as diversas variáveis analisadas seriam efetivamente distintas entre os dois 
grupos analisados. Por fim, busca-se quantificar efetivamente estas diferenças.

3.4.1 Análise descritiva
Os municípios brasileiros podem ser caracterizados pelo potencial turístico, por contarem com roteiros 
turísticos internacionais com apoio do Ministério do Turismo ou das unidades da Federação, por contarem 
com roteiros turísticos nacionais e com algum roteiro turístico temático. Ao mesmo tempo, estes grupos 
sempre se diferenciaram pela região de origem destes.

O produto municipal per capita, a proporção do produto municipal urbano (soma dos setores secundário e 
terciário) sobre o total, as arrecadações de IPTU per capita, de ISS per capita, de ITBI per capita, do nível de 
transferências recebidas per capita e da razão entre a arrecadação de IPTU e o produto municipal urbano 
(soma dos setores secundários e terciários) são indicadores disponíveis para os anos entre 2002 e 2005 – 
únicos anos para os quais existem dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios brasileiros.

Para cada variável foram descritos seus valores absolutos para 2002 e 2005, assim como seus valores 
relativos à média nacional (para os mesmos anos). Este segundo número é importante para se identificar 
possíveis movimentos de convergência (e divergência) desses valores municipais para a média nacional. 

É possível identificar os movimentos específicos que essas variáveis fazem em municípios específicos, 
buscando identificar padrões nesse processo.

a) Municípios com e sem potencial turístico
Os municípios com potencial turístico, em todas as regiões do país com exceção da Sul e da Centro-Oeste, 
apresentam maior produto per capita em relação àqueles que não apresentam tal potencial. Entretanto, 
nenhum padrão efetivo pode ser observado em relação a isto (gráfico 3.2).

Os municípios com potencial turístico da região Sudeste se mostraram os mais produtivos do país tanto 
em 2002 quanto em 2005 (seu produto municipal per capita médio passa de R$11.697,84 em 2002 para 
R$16.473,06 em 2005), seguidos pelos municípios sem potencial turístico da região Sul (produto municipal 
per capita de R$11.242,04 em 2002, subindo para R$16.280,48 em 2005). Os municípios mais pobres do 
país seriam aqueles nordestinos sem potencial turístico, seguido daqueles das regiões Norte e Sudeste 
sem o mesmo potencial. Todas as regiões apresentaram um comportamento de convergência para a média 
nacional, com exceção dos municípios com potencial turístico das regiões Nordeste e Centro-Oeste (ambos 
apresentaram um produto municipal per capita menor que o observado nacionalmente e esta proporção 
diminuiu no período – de 56,84% e 85,31% para 52,82% e 77,70% da média nacional, respectivamente). 
Entretanto, os municípios sem potencial turístico destas regiões cresceram acima da média nacional! No 
caso do Centro-Oeste, o produto per capita de tais municípios passa de R$8.470 (102,12% da média nacional) 
em 2002 para R$13.306 (111,24% da média nacional) em 200510. Já no caso nordestino, os municípios 
sem potencial turístico seriam aqueles mais pobres entre os grupos de municípios analisados. Estes em 
2002 apresentavam um produto per capita de somente 29,18% da média brasileira (R$2,420). Em 2005, tal 
percentual sobe para 30,22% (R$3.614), ainda bastante baixo (gráfico 3.2).

Já os municípios sem potencial turístico localizados na região Sul não só já se mostravam mais produtivos 
que a média do país em 2002 (produto per capita 135,54% da média nacional) como ainda cresceram acima 
da média nacional no período (chegando a 136,10% em 2005). Dentre os grupos analisados, destacam-se 
os municípios com potencial turístico do Sudeste brasileiro - que também vêm convergindo lentamente para 
o nível nacional (gráfico 3.2).

10  Os municípios sem potencial turístico do Centro-Oeste apresentam não só o maior produto primário per capita entre os grupos de 
municípios analisados como também a maior taxa de crescimento deste. Em 2002, este seria cerca de 490% da média nacional (R$2.331), 
pulando para 638,64% em 2005 (R$3.436).
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Gráfico 3.2: Produto municipal per capita dos municípios com e sem potencial turístico por 
região – Brasil – 2002/2005

As atividades turísticas podem ser vistas como exportação de bens e serviços não comercializáveis. Assim, 
técnicas tradicionais da análise regional relativas às atividades exportadoras poderiam ser usadas. Ou 
seja, seria possível pensar os municípios turísticos como sendo aqueles cuja participação dos serviços nas 
atividades locais fosse maior que a média observada para a região ou o país. 

Entretanto, as fortes e crescentes políticas redistributivas (e de garantia de renda mínima às famílias) 
efetuadas pelo Estado Brasileiro nos anos recentes atrapalham esta estratégia. Estas transferências 
acabam por aumentar o peso do setor terciário nas atividades locais, uma vez que sua demanda não ocorre 
concomitante ao aumento da produção dos outros setores econômicos.

Entre os municípios com grande participação do setor terciário, é possível encontrar tanto municípios com 
elevado produto terciário per capita quanto com baixo nível deste. Os municípios nordestinos com potencial 
turístico seriam aqueles com maior participação dos serviços em sua produção local, mas o produto per 
capita deste setor ainda é bastante baixo (um pouco menos de 60% do total nacional tanto em 2002 quanto 
em 2005). Os municípios da região Sudeste com potencial turístico apresentaram produto terciário per 
capita de 1,5 vez o nível nacional. Porém a participação do setor na economia local é basicamente aquela 
observada pela economia brasileira. Ou seja, o primeiro resultado é explicado simplesmente pela maior 
produção per capita da região (gráficos 3.3 e 3.4).

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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Gráfico 3.3: Produto terciário per capita dos municípios com e sem potencial turístico por 
região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Gráfico 3.4: Peso do setor terciário dos municípios com e sem potencial turístico por região 
– Brasil – 2002/2005

Resultados distintos são encontrados, entretanto, quando se analisa o peso do produto urbano (basicamente 
a soma dos setores secundário e terciário) na produção local total. O ordenamento dos grupos analisados 
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de acordo com o peso de sua produção urbana é bastante distinto daquele observado para o peso do setor 
terciário (gráfico 3.5).

As receitas correntes per capita em praticamente todos os segmentos apresentaram a mesma dinâmica 
observada para o país como um todo, já que as curvas de valores relativos destas variáveis, tanto em 2002 
quanto em 2005, são muito similares. O mesmo ocorre em relação à razão receitas correntes/produto local11. 

O único grupamento que parece destoar deste padrão é o relacionado aos municípios do Centro-Oeste com 
potencial turístico - e, consequentemente, do total de municípios do Centro-Oeste (gráficos 3.6 e 3.7).

A presença do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), fortemente distributivo12, faz com que as duas 
variáveis (receitas correntes per capita e alíquota efetiva das receitas correntes) não sejam correlacionadas. As 
regiões Sudeste e Sul apresentam os maiores níveis de receitas correntes per capita e os menores níveis de 
alíquota efetiva desta ao mesmo tempo. Estas duas posições se invertem para o caso das regiões Nordeste e 
Norte. Em ambas as variáveis, os municípios do Centro-Oeste ocupam as posições intermediárias. Não existe, 
a princípio, algum padrão identificável relativo aos municípios com potencial turístico (gráficos 3.6 e 3.7).

Gráfico 3.5: Peso do produto urbano (1) dos municípios com e sem potencial turístico por 
região – Brasil – 2002/2005

 

11 Esta relação pode ser vista como alíquota efetiva das receitas correntes municipais, uma vez que descreve as receitas correntes municipais 
como proporção do produto local. 
12 Existem muitas razões para transferências distributivas em um sistema federativo. A principal delas se refere à equalização das bases 
tributárias locais existentes.

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Peso do produto urbano se refere à razão entre a soma dos produtos secundário e terciário (produto 
urbano) e o produto total.
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Gráfico 3.6: Receitas correntes per capita dos municípios com e sem potencial turístico por 
região – Brasil – 2002/2005

Gráfico 3.7: Alíquota efetiva das receitas correntes (1) dos municípios com e sem potencial 
turístico por região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Alíquota efetiva das receitas correntes se refere à razão entre as receitas correntes municipais e o produto 
interno bruto municipal.
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local per capita. Qualquer variação em algum destes fatores permite que as receitas correntes per capita 
também variem. Assim,
A transformação logarítmica desta relação permite definir os pesos de cada fator relativos à diferença 

observada nas receitas correntes per capita. Ou seja,
Assim, é possível inferir se as diferenças nas receitas correntes per capita em um município é função de sua 

base tributária local (seu produto municipal per capita) ou de seu esforço tributário (tabela 3.8).

Os municípios do Sul e do Sudeste – aqueles que contam com mais receitas correntes per capita – exibem 
este resultado devido à maior produção per capita que apresentam. Entretanto, é bastante baixa a alíquota 
efetiva das receitas (95,92% e 87,63% da média nacional em 2005, respectivamente). Já as regiões Norte 
e Nordeste – que apresentam o menor nível de receitas municipais correntes per capita – contam com 
produção municipal per capita bem menor que a média nacional. Porém, sua alíquota efetiva é bastante alta 
- 109,68% e 155,14% da média nacional, respectivamente (tabela 3.8).

 Diversos poderiam ser os fatores que levam os municípios a apresentarem receitas correntes per capita 
tão dispares. Municípios mais ricos tenderiam naturalmente a arrecadar mais impostos. O mesmo ocorreria 
com aqueles com maior esforço fiscal. A importância do FPM, por sua vez, para os municípios mais pobres 
enfraqueceria esta relação ao diminuir a dependência das receitas correntes municipais do tamanho da 
base tributária local.

É possível decompor as diferenças encontradas entre as diversas receitas correntes per capita entre os dois 
elementos citados. Observe a seguinte relação:
Ou seja, as receitas correntes per capita são dadas pelo produto da alíquota efetiva destas e do produto 
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Tabela 3.8: Decomposição das diferenças nas receitas correntes municipais per capita (1) 
dos municípios com e sem potencial turístico por região – Brasil – 2002/2005

REGIÃO
2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA DAS
RECEITAS CORRENTES

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA EFETIVA DAS 
RECEITAS CORRENTES

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte sem -137,12 237,12 -154,84 254,84

Norte com 2,09 97,91 15,05 84,95

Norte total -46,52 146,52 -32,11 132,11

Nordeste sem -252,65 352,65 -261,98 361,98

Nordeste com -71,75 171,75 -95,39 195,39

Nordeste total -117,16 217,16 -133,99 233,99

Sudeste sem -178,09 278,09 -156,14 256,14

Sudeste com -73,46 173,46 -85,10 185,10

Sudeste total -72,39 172,39 -85,42 185,42

Sul sem -77,82 177,82 -59,79 159,79

Sul com -26,86 126,86 -48,76 148,76

Sul total -30,91 130,91 -50,45 150,45

Cent ro -Oeste 
sem 57,90 42,10 -63,48 163,48

Cent ro -Oeste 
com -211,23 311,23 1500,78 -1400,78

Cent ro -Oeste 
total -328,64 428,64 645,30 -545,30

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Decomposição das diferenças observadas nas receitas municipais per capita entre as existentes na alíquota 
efetiva destas receitas e no produto municipal per capita.

Do lado das receitas próprias, pode-se destacar a arrecadação dos três principais impostos municipais, o 
ISS, o IPTU e o ITBI. 

As regiões mais ricas do país são aquelas que mais arrecadam ISS do ponto de vista per capita. São (em 
ordem decrescente) os municípios com potencial turístico das regiões Sudeste, Sul e Norte. Em termos 
das grandes regiões geográficas (também em ordem decrescente), Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste. Os municípios sem potencial turístico seriam aqueles com menor arrecadação per capita deste 
imposto. Neste grupo, em ordem crescente apareceriam Nordeste, Norte, Sudeste e Sul (gráfico 3.8).

O único grupo com arrecadação de ISS per capita maior que a média nacional é o referente aos municípios 
do Sudeste com potencial turístico (o que leva este indicador da região Sudeste como um todo a ser também 
maior que a média nacional). O restante se encontra abaixo desta média, o que mostra a importância desta 
região na geração deste imposto (gráfico 3.8).
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Os municípios com potencial turístico da região Sudeste apresentam a maior alíquota efetiva do ISS - razão 
entre a arrecadação de ISS e o produto terciário local. Estes seriam seguidos pelos municípios (com potencial 
turístico) da região Norte e do Nordeste. Por outro lado, o menor nível da alíquota citada é encontrado entre 
os grupos de municípios sem potencial turístico. Em ordem crescente, estariam os municípios da região Sul, 
Sudeste, Nordeste e Norte (gráfico 3.9).

Gráfico 3.9: Alíquota efetiva do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) dos 
municípios (1) com e sem potencial turístico por região – Brasil – 2002/2005

Gráfico 3.8: Arrecadação do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) per capita 
dos municípios com e sem potencial turístico por região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) A alíquota efetiva do ISS é calculada pela razão entre a arrecadação deste imposto e o produto terciário 
local.

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
 ___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: 
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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É possível decompor as diferenças na arrecadação per capita de ISS em três elementos distintos, a alíquota 
efetiva deste imposto – dada pela razão entre a sua arrecadação absoluta e o produto terciário municipal – o 
peso do setor terciário no produto municipal e o produto per capita (tabela 3.9).

A principal explicação pelo maior nível dos dois primeiros é seu respectivo maior produto per capita. 
Entretanto, em relação aos municípios da região Norte com potencial turístico, este resultado é função 
basicamente da maior alíquota efetiva deste imposto. Em contrapartida, será o menor produto per capita a 
principal explicação para as menores arrecadações de ISS per capita nos municípios sem potencial turístico 
das regiões Norte e Nordeste (tabela 3.9). 

Aqui também é possível decompor as diferenças observadas nas arrecadações per capita de ISS. 
Municípios mais ricos tenderiam naturalmente a gerar maior arrecadação per capita deste. Aqueles com 
maior participação do setor terciário (base tributária do ISS) também. Por fim, municípios com maior esforço 
arrecadador também apresentariam tal fato.

Portanto,

Logo, a arrecadação per capita de ISS é dada pelo produto da alíquota efetiva deste imposto, do peso do 
setor terciário na produção local e do produto local per capita. Qualquer variação em algum destes fatores 
permite que a arrecadação per capita deste imposto também varie. Assim,
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA
EFETIVA ISS

PESO DO SETOR 
TERCIÁRIO

PRODUTO 
MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA 
EFETIVA ISS

PESO DO SETOR
 TERCIÁRIO

PRODUTO 
MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte sem 29,77 9,88 60,35 11,13 13,83 75,04

Norte com -35,25 28,44 106,81 9,47 21,53 69,00

Norte total 0,77 15,93 83,30 9,11 16,75 74,14

Nordeste sem 33,26 -0,99 67,72 33,08 1,61 65,31

Nordeste com -8,97 -10,66 119,63 -1,71 -21,60 123,31

Nordeste total 6,60 -6,06 99,47 9,24 -11,66 102,42

Sudeste sem 59,27 3,22 37,51 58,49 5,25 36,26

Sudeste com 23,22 5,14 71,64 24,88 2,47 72,66

Sudeste total 22,56 5,38 72,05 24,37 2,24 73,40

Sul sem 115,79 19,38 -35,17 151,27 79,66 -130,93

Sul com 139,12 25,10 -64,22 131,65 19,01 -50,66

Sul total 136,55 25,22 -61,78 132,60 22,26 -54,86

C e n t r o - O e s t e 
sem 52,95 52,67 -5,62 69,76 59,44 -29,20

C e n t r o - O e s t e 
com 47,52 18,15 34,34 24,58 4,64 70,77

Centro-Oeste 
total 48,60 25,58 25,83 35,74 20,14 44,12

Tabela 3.9: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza (ISS) dos municípios (1) com e sem potencial turístico por 
região – Brasil – 2002/2005

Os municípios do Sudeste com potencial turístico apresentam maior arrecadação de ISS per capita, taxa 
efetiva deste imposto, proporção do setor terciário na produção local e produto municipal per capita 
maiores que a média nacional (maiores em todas as variáveis descritas). Entretanto, o contrário ocorre 
nos municípios da mesma região sem tal potencial - todas estas variáveis são menores que as respectivas 
médias nacionais (tabela 3.9).

Todos os grupamentos de municípios com potencial turístico apresentaram maior arrecadação per capita 
de IPTU que seus respectivos congêneres regionais sem tal potencial. No país, em ordem decrescente, 
aparecem os municípios com potencial turístico do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, ao passo que os 
municípios com menos arrecadações de IPTU per capita foram, em ordem crescente, aqueles sem potencial 
turístico das regiões Norte e Nordeste. Nota-se que os municípios do Sudeste com potencial turístico são 
os únicos a apresentar uma arrecadação per capita deste imposto acima da média nacional - o que faz com 
que a arrecadação per capita deste imposto em toda a região Sudeste também seja maior (gráfico 3.10).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007. 
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças na arrecadação per capita de ISS podem ser decompostas por aquelas existentes na alíquota 
efetiva, no peso do setor terciário e no produto municipal per capita.
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A distribuição dos valores relativos desta arrecadação ficou relativamente estável. A exceção fica com os 
municípios da região Sudeste sem tal potencial. Estes não só apresentavam uma arrecadação per capita de 
IPTU menor que aquela observada para o país como também mostravam taxa de crescimento menor que 
a nacional (assim, esta passa de 29,76% do montante nacional em 2002 para 22,78% em 2005). Na metade 
superior desta distribuição, é possível identificar certo movimento de convergência (mas não na metade 
inferior). Ou seja, os grupamentos tenderam a se aproximar dos valores nacionais (gráfico 3.10).

Gráfico 3.10: Arrecadação do imposto predial e territorial urbano (IPTU) per capita dos 
municípios com e sem potencial turístico por região – Brasil – 2002/2005

A alíquota efetiva do IPTU pode ser calculada pela razão entre a arrecadação deste imposto e o montante de 
produto urbano (aqui definido pela soma dos produtos secundários e terciários) existente. O ordenamento 
das diversas regiões a partir desta alíquota efetiva foi muito similar àquele observado para a arrecadação 
per capita de IPTU. Entre os grupamentos de maior alíquota deste imposto estão, em ordem decrescente, os 
municípios com potencial turístico das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Entre os com menor nível desta 
variável ficarão, em ordem crescente, os municípios sem potencial turístico das regiões Norte e Nordeste. 
Aqui também serão somente os municípios com potencial turístico da região Sudeste que apresentaram 
alíquota efetiva deste imposto maior que a média nacional (gráfico 3.11).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
 ___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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Gráfico 3.11: Alíquota efetiva do imposto predial e territorial urbano (IPTU) dos municípios 
(1) com e sem potencial turístico por região – Brasil – 2002/2005

É também possível decompor os diferenciais observados na arrecadação per capita de IPTU entre a taxa efetiva 
deste imposto, o peso da produção urbana no total produzido pelo município e seu produto per capita.

Assim,

Ou seja, a arrecadação per capita de IPTU é dada pelo produto da alíquota efetiva deste imposto, do peso 
da economia urbana na produção local e do produto local per capita. Qualquer variação em algum destes 
fatores permite que a arrecadação per capita deste imposto também varie. Assim,

Portanto,

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) A alíquota efetiva do IPTU se refere à razão entre a arrecadação deste e a produção urbana (dada pela soma 
dos produtos secundário e terciário) local. 
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA 
EFETIVA IPTU

PESO DO SETOR 
URBANO

PRODUTO 
MUNICIPAL
 PER CAPITA

ALÍQUOTA 
EFETIVA IPTU

PESO DO SETOR 
URBANO

PRODUTO 
MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte sem 68,53 3,82 27,65 71,47 2,72 25,81

Norte com 84,79 -0,09 15,31 87,46 -0,42 12,96

Norte total 76,42 1,26 22,32 80,51 0,51 18,98

Nordeste sem 62,78 1,45 35,77 64,73 1,32 33,94

Nordeste com 52,01 -1,72 49,71 44,39 -1,54 57,15

Nordeste total 50,70 -0,47 49,77 46,16 -0,41 54,25

Sudeste sem 47,91 5,46 46,64 58,43 5,22 36,35

Sudeste com 41,76 3,31 54,93 42,41 2,29 55,30

Sudeste total 43,35 3,24 53,40 43,58 2,10 54,32

Sul sem 126,67 3,77 -30,44 129,69 4,80 -34,49

Sul com 165,09 9,76 -74,85 155,97 3,05 -59,02

É possível decompor as diferenças na arrecadação per capita do IPTU em três elementos distintos, a alíquota 
efetiva – dada pela razão entre a sua arrecadação absoluta e o produto urbano – o peso da economia urbana 
no produto municipal e o produto per capita (tabela 3.10).

O maior produto per capita é o principal responsável pelo bom desempenho dos municípios com potencial 
turístico da região Sudeste. Entretanto, é grande a importância das diferenças observadas nas alíquotas 
efetivas deste imposto entre os grupamentos analisados. A arrecadação de IPTU não alcança seu potencial 
na imensa parte dos municípios brasileiros. Mesmo nos municípios da região Sul – cujos produtos per 
capita são maiores que a média nacional – a pequena alíquota efetiva os faz arrecadar menos do que 
seria esperado. Já o diferencial do peso relativo da produção urbana explica uma parte bastante pequena 
das diferenças na arrecadação per capita de IPTU. A exceção fica com os municípios do Centro-Oeste, 
tipicamente agrários (tabela 3.10).

Tabela 3.10: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto predial 
e territorial urbano (IPTU) dos municípios (1) com e sem potencial turístico por região – 
Brasil – 2002/2005

Continua
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Continuação Tabela 3.10

Sul total 160,60 9,07 -69,67 153,53 3,64 -57,18

C e n t r o - O e s t e 
sem 80,67 20,98 -1,66 88,44 20,29 -8,73

C e n t r o - O e s t e 
com 37,92 26,50 35,58 15,90 17,58 66,51

Centro-Oeste 
total 54,01 26,55 19,44 46,91 22,61 30,49

REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA 
EFETIVA IPTU

PESO DO SETOR 
URBANO

PRODUTO 
MUNICIPAL
 PER CAPITA

ALÍQUOTA 
EFETIVA IPTU

PESO DO SETOR 
URBANO

PRODUTO 
MUNICIPAL 
PER CAPITA

Os grupamentos que apresentaram maiores níveis de arrecadação per capita de ITBI foram, em ordem 
decrescente, os municípios com potencial turístico do Sudeste, os municípios sem tal potencial do Centro-
Oeste e aqueles com tal potencial desta região e da região Sul. Os municípios que menos arrecadaram tal 
imposto em termos per capita foram aqueles sem este potencial das regiões Nordeste e Norte (gráfico 3.12).

Gráfico 3.12: Arrecadação per capita do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) 
dos municípios com e sem potencial turístico por região – Brasil – 2002/2005

Em termos relativos, a arrecadação per capita dos municípios sem este potencial da região Centro-Oeste cai 
muito entre 2002 e 2005 (esta sai de 140,81% da média nacional em 2002 para 91,68% em 2005). Esta queda 
(em menor proporção), entretanto, aparece em todos os grupamentos que exibiram maior arrecadação per 

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças na arrecadação de IPTU per capita podem ser decompostas naquelas existentes nas alíquotas 
efetivas desse imposto, nos pesos locais do produto urbano e nos produtos municipais per capita. 
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capita de ITBI em 2002 (com exceção dos municípios com potencial turístico do Sul do país), ao passo que, 
na parte inferior desta distribuição (entre os grupos que apresentaram menores arrecadações per capita), 
a taxa de crescimento desta parece superar a taxa nacional. Ou seja, estaria ocorrendo movimento de 
convergência em relação à arrecadação per capita de ITBI (gráfico 3.12).

Como o ITBI é passível de ser cobrado também na transmissão de propriedades rurais, utilizou-se como sua 
base tributária a produção municipal total. Sua alíquota efetiva é dada pela razão entre sua arrecadação e o 
produto municipal total.

O ordenamento relacionado à alíquota efetiva de ITBI segue aquele observado para a arrecadação per 
capita deste mesmo imposto. A exceção se refere aos municípios com potencial turístico da região Sudeste. 
Apesar de apresentar o maior nível de arrecadação per capita deste imposto, estes municípios não 
apresentam uma alíquota efetiva muito alta dele. Os grupamentos que apresentam maior alíquota são, em 
ordem decrescente, os municípios com potencial turístico da região Centro-Oeste, os municípios sem tal 
potencial desta mesma região e aqueles com este potencial das regiões Sul e Sudeste. Por outro lado, os 
municípios sem tal potencial da região Nordeste seguidos daqueles com este potencial da região Norte (e 
daqueles desta mesma região mas sem este potencial) seriam os grupos de municípios que apresentaram 
os menores níveis de arrecadação per capita deste imposto (gráfico 3.13).

Gráfico 3.13: Alíquota efetiva do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) dos 
municípios (1) com e sem potencial turístico por região – Brasil – 2002/2005

A arrecadação per capita deste imposto pode ser decomposta entre sua alíquota efetiva e o produto per 
capita de cada município específico – tal qual foi feito com as receitas correntes per capita (tabela 3.11).

Existe um claro padrão regional que explica as diferenças na arrecadação per capita de ITBI. A maior 
arrecadação no Sudeste é função básica de seu maior produto per capita. Entretanto, o mesmo fenômeno 
observado no Centro-Oeste é função da maior alíquota efetiva deste imposto – função provável da maior 
negociação de terras agrícolas na região. Já a menor arrecadação no Nordeste seria em função principalmente 
de seu baixo produto per capita. Em compensação, a pequena arrecadação per capita da região Norte seria 
em função da pequena alíquota efetiva observada por lá (tabela 3.11).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) A alíquota efetiva do ITBI é dada pela razão entre a arrecadação deste imposto e o produto interno bruto 
municipal. 
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA ITBI
PRODUTO MUNICIPAL 

PER CAPITA
ALÍQUOTA EFETIVA ITBI

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte sem 54,26 45,74 54,80 45,20

Norte com 82,27 17,73 83,40 16,60

Norte total 72,22 27,78 74,54 25,46

Nordeste sem 52,97 47,03 56,27 43,73

Nordeste com 40,77 59,23 13,91 86,09

Nordeste total 41,41 58,59 24,87 75,13

Sudeste sem 40,70 59,30 32,84 67,16

Sudeste com 20,46 79,54 10,07 89,93

Sudeste total 20,42 79,58 9,29 90,71

Sul sem 209,03 -109,03 359,19 -259,19

Sul com 44,02 55,98 56,05 43,95

Sul total 35,73 64,27 49,50 50,50

Centro-Oeste sem 93,85 6,15 222,68 -122,68

Centro-Oeste com 157,74 -57,74 208,96 -108,96

Centro-Oeste total 139,16 -39,16 194,61 -94,61

Tabela 3.11: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto sobre 
transmissão de bens imóveis (ITBI) dos municípios (1) com e sem potencial turístico por 
região – Brasil – 2002/2005

b) Municípios com roteiros internacionais com apoio do Ministério do Turismo
Só as regiões Sudeste e Sul (tanto em relação aos municípios com roteiros internacionais com apoio do 
Ministério do Turismo quanto não) apresentaram produtos per capita maiores que a média nacional tanto 
em 2002 quanto em 2005 – ainda que este diferencial tenha caído no período. Em ordem decrescente, estão 
os municípios com tais roteiros do Sudeste seguidos pelos da região Sul. Em seguida, nesta mesma ordem 
regional, estariam os municípios sem tais roteiros (gráfico 3.14).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças nas arrecadações per capita de ITBI podem ser decompostas naquelas existentes em suas 
alíquotas efetivas e nos produtos municipais per capita. 
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Gráfico 3.14: Produto municipal per capita dos municípios com e sem roteiros internacionais 
com apoio do Ministério do Turismo por região – Brasil – 2002/2005

Todos os outros grupos de municípios (com e sem tais roteiros) apresentaram médias menores que a nacional 
em ambos os anos. Ainda assim, os municípios do Centro-Oeste e do Nordeste obtiveram um crescimento 
menor que o brasileiro, aumentando estas distâncias relativas. Só os municípios nortistas sem tais roteiros 
cresceram mais que a média nacional entre estes grupos. Em ordem crescente, em termos de produto 
per capita, estariam o Nordeste sem tais roteiros, Norte também sem estes, Nordeste com estes roteiros, 
Centro-Oeste sem, Norte com e Centro-Oeste com. Em todas as regiões, os municípios que apresentavam 
estes roteiros exibiriam maiores produtos per capita que aqueles sem estes (gráfico 3.14).

O ordenamento das regiões em relação ao peso do setor terciário na economia local é muito diferente 
do quer o visto para o produto per capita. Os municípios nordestinos com roteiros internacionais são 
aqueles em que os serviços têm maior participação no produto local, seguidos pelos municípios com igual 
característica do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul e do Norte. Ou seja, nenhum grupo de municípios sem 
estes roteiros, independentemente de sua região de origem, apresentou peso do setor terciário maior que 
aqueles que contavam com tais roteiros. Este fato já é esperado, uma vez que atividades turísticas são 
vistas como atividades de exportação de serviços, o que levaria a um aumento do tamanho relativo deste 
setor vis-à-vis os outros setores das economias locais. Cumpre notar também que o aumento, ao longo do 
tempo, das políticas redistributivas principalmente nas regiões mais pobres explicaria o lugar proeminente 
ocupado pelos municípios nordestinos. Neste grupo, os municípios do Norte e do Nordeste seriam aqueles 
nos quais estes pesos obtiveram variação maior que aquele apresentado nacionalmente. Ao mesmo tempo, 
tal também ocorre com os municípios sem tais roteiros nas regiões do Centro-Oeste e do Nordeste. Por fim, 
dada a forte presença de atividades agropecuárias no Centro-Oeste, esta será a região que exibirá menor 
peso das atividades terciárias (gráfico 3.15).

O peso do produto urbano nas atividades produtivas locais também foi analisado. Este parece ser muito 
mais homogêneo que aquele observado somente para o produto terciário, apresentando inclusive certa 
convergência para a média nacional. Os grupamentos que apresentaram maior proporção foram, em ordem 
decrescente, aqueles dos municípios que contam com os roteiros analisados das regiões Nordeste, Sudeste, 
Sul e Norte. Ao mesmo tempo, as menores proporções foram, em ordem crescente, os municípios que não 
contam com tais roteiros das regiões Centro-Oeste, Norte, Sul e Nordeste (gráfico 3.16).

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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Gráfico 3.15: Peso do setor terciário dos municípios com e sem roteiros internacionais com 
apoio do Ministério do Turismo por região – Brasil – 2002/2005

Gráfico 3.16: Peso do produto urbano dos municípios com e sem roteiros internacionais com 
apoio do Ministério do Turismo por região – Brasil – 2002/2005

As receitas correntes per capita apresentaram valores relativos bastante estáveis e uniformes. O ordenamento 
das regiões de acordo com estas se mostrou muito similar àquele observado para os municípios com potencial 
turístico. A única diferença se refere às regiões Sul e Centro-Oeste. Em ambas as regiões, os grupamentos 

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Peso do produto urbano se refere à razão entre a soma dos produtos secundário e terciário (o produto urbano) 
e o produto total.
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sem potencial turístico apresentaram maior nível de receitas municipais correntes per capita que aqueles 
com tal potencial. Entretanto, o contrário ocorre com os roteiros analisados. Ou seja, as receitas municipais 
correntes per capita são maiores nos municípios que contam com roteiros turísticos internacionais com 
apoio do Ministério do Turismo nestas regiões que aqueles que não contam (gráfico 3.17).

Gráfico 3.17: Receitas correntes per capita dos municípios com e sem roteiros internacionais 
com apoio do Ministério do Turismo por região – Brasil – 2002/2005

: 
A alíquota efetiva destas receitas correntes – a razão entre as receitas correntes e o produto municipal 
- também se mostrou extremamente estável entre os diversos grupos. Os únicos grupamentos que se 
destacam – tal qual ocorreu na análise dos municípios com potencial turístico – são os municípios sem os 
roteiros analisados das regiões Nordeste e Norte. A relação entre receitas correntes e produção local nestes 
dois é bastante alta (gráfico 3.18). Tal pode ser explicado, mais uma vez, devido às transferências federativas 
existentes no país. 

As diferenças nas receitas correntes per capita podem ser decompostas entre a alíquota efetiva destas e 
o produto per capita municipal. Devido às transferências federativas, é pequena a assimetria existente nas 
receitas correntes per capita entre os grupos analisados. Entretanto, as regiões mais pobres (e os municípios 
que não contam com os roteiros estudados são mais pobres do que aqueles com os quais contam) são 
aquelas que apresentam menores receitas correntes per capita. Nestes, entretanto, as alíquotas efetivas 
são maiores. Do mesmo modo, nos municípios com maiores receitas correntes per capita, o produto per 
capita será maior, mas as alíquotas efetivas menores – contrabalançando o primeiro efeito e diminuindo a 
desigualdade observada (tabela 3.12).

Os municípios que contam com roteiros internacionais com apoio do Ministério do Turismo da região 
Sudeste são aqueles com maior arrecadação de ISS per capita entre os grupos analisados (apesar da 
distância relativa entre este e a média nacional ter caído entre 2002 e 2005).  Estes seriam seguidos pelos 
municípios com tais roteiros no Sul, no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste – estes dois últimos já com 
menor arrecadação per capita de ISS em relação à média nacional. Ou seja, não existe nenhum grupo sem 
tais roteiros, em qualquer uma das macrorregiões brasileiras que apresente maior arrecadação per capita 
de ISS do que qualquer dos grupos que contam com tais roteiros (gráfico 3.19).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA DAS 
RECEITAS CORRENTES

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA EFETIVA DAS 
RECEITAS CORRENTES

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte sem -108,26 208,26 -131,35 231,35

Norte com 47,56 52,44 46,40 53,60

Norte total -46,52 146,52 -32,11 132,11

Nordeste sem -183,55 283,55 -208,06 308,06

Nordeste com -34,55 134,55 -60,15 160,15

Nordeste total -117,16 217,16 -133,99 233,99

Sudeste sem -97,69 197,69 -188,40 288,40

Sudeste com -59,80 159,80 -63,48 163,48

Sudeste total -72,39 172,39 -85,42 185,42

Gráfico 3.18: Alíquota efetiva das receitas correntes (1) dos municípios com e sem roteiros 
internacionais com apoio do Ministério do Turismo por região – Brasil – 2002/2005

Tabela 3.12: Decomposição das diferenças nas receitas correntes municipais per capita (1) 
dos municípios com e sem roteiros internacionais com apoio do Ministério do Turismo por 
região – Brasil – 2002/2005.

Continua

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Alíquota efetiva das receitas correntes se refere à razão entre as receitas correntes municipais e o produto 
interno bruto municipal.
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Continuação Tabela 3.12

Sul sem -52,99 152,99 -27,62 127,62

Sul com -24,75 124,75 -52,08 152,08

Sul total -30,91 130,91 -50,45 150,45

Centro-Oeste sem -149,23 249,23 -3979,62 4079,62

Centro-Oeste com 182,06 -82,06 214,34 -114,34

Centro-Oeste total -328,64 428,64 645,30 -545,30

REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA DAS 
RECEITAS CORRENTES

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA EFETIVA DAS 
RECEITAS CORRENTES

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Gráfico 3.19: Arrecadação do imposto sobre serviços (ISS) per capita dos municípios com 
e sem roteiros internacionais com apoio do Ministério do Turismo por região – Brasil – 
2002/2005

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Decomposição das diferenças nas receitas municipais per capita entre as existentes na alíquota efetiva destas 
receitas e no produto municipal per capita.

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

A alíquota efetiva de ISS também será maior nos municípios turísticos, independentemente da região 
onde estes se encontram. Em ordem decrescente posicionam-se os municípios com roteiros turísticos 
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internacionais nas regiões do Sudeste, do Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul. Todos estes apresentam 
alíquota efetiva de ISS maior que aquela observada para o país. Ao mesmo tempo, os grupos relativos aos 
municípios sem tais roteiros, independentemente da região onde se encontram, apresentam alíquota efetiva 
menor que aquela observada para o país como um todo. Em ordem crescente relacionada a esta estão os 
municípios sem estes roteiros das regiões Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Norte (gráfico 3.20).

Gráfico 3.20: Alíquota efetiva do imposto sobre serviços (ISS) dos municípios (1) com 
e sem roteiros internacionais com apoio do Ministério do Turismo por região – Brasil – 
2002/2005

Podem-se gerar três grupos distintos de municípios. Por um lado, tem-se o Centro-Oeste onde suas respectivas 
alíquotas efetivas (tanto dos municípios turísticos quanto não) aumentaram relativamente no período. No outro 
extremo, há o Nordeste, onde o valor relativo destas caiu. Por fim, as regiões Norte, Sul e Sudeste, onde houve 
certa convergência para o nível nacional - os municípios turísticos se aproximando por cima para a média 
nacional e os municípios não-turísticos se aproximando por baixo para tal média (gráfico 3.20).

A explicação para tais fatos varia entre estes grupos. O principal fator a explicar as diferenças entre a arrecadação 
per capita de ISS dos municípios do Sudeste e do Sul do país com os roteiros analisados é o diferencial 
observado nestes relativo ao produto local per capita. Por serem mais ricos, estes municípios arrecadariam 
mais. O segundo fator importante se refere à taxa efetiva de ISS. Ambos os grupos também se mostraram mais 
eficientes que a média nacional nesta variável. Por fim, é importante ressaltar que estes também apresentaram 
maior peso do setor terciário em seus produtos locais, mas tal diferença é pequena (tabela 3.13).

Os municípios do Centro-Oeste (com tais roteiros) exibem uma relação distinta. Com menor produto per 
capita que a média brasileira, mas muito maior participação do setor terciário em seus produtos, a taxa 
efetiva do ISS. também se apresentou bem maior que a média nacional (tabela 3.13).

Já os municípios com estes roteiros das regiões Norte e Nordeste apresentaram arrecadações per capita de 
ISS abaixo do nível observado para o Brasil. O baixo produto per capita desses municípios (vis-à-vis o Brasil) 
explica a maior parte desta menor arrecadação. Isto ocorre apesar de esses dois grupos apresentarem 
maiores alíquotas efetivas deste imposto (para os municípios da região Norte, isto muda entre 2002 e 2005, ou 

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) A alíquota efetiva do ISS é calculada pela razão entre a arrecadação deste imposto e o produto terciário local.
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA 
EFETIVA

ISS

PESO DO SETOR 
TERCIÁRIO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA 
EFETIVA

ISS

PESO DO SETOR 
TERCIÁRIO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte sem 16,86 14,66 68,48 9,55 21,88 68,57

Norte com -202,00 63,46 238,54 12,54 8,10 79,36

Norte total 0,77 15,93 83,30 9,11 16,75 74,14

Nordeste sem 33,69 3,02 63,29 36,22 -0,72 64,50

Nordeste com -198,56 -117,98 416,54 -79,69 -71,54 251,23

Nordeste total 6,60 -6,06 99,47 9,24 -11,66 102,42

Sudeste sem 118,17 12,04 -30,21 118,49 18,66 -37,15

Sudeste com 38,70 8,27 53,02 38,06 6,95 54,99

Sudeste total 22,56 5,38 72,05 24,37 2,24 73,40

Sul sem 89,33 15,45 -4,78 87,51 16,82 -4,33

Sul com 18,77 11,41 69,83 7,11 15,32 77,57

tSul toal 136,55 25,22 -61,78 132,60 22,26 -54,86

Centro-Oeste 
sem 64,89 21,51 13,61 63,99 18,00 18,02

Centro-Oeste 
com 79,36 33,87 -13,24 101,43 33,98 -35,41

Centro-Oeste 
total 48,60 25,58 25,83 35,74 20,14 44,12

seja, o aumento em seu produto terciário não é acompanhado por acréscimo similar em suas arrecadações 
de ISS). No caso dos municípios nordestinos, estes ainda mostrariam maior peso dos serviços sobre a 
produção total local (tabela 3.13).

É possível detectar dois grupos distintos entre os municípios sem tais roteiros – grupos que apresentaram 
a menor arrecadação per capita de ISS. O principal fator a explicar o desempenho tanto dos municípios 
nordestinos quanto dos nortistas foi o menor produto per capita desta região. Estes municípios também 
obtiveram menores taxas efetivas de ISS e menor participação do setor terciário. Em 2002, o quadro muda 
em relação à segunda variável para os municípios do Nordeste. Este grupo, em 2005, já apresentava 
participação dos serviços na produção local maior que aquela para o país como um todo (tabela 3.13).

Tabela 3.13: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto sobre 
serviços (ISS) dos municípios (1) com e sem roteiros internacionais com apoio do Ministério 
do Turismo por região – Brasil – 2002/2005

Já os municípios do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste apresentaram menor nível de arrecadação de ISS 
per capita devido principalmente à menor taxa efetiva desse imposto. É importante notar, inclusive, que os 

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 200
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças na arrecadação per capita de ISS podem ser decompostas por aquelas existentes na alíquota 
efetiva deste imposto, no peso do setor terciário e no produto municipal per capita.
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municípios destas duas últimas regiões apresentaram produtos per capita maiores que aquele observado 
para o Brasil. Entretanto, tal diferença não foi capaz de alavancar a arrecadação de ISS per capita acima do 
nível nacional (tabela 3.13).

A arrecadação de IPTU per capita apresenta valores relativos muito estáveis entre 2002 e 2005. A evolução 
nestes valores arrecadados per capita foi muito similar entre os diversos grupos analisados. As únicas 
regiões onde a arrecadação per capita do imposto se mostrou acima da média brasileira foram (em ordem 
decrescente) os municípios com tais roteiros do Sudeste e do Sul, os do Sudeste sem e os do Centro-Oeste 
com. Em contrapartida, serão os municípios sem estes roteiros do Norte e do Nordeste que obtiveram o 
menor nível per capita dessa arrecadação (gráfico3.21).

Gráfico 3.21: Arrecadação do imposto predial e territorial urbano (IPTU) per capita dos 
municípios com e sem roteiros internacionais com apoio do Ministério do Turismo por região 
– Brasil – 2002/2005

A alíquota efetiva do imposto – dada pela razão entre a arrecadação deste e o produto urbano municipal – 
tende a seguir o ordenamento em sua arrecadação per capita (gráfico 3.22).

A maior arrecadação per capita de IPTU estaria diretamente correlacionada com uma maior alíquota efetiva 
desse imposto. As exceções se referem aos municípios que contam com estes roteiros das regiões Nordeste 
e Centro-Oeste. Nestes, a alíquota efetiva se mostra ainda maior que o esperado, o que faz com que estes 
grupos se desloquem para frente neste ordenamento. Já os valores relativos destas alíquotas se mostraram 
extremamente estáveis (gráfico 3.22).

As diferenças na arrecadação per capita de IPTU podem ser decompostas nas diferenças observadas nas 
alíquotas efetivas deste imposto, no peso da produção urbana sobre o total e no produto municipal per 
capita existente (tabela 3.14). As diferenças no peso da economia urbana pouco contribuem para explicar 
as diferenças na arrecadação per capita de IPTU. Os diferentes produtos per capita têm forte peso nesta 
explicação, mas especialmente nas regiões mais produtivas. Nas demais regiões (especialmente nas mais 
pobres) serão as diferentes alíquotas efetivas do imposto que explicarão as diferentes arrecadações per 
capita deste. Nas regiões mais pobres, a arrecadação é menor não só devido ao menor produto municipal 
per capita, mas também devido ao baixo esforço dos municípios em arrecadar tal tributo.

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA 
EFETIVA 

IPTU

PESO DO SETOR 
URBANO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA 
EFETIVA 

IPTU

PESO DO SETOR 
URBANO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte sem 71,08 2,99 25,93 77,79 1,71 20,50

Norte com 92,89 -1,38 8,49 90,55 -1,14 10,59

Norte total 76,42 1,26 22,32 80,51 0,51 18,98

Nordeste sem 64,53 1,16 34,31 62,36 1,43 36,21

Nordeste com 45,95 -5,88 59,93 40,93 -5,01 64,08

Nordeste total 50,70 -0,47 49,77 46,16 -0,41 54,25

Gráfico 3.22: Alíquota efetiva do imposto predial e territorial urbano (IPTU) dos municípios 
(1) com e sem roteiros internacionais com apoio do Ministério do Turismo por região – Brasil 
– 2002/2005

Tabela 3.14: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto predial 
e territorial urbano (IPTU) dos municípios (1) com e sem roteiros internacionais com apoio 
do Ministério do Turismo, 2002-2005.

Continua

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
 (1) A alíquota efetiva do IPTU se refere à razão entre a arrecadação deste e a produção urbana (dada pela soma dos 
produtos secundário e terciário) local. 
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Continuação

Sudeste sem 10,39 8,17 81,44 -139,68 32,91 206,77

Sudeste com 42,53 2,54 54,93 46,45 0,58 52,97

Sudeste total 43,35 3,24 53,40 43,58 2,10 54,32

Sul sem 99,00 8,51 -7,52 100,49 5,06 -5,55

Sul com -24,01 9,02 114,99 -19,14 9,48 109,66

Sul total 160,60 9,07 -69,67 153,53 3,64 -57,18

Centro-Oeste 
sem 66,21 20,86 12,93 66,46 16,33 17,21

Centro-Oeste 
com 155,50 -6,87 -48,62 299,20 -34,20 -165,00

Centro-Oeste 
total 54,01 26,55 19,44 46,91 22,61 30,49

REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA 
EFETIVA 

IPTU

PESO DO SETOR 
URBANO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA 
EFETIVA 

IPTU

PESO DO SETOR 
URBANO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Existe um claro padrão regional na distribuição espacial da arrecadação de ITBI per capita. Os grupamentos 
de municípios que menos arrecadam ITBI per capita são aqueles existentes no Norte e no Nordeste do país 
– em 2002, enquanto as regiões Norte e Nordeste apresentavam uma arrecadação per capita de ITBI de 
18,32% e 28,88% da média nacional, respectivamente, as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste apresentavam 
124,55%, 133,80% e 146,59%, respectivamente. Já os municípios que contam com roteiros internacionais 
com apoio do Ministério do Turismo sempre arrecadam mais (em termos per capita) que aqueles que não 
contam (da mesma região). Assim, em ordem decrescente, entre os municípios que mais arrecadam este 
imposto em termos per capita existem aqueles com tais roteiros das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 
Em contrapartida, entre aqueles que menos arrecadam há aqueles sem tais roteiros das regiões Nordeste 
e Norte (gráfico 3.23).

A alíquota efetiva – calculada pela razão da arrecadação deste imposto e o produto municipal total – segue a 
mesma distribuição. A exceção fica por conta dos municípios do Centro-Oeste, cuja posição relativa cresce 
bastante - os municípios desta região que contam com tais roteiros apresentam a maior alíquota efetiva deste. 
Já aqueles desta região que não contam com tais roteiros aparecem em terceiro lugar (gráfico 3.24).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças na arrecadação de IPTU per capita podem ser decompostas naquelas existentes nas alíquotas 
efetivas deste imposto, nos pesos locais do produto urbano e nos produtos municipais per capita. 
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Gráfico 3.23: Arrecadação do imposto sobre transferência de bens imóveis (ITBI) per capita 
dos municípios com e sem roteiros internacionais com apoio do Ministério do Turismo por 
região – Brasil – 2002/2005

Gráfico 3.24: Alíquota efetiva do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) dos 
municípios (1) com e sem roteiros internacionais com apoio do Ministério do Turismo por 
região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) A alíquota efetiva do ITBI é dada pela razão entre a arrecadação deste imposto e o produto interno bruto 
municipal.

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 m.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).ai.2007.



126

REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA 
ITBI

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA EFETIVA 
ITBI

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte sem 62,22 37,78 66,88 33,12

Norte com 90,37 9,63 86,57 13,43

Norte total 72,22 27,78 74,54 25,46

Nordeste sem 56,13 43,87 51,68 48,32

Nordeste com 25,57 74,43 -19,37 119,37

Nordeste total 41,41 58,59 24,87 75,13

Sudeste sem 178,95 -78,95 146,41 -46,41

Sudeste com 37,16 62,84 35,80 64,20

Sudeste total 20,42 79,58 9,29 90,71

Sul sem 127,72 -27,72 123,40 -23,40

Sul com 55,06 44,94 61,33 38,67

Sul total 35,73 64,27 49,50 50,50

Centro-Oeste sem 171,60 -71,60 764,10 -664,10

Centro-Oeste com 108,15 -8,15 126,28 -26,28

Centro-Oeste total 139,16 -39,16 194,61 -94,61

Por fim, pode-se decompor as diferenças observadas na arrecadação per capita de ITBI. A alíquota efetiva 
deste imposto sistematicamente é mais significativa nos municípios com os roteiros estudados. Este sempre 
apresenta um maior peso na explicação da maior arrecadação per capita nestes municípios que nos demais 
sem tais roteiros. Nestes últimos, serão os diferentes produtos per capita que explicarão a maior parte das 
diferentes arrecadações per capita (tabela 3.15).

Tabela 3.15: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto sobre 
transferência de bens imóveis (ITBI) dos municípios (1) com e sem roteiros internacionais 
com apoio do Ministério do Turismo por região – Brasil – 2002/2005

c) Roteiros internacionais com apoio das unidades da Federação
Não existem municípios com roteiros internacionais com apoio dos estados (e não do Ministério do Turismo) 
nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Estes só existem no Sul e no Centro-Oeste. Entretanto, entre os 
grupos analisados, serão exatamente os municípios sulistas com estes roteiros que se apresentarão como 
os mais ricos (maior produto per capita). Tal não ocorre com os municípios do Centro-Oeste que contam 
com tal característica. Estes não só se mostraram menos produtivos que a média nacional em 2002 como 
cresceram menos que o país. Tal também ocorreu com os municípios desta região que não contavam com tais 

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007. 
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças nas arrecadações per capita de ITBI podem ser decompostas naquelas existentes nas alíquotas 
efetivas deste imposto e nos produtos municipais per capita.
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roteiros. Entretanto, estes apresentaram produto per capita superior (mas ainda assim menor que a média 
nacional) ao daqueles com tais roteiros. Os municípios do Nordeste e do Norte brasileiro se mostraram os 
mais pobres do país - e apresentaram crescimento do produto per capita menor que aquele observado para 
o país como um todo (gráfico 3.25).

Gráfico 3.25: Produto municipal per capita dos municípios com e sem roteiros internacionais 
com apoio das unidades da Federação por região – Brasil – 2002/2005

Os municípios que contam com estes roteiros são aqueles que apresentam maior participação do setor 
terciário em suas produções locais. Esta maior proporção pode ser vista nos municípios do Centro-Oeste 
seguidos daqueles na região Sul. Ao mesmo tempo, serão os municípios destas duas regiões que não 
contam com estes roteiros aqueles que apresentarão os menores pesos do setor serviços sobre o produto 
municipal - o menor peso deste setor se encontra nos municípios do Centro-Oeste sem estes roteiros 
seguidos por aqueles na região Sul, também sem estes roteiros. Entre estes dois extremos aparecem (de 
forma decrescente) a região Nordeste, a região Sudeste e a região Norte (gráfico 3.26).

A participação do produto urbano no total produzido no local apresenta ordenamento um pouco diferente 
do visto em relação ao setor terciário. Esta também se apresentou bem menos desigual (com exceção dos 
municípios do Centro-Oeste que não contam com estes roteiros) que aquela relativa somente ao setor 
terciário (gráfico 3.27).

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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Gráfico 3.26: Peso do setor terciário dos municípios com e sem roteiros internacionais com 
apoio das unidades da Federação por região – Brasil – 2002/2005

Gráfico 3.27: Peso do produto urbano (1) dos municípios com e sem roteiros internacionais 
com apoio das unidades da Federação por região – Brasil – 2002/2005

Um exemplo se refere aos municípios do Centro-Oeste que contam com estes roteiros. Estes constituíram 
o grupamento com maior participação do setor terciário em sua produção local. Entretanto, este não só é 
o quarto em relação ao peso de sua produção urbana (perdendo para os municípios que contam com tais 
roteiros da região Sul e dos municípios que não contam com estes das regiões Sudeste e Nordeste), como 

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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também perde participação relativa no país (este peso passa de 99,87% da média nacional em 2002 para 
96,36% em 2005).

Os municípios do Sul que contam com roteiros internacionais com apoio de seus respectivos estados são 
aqueles que apresentam o maior nível de receitas correntes municipais per capita. Estes seriam seguidos 
pelos do Sudeste (onde não existem municípios com tais roteiros) e pelo restante dos municípios sulistas – 
todos estes com receitas correntes per capita acima da média nacional, porém convergindo para esta entre 
2002 e 2005. Como sempre, os municípios do Nordeste e do Norte são aqueles com as menores receitas 
municipais correntes per capita. No caso do Centro-Oeste, os municípios onde se localizam estes roteiros 
são aqueles com maior nível destas receitas per capita. No período analisado, ambos os grupamentos 
apresentaram crescimento destas bem maior que aquele observado para o país (gráfico 3.28).

Mais uma vez, devido às transferências federativas existentes, a alíquota efetiva destas despesas correntes 
– dada pela razão entre as receitas correntes municipais e o produto local – vai apresentar um ordenamento 
praticamente inverso ao gerado pelas receitas correntes per capita. Apesar de os municípios nordestinos 
exibirem o menor nível de receitas correntes per capita, serão estes que apresentarão a maior alíquota 
efetiva (ou seja, dado o menor produto local destes municípios, era esperado que suas receitas municipais 
correntes fossem ainda menores!). Em contrapartida, os municípios do Sudeste e do Sul apresentarão a 
menor alíquota efetiva dessas receitas. No caso do Centro-Oeste, os municípios que contam com roteiros 
internacionais com apoio de seus respectivos estados também apresentarão maior alíquota efetiva dessas 
receitas - ao contrário da região Sul (gráfico 3.29).

Gráfico 3.28: Receitas correntes per capita dos municípios com e sem roteiros internacionais 
com apoio das unidades da Federação por região – Brasil – 2002/2005

A decomposição das diferenças observadas enfatiza o que foi exposto. Para todos os grupamentos que 
apresentam receitas correntes municipais per capita acima da média nacional (com exceção dos municípios 
do Centro-Oeste com os roteiros analisados), a alíquota efetiva é menor que a média nacional, mas os 
produtos per capita são maiores. O contrário ocorre com os municípios com valores abaixo da média 
brasileira. A razão básica disto, mais uma vez, é o caráter fortemente redistributivo do FPM13 (tabela 3.16).

13  Estas transferências federativas cumprem papel importante de equalização de bases tributárias locais. Ou seja, é salutar em uma federação 
que se transfiram recursos das unidades com maior base tributária per capita para aquelas com menor. Entretanto, estas transferências não 
se mostraram capazes de mudar o ordenamento dos grupamentos relacionados às suas receitas municipais correntes per capita.

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
 Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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Gráfico 3.29: Alíquota efetiva das receitas correntes (1) dos municípios com e sem roteiros 
internacionais com apoio das unidades da Federação por região – Brasil – 2002/2005

REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA 
DAS RECEITAS 

CORRENTES

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA EFETIVA 
DAS RECEITAS 

CORRENTES

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte total (sem) -46,52 146,52 -32,11 132,11

Nordeste total (sem) -117,16 217,16 -133,99 233,99

Sudeste total (sem) -72,39 172,39 -85,42 185,42

Sul sem -113,38 213,38 -127,35 227,35

Sul com -17,86 117,86 -35,83 135,83

Sul total -30,91 130,91 -50,45 150,45

Centro-Oeste sem -240,69 340,69 875,84 -775,84

Centro-Oeste com 17894,05 -17794,05 343,64 -243,64

Centro-Oeste total -328,64 428,64 645,30 -545,30

Continua

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Alíquota efetiva das receitas correntes se refere à razão entre as receitas correntes municipais e o produto 
interno bruto municipal. 

Tabela 3.16: Decomposição das diferenças nas receitas municipais per capita (1) dos 
municípios com e sem roteiros internacionais com apoio das unidades da Federação por 
região – Brasil – 2002/2005
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Os municípios com os roteiros citados da região Sul serão aqueles com maior arrecadação per capita de 
ISS. Entretanto, em segundo lugar já aparecem os municípios do Sudeste brasileiro (que não contam com 
os ditos roteiros), sendo os municípios do Centro-Oeste com tais roteiros aparecendo em seguida. Os 
municípios do Sul do país que não contam com estes roteiros seriam aqueles nos quais esta arrecadação per 
capita é a menor. Em seguida, aparecem (em ordem crescente), os municípios do Nordeste e do Norte (que 
também não contam com tais roteiros). Em seguida, estariam aqueles sem estes roteiros da região Centro-
Oeste. Ocorre certa convergência nestes valores entre os grupos de municípios. Assim, aqueles grupos 
que apresentaram, em 2002, arrecadações per capita de ISS maiores que as observadas nacionalmente 
exibiram taxa de crescimento menor que aquela para o país como um todo. Ao mesmo tempo, o contrário 
ocorre com aqueles com níveis de arrecadação per capita menor (gráfico 3.30). 

Mais uma vez, serão aqueles municípios que contam com roteiros internacionais com apoio dos estados 
que apresentarão a maior alíquota efetiva do ISS, entre todos os grupos analisados (gráfico 3.31). Em 2002, 
a maior alíquota se encontrava nestes municípios da região Sul, seguidos por aqueles existentes no Centro-
Oeste (mudam de posição entre si em 2005). Entretanto, estas parecem convergir, em ambos os grupos, 
para o nível nacional no período. Ao mesmo tempo, os menores níveis serão encontrados nos municípios 
sem tais roteiros das mesmas regiões (as menores alíquotas se encontrariam nestes municípios da região 
Sul seguidos por aqueles da região Centro-Oeste). Os valores das demais regiões (que não apresentavam 
estes roteiros) se encontravam entre esses dois extremos. Em ordem crescente, estão as regiões Nordeste, 
Norte e Sudeste.

O bom desempenho dos municípios sulistas que contam com tais roteiros se deve basicamente ao maior 
produto per capita local destes. Isto é verdade tanto para 2002 quanto para 2005. Apesar de seu produto 
per capita crescer menos que o do país como um todo (o que explica parte do menor crescimento de sua 
arrecadação per capita), o menor avanço desta se relaciona com a menor variação da taxa efetiva do ISS. 
Cumpre notar que o peso do setor terciário desse grupo de municípios cresceu mais que para o conjunto 
das municipalidades do país. Já os municípios sulistas que não contam com tais roteiros apresentam 
baixa arrecadação per capita de ISS devido basicamente à baixa alíquota efetiva deste imposto em tais 
municipalidades. Dados seus respectivos produtos de serviços, a arrecadação destes deveria ser muito 
maior (tabela 3.17).

Sul sem 127,72 -27,72 123,40 -23,40

Sul com 55,06 44,94 61,33 38,67

Sul total 35,73 64,27 49,50 50,50

Centro-Oeste sem 171,60 -71,60 764,10 -664,10

Centro-Oeste com 108,15 -8,15 126,28 -26,28

Centro-Oeste total 139,16 -39,16 194,61 -94,61

Continuação Tabela 3.16

REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA 
DAS RECEITAS 

CORRENTES

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA EFETIVA 
DAS RECEITAS 

CORRENTES

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Decomposição das diferenças nas receitas municipais per capita entre as existentes na alíquota efetiva destas 
receitas e no produto municipal per capita. 
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Gráfico 3.30: Arrecadação do imposto sobre serviços (ISS) per capita dos municípios com 
e sem roteiros internacionais com apoio das unidades da Federação por região – Brasil – 
2002/2005

Gráfico 3.31: Alíquota efetiva do imposto sobre serviços (ISS) dos municípios (1) com e 
sem roteiros internacionais com apoio das unidades da Federação por região – Brasil – 
2002/2005

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Fonte: Fontes: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, 
dados contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.
gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) A alíquota efetiva do ISS é calculada pela razão entre a arrecadação deste imposto e o produto terciário 
local.
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA 
EFETIVA 

ISS

PESO DO SETOR 
TERCIÁRIO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA 
EFETIVA 

ISS

PESO DO SETOR 
TERCIÁRIO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte total (sem) 0,77 15,93 83,30 9,11 16,75 74,14

Nordeste total 
(sem) 6,60 -6,06 99,47 9,24 -11,66 102,42

Sudeste total (sem) 22,56 5,38 72,05 24,37 2,24 73,40

Sul sem 89,97 14,24 -4,21 88,20 15,97 -4,17

Sul com 29,53 9,97 60,50 22,03 14,01 63,97

Sul total 136,55 25,22 -61,78 132,60 22,26 -54,86

C e n t r o - O e s t e 
sem 54,30 26,60 19,10 42,62 23,28 34,10

C e n t r o - O e s t e 
com 175,57 108,53 -184,10 263,41 203,79 -367,20

Centro-Oeste total 48,60 25,58 25,83 35,74 20,14 44,12

Sul sem 99,00 8,51 -7,52 100,49 5,06 -5,55

Sul com -24,01 9,02 114,99 -19,14 9,48 109,66

Sul total 160,60 9,07 -69,67 153,53 3,64 -57,18

C e n t r o - O e s t e 
sem 66,21 20,86 12,93 66,46 16,33 17,21

C e n t r o - O e s t e 
com 155,50 -6,87 -48,62 299,20 -34,20 -165,00

Centro-Oeste total 54,01 26,55 19,44 46,91 22,61 30,49

Tabela 3.17: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto sobre 
serviços (ISS) dos municípios (1) com e sem roteiros internacionais com apoio das unidades 
da Federação por região – Brasil – 2002/2005

Esta segunda é basicamente a explicação para o desempenho dos municípios do Centro-Oeste (tanto 
com tais roteiros quanto sem). Serão as diferentes alíquotas efetivas de ISS que explicarão tanto o maior 
(municípios com estes roteiros) quanto o menor montante arrecadado de ISS nesses municípios. Cumpre 
notar também que estes municípios apresentam menor produção per capita que a nacional, o que levaria a 
menor arrecadação per capita inevitavelmente. O comportamento no restante das regiões analisadas parece 
ser explicado majoritariamente pelos diferentes produtos per capita existentes nestas regiões (tabela 3.17).

Serão os municípios das regiões Norte e Nordeste que apresentarão os menores níveis de arrecadação 
per capita de IPTU, ao contrário daqueles existentes nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste (em ordem 
decrescente). Nas duas regiões onde existem estes roteiros (Sul e Centro-Oeste), os municípios que contam 
com estes apresentam maior nível de arrecadação per capita deste imposto do que os demais (gráfico 3.32).

Esta mesma ordenação parece ocorrer quando se analisa a alíquota efetiva desse imposto. Mais uma vez, 
os municípios com roteiros turísticos apresentam maior alíquota efetiva do que o restante (gráfico 3.33).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças na arrecadação per capita de ISS podem ser decompostas por aquelas existentes na alíquota 
efetiva deste imposto, no peso do setor terciário e no produto municipal per capita.
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Gráfico 3.32: Arrecadação do imposto predial e territorial urbano (IPTU) per capita (1) dos 
municípios com e sem roteiros internacionais com apoio das unidades da Federação por 
região – Brasil – 2002/2005

Gráfico 3.33: Alíquota efetiva do imposto predial e territorial urbano (IPTU) dos municípios 
(1) com e sem roteiros internacionais com apoio das unidades da Federação por região – 
Brasil – 2002/2005

Fonte: Fontes: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, 
dados contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.
gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
((1) A alíquota efetiva do IPTU se refere à razão entre a arrecadação deste e a produção urbana (dada pela soma 
dos produtos secundário e terciário) local.

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA 
EFETIVA 

IPTU

PESO DO SETOR 
URBANO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA 
EFETIVA 

IPTU

PESO DO SETOR 
URBANO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte total (sem) 76,42 1,26 22,32 80,51 0,51 18,98

Nordeste total 
(sem) 50,70 -0,47 49,77 46,16 -0,41 54,25

Sudeste total (sem) 43,35 3,24 53,40 43,58 2,10 54,32

Sul sem 98,94 7,49 -6,43 100,68 4,40 -5,08

Sul com 6,96 6,36 86,67 15,16 6,61 78,23

Sul total 160,60 9,07 -69,67 153,53 3,64 -57,18

Centro-Oeste sem 60,93 24,59 14,48 56,38 20,26 23,36

Centro-Oeste com 370,40 -1,43 -268,97 528,56 -54,19 -374,37

Centro-Oeste total 54,01 26,55 19,44 46,91 22,61 30,49

Também se decompuseram as diferenças observadas nas arrecadações per capita de IPTU (tabela 3.18). 
A proporção da produção urbana no produto total municipal não parece explicar uma proporção alta desta 
diferença. A exceção se encontra nos municípios do Centro-Oeste sem esses roteiros. A grande participação 
do setor primário nestes explica parcela importante da menor arrecadação per capita desse imposto nesse 
grupo. Ao mesmo tempo, nos municípios da mesma região que contam com esses roteiros apresentam uma 
arrecadação de IPTU per capita acima da média nacional, mesmo que conte com menores produtos per 
capita e participação da produção urbana no total. Ou seja, nestes últimos, só uma grande alíquota efetiva 
desse imposto (a maior encontrada) é capaz de explicar esse nível de arrecadação per capita. 

Nos demais grupamentos, as diferenças parecem obedecer a um padrão assimétrico. Naquelas cuja 
arrecadação per capita é maior que a média nacional, serão os diferentes produtos per capita locais que 
explicarão a maior parte dessas diferenças. Já naqueles em que tais arrecadações per capita são menores 
que a média nacional, será a alíquota efetiva do imposto que explicará esta maior parte (tabela 3.18). Logo, 
quanto mais pobre for o grupo de municípios, menor a relação entre o montante arrecadado de IPTU e seu 
produto urbano (e vice-versa). Uma possível explicação para isto pode relacionar-se também aos montantes 
federativos transferidos para esses municípios (principalmente via FPM), que tenderiam a diminuir os 
incentivos locais para tributar eficientemente sua base tributária (diminuindo os impostos locais).

Tabela 3.18: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto predial 
e territorial urbano (IPTU) dos municípios (1) com e sem roteiros internacionais com apoio 
das unidades da Federação por região – Brasil – 2002/2005

A arrecadação de ITBI per capita apresenta um padrão diferente (gráfico 3.34). Podem-se separar os 
diversos grupamentos analisados em três grupos distintos. Ocorre forte diferenciação dos municípios com 
os roteiros estudados da região Sul. Sua arrecadação per capita de ITBI foi de 273,39% do nível nacional em 
2005 (280,55% em 2002). Já os municípios do Norte e do Nordeste apresentam uma baixa arrecadação per 
capita deste imposto – 22,46% e 36,03% do nível nacional em 2005, respectivamente (18,32% e 28,88% em 
2002). Por fim, todos os grupamentos intermediários se encontram em uma faixa próxima à média nacional, 
entre 85,73% (municípios do Sul sem tais roteiros) e 137,15% (municípios do Sudeste).

Fonte: Fontes: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, 
dados contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.
gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças na arrecadação de IPTU per capita podem ser decompostas naquelas existentes nas alíquotas 
efetivas deste imposto, nos pesos locais do produto urbano e nos produtos municipais per capita. 
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Gráfico 3.34: Arrecadação do imposto sobre transferência de bens imóveis (ITBI) per capita 
dos municípios com e sem roteiros internacionais com apoio das unidades da Federação por 
região – Brasil – 2002/2005

A alíquota efetiva do ITBI apresenta praticamente este mesmo ordenamento (gráfico 3.35). Porém, a 
forte diferenciação observada dos grupos limites é bastante suavizada (mas se mantém), explicitando a 
importância dos produtos per capita  na arrecadação per capita desse imposto.

Gráfico 3.35: Alíquota efetiva do imposto sobre transferência de bens imóveis (ITBI) dos 
municípios (1) com e sem roteiros internacionais com apoio das unidades da Federação por 
região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Fonte: Fontes: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, 
dados contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.
gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) A alíquota efetiva do ITBI é dada pela razão entre a arrecadação deste imposto e o produto interno bruto municipal.
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA 
ITBI

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA EFETIVA 
ITBI

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte total (sem) 72,22 27,78 74,54 25,46

Nordeste total (sem) 41,41 58,59 24,87 75,13

Sudeste total (sem) 20,42 79,58 9,29 90,71

Sul sem 121,46 -21,46 119,27 -19,27

Sul com 53,70 46,30 60,70 39,30

Sul total 35,73 64,27 49,50 50,50

Centro-Oeste sem 133,64 -33,64 180,18 -80,18

Centro-Oeste com 221,10 -121,10 770,50 -670,50

Centro-Oeste total 139,16 -39,16 194,61 -94,61

A decomposição destas diferenças reforça este resultado. As diferenças nas taxas efetivas se mostram 
mais importantes que as diferenças no produto per capita para todos os grupamentos com arrecadação per 
capita acima da média nacional (com exceção dos municípios do Sudeste) – mas ambas as contribuições 
são importantes. No caso dos municípios nordestinos, serão as diferenças no produto per capita que mais 
explicarão as observadas na arrecadação per capita (tabela 3.19).

Tabela 3.19: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto sobre 
transmissão de bens imóveis (ITBI) dos municípios (1) com e sem roteiros internacionais 
com apoio das unidades da Federação, Regiões Brasileiras, 2002-2005.

d) Roteiros nacionais
As regiões Sudeste e Sul do país apresentam maior nível de produção per capita. Assim, tanto os municípios 
dessas regiões que contam com roteiros turísticos nacionais como aqueles que não contam exibem produção 
local per capita maior que qualquer outro grupo em qualquer outra região - todos os outros grupos mostram 
um produto per capita menor que o nacional em 2002 (gráfico 3.36).

Nos grupos restantes, em ordem decrescente (em termos de produto municipal per capita), estão os 
municípios do Centro-Oeste com tais roteiros, do Norte com tais roteiros, os do Centro-Oeste sem, Os do 
Nordeste com e, por fim, do Norte sem e do Nordeste sem. Sistematicamente, municípios que contam com 
tais roteiros turísticos nacionais são mais ricos que aqueles que não (gráfico 3.36).

O maior peso do setor terciário em relação ao produto municipal é encontrado nos municípios nordestinos com 
roteiros turísticos nacionais, seguido dos municípios do Centro-Oeste que também contam com tais roteiros - 
esta proporção ainda cresce mais que o incremento observado nacionalmente entre 2002 e 2005 (gráfico 3.37).

Em seguida, vêm os municípios do Sudeste com tais roteiros, os do Norte sem estes, os do Sudeste sem, 
os do Sul com e os do Nordeste sem. Entretanto, os pesos do setor terciário nos municípios sem esses 
roteiros no Norte e no Nordeste crescem bem acima da média nacional entre 2002 e 2005 – possivelmente 
devido à expansão das políticas de transferência de renda (ao contrário do que ocorre com os municípios 

Fonte: Fontes: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, 
dados contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.
gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças nas arrecadações per capita de ITBI podem ser decompostas naquelas existentes nas alíquotas 
efetivas deste imposto e nos produtos municipais per capita. 
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do Sudeste). Os da região Norte que contam com esses roteiros apresentam peso do setor terciário bem 
pequeno e estável em relação à média nacional - a proporção do setor terciário nesses municípios em 2005 
é de cerca de 82% da média nacional (gráfico 3.37).

Gráfico 3.36: Produto municipal per capita dos municípios com e sem roteiros turísticos 
nacionais por região – Brasil – 2002/2005

 Gráfico 3.37: Peso do setor terciário dos municípios com e sem roteiros turísticos nacionais 
por região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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Já o ordenamento gerado pelo peso da produção urbana é bastante distinto daquele observado para o setor 
terciário (gráfico 3.38). Se as políticas de transferência de renda influenciaram muito este último - impactando 
o setor de serviços local sem aumentar sua capacidade produtiva - estas não influenciaram o primeiro. 

Os municípios que contam com roteiros de turismo nacional sistematicamente apresentaram peso maior 
da produção urbana do que aqueles sem estes. Excluindo a região Centro-Oeste, qualquer grupamento 
com municípios turísticos – de qualquer região - obteve peso maior que qualquer outro sem tais roteiros em 
qualquer região. O padrão regional apresentou ligeira modificação. Em ordem decrescente, estão aqueles 
do Sudeste, do Norte, do Nordeste e do Sul. O forte peso do setor agropecuário no Sul e no Centro-Oeste 
explica essas diferenças (gráfico 3.38). 

Gráfico 3.38: Peso do produto urbano (1) dos municípios com e sem roteiros turísticos 
nacionais por região – Brasil – 2002/2005

Os municípios do Sudeste que contam com roteiros nacionais constituem o grupamento que apresenta o maior 
nível de receitas municipais correntes per capita. Estes são seguidos dos da região Sul com esses roteiros e o 
restante dos municípios do Sudeste. Já os sem roteiros turísticos nacionais das regiões Norte e Nordeste são 
os com menor volume per capita dessas receitas, mantendo o padrão já observado (gráfico 3.39).

Existe forte determinação regional relativa a essas receitas (em ordem decrescente, Sudeste, Sul, Centro-
Oeste, Nordeste e Norte). Ocorre também claro padrão relativo às atividades turísticas, haja visto que os 
municípios relacionados ao setor (em cada região isoladamente) tendem a ser mais produtivos e arrecadar 
mais, em termos per capita, que aqueles menos turísticos (gráfico 3.39).

A análise da alíquota efetiva das receitas correntes novamente mostra a importância das transferências 
federativas para a maior equalização das receitas municipais correntes no país. Uma vez mais, serão os 
municípios mais pobres (com menor produção per capita) aqueles que apresentarão as maiores alíquotas 
efetivas relativas a essas receitas. Ou seja, apesar de menores as receitas municipais correntes per capita 
desses municípios, estas são bem maiores proporcionalmente aos produtos locais per capita (gráfico 3.40).

É exatamente este resultado que se encontra quando se decompõem as diferenças nas receitas municipais 
correntes per capita. Sistematicamente, as alíquotas efetivas destas receitas agem na direção contrária às 
diferenças observadas nos produtos per capita. Nos municípios do Centro-Oeste que contam com os roteiros 
analisados, a alíquota efetiva é tão alta que, mesmo contando com uma produção per capita local menor que 
a média nacional, suas receitas municipais correntes per capita ultrapassam esta média (tabela 3.20).

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Peso do produto urbano se refere à razão entre a soma dos produtos secundário e terciário (o produto urbano) 
e o produto total. 
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Gráfico 3.39: Receitas correntes per capita dos municípios com e sem roteiros turísticos 
nacionais por região – Brasil – 2002/2005

Gráfico 3.40: Alíquota efetiva das receitas correntes (1) dos municípios com e sem roteiros 
turísticos nacionais por região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
 Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Alíquota efetiva das receitas correntes se refere à razão entre as receitas correntes municipais e o produto 
interno bruto municipal.
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA 
DAS RECEITAS 

CORRENTES

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA EFETIVA 
DAS RECEITAS 

CORRENTES

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte sem -113,53 213,53 -121,99 221,99

Norte com 63,68 36,32 103,15 -3,15

Norte total -46,52 146,52 -32,11 132,11

Nordeste sem -142,46 242,46 -163,36 263,36

Nordeste com -50,27 150,27 -64,76 164,76

Nordeste total -117,16 217,16 -133,99 233,99

Sudeste sem -144,95 244,95 -134,96 234,96

Sudeste com -19,64 119,64 -41,98 141,98

Sudeste total -72,39 172,39 -85,42 185,42

Sul sem 58,67 41,33 131,43 -31,43

Sul com -40,67 140,67 -101,41 201,41

Sul total -30,91 130,91 -50,45 150,45

Centro-Oeste sem -149,09 249,09 -1493,41 1593,41

Centro-Oeste com 160,67 -60,67 170,10 -70,10

Centro-Oeste total -328,64 428,64 645,30 -545,30

Tabela 3.20: Decomposição das diferenças nas receitas municipais per capita (1) dos 
municípios com e sem roteiros nacionais por região – Brasil – 2002/2005

Só dois grupos mostraram padrão distinto. Os municípios do Sul sem estes roteiros apresentaram não só 
receitas municipais correntes per capita acima da média nacional, como também seus produtos per capita e suas 
alíquotas efetivas deste imposto. Em contrapartida, os municípios da região Norte também com esses roteiros 
exibiram resultado inverso - as três variáveis abaixo de suas respectivas médias nacionais (tabela 3.20). 

O Sudeste é a região brasileira com mais arrecadação per capita de ISS - a maior aparecendo nos municípios 
que contam com roteiros turísticos nacionais seguidos pelos municípios da região que não contam com estes. 
Em todas as outras regiões, os municípios sem estes roteiros nacionais apresentam menores arrecadações 
per capita de ISS que aqueles que os contêm (gráfico 3.41).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
 Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Decomposição das diferenças nas receitas municipais per capita entre as existentes na alíquota efetiva destas 
receitas e no produto municipal per capita.
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Gráfico 3.41: Arrecadação do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) per capita 
dos municípios com e sem roteiros turísticos nacionais por região – Brasil – 2002/2005

A alíquota efetiva de ISS é sistematicamente maior entre os municípios com roteiros nacionais de turismo. 
Em ordem decrescente, estão os municípios pertencentes à região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste 
– todos estes e mais os municípios do Sudeste que não contam com tais roteiros apresentaram uma alíquota 
efetiva de ISS superior à média nacional. Os municípios sulistas que contam com tais roteiros aparecem a 
seguir - com valores abaixo da média nacional (gráfico 3.42).

Os municípios que não contam com tais roteiros apresentaram as alíquotas efetivas mais baixas do imposto. 
Em ordem crescente, estão aqueles da região Sul, do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste. A princípio, 
não parece estar ocorrendo movimento de convergência dessas taxas. Os municípios turísticos parecem ser 
mais eficientes na arrecadação de ISS (dado o tamanho de seu setor terciário) que aqueles que não contam 
com tais roteiros.

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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Gráfico 3.42: Alíquota efetiva do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) dos 
municípios (1) com e sem roteiros turísticos nacionais por região – Brasil – 2002/2005

A maior arrecadação per capita de ISS da região Sudeste é explicada basicamente pelo maior produto per 
capita dos municípios - cerca de três quartos da diferença da arrecadação per capita de ISS dessa região 
vis-à-vis a do país como um todo. A alíquota efetiva desse imposto também é importante, sobretudo para os 
municípios turísticos (tabela 3.21).

Em seguida, estão os municípios turísticos do Centro-Oeste, do Sul, do Norte e do Nordeste (este último já 
apresentando arrecadação per capita inferior à média nacional). Neste caso (com exceção dos municípios 
sulistas), a maior arrecadação se explica muito mais pela maior alíquota efetiva de ISS e não pelo maior nível 
de produção local per capita. No caso dos municípios sulistas com roteiros turísticos nacionais, será a maior 
produção per capita local que explicará basicamente a maior arrecadação per capita de ISS (tabela 3.21).

No outro extremo, os grupos com menor arrecadação per capita de ISS são os municípios sem os ditos 
roteiros nas regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sul. A baixa produção per capita local é a principal 
explicação para isso nas regiões Norte e Nordeste. Ao mesmo tempo, será a baixa alíquota efetiva desse 
imposto a principal razão para este fato nas regiões Sul e Centro-Oeste. A variação do peso do setor terciário 
no produto local parece não influenciar muito a arrecadação per capita desse imposto (tabela 3.21).

O ordenamento gerado pela arrecadação de IPTU per capita é muito próximo daquele observado para a 
arrecadação per capita de ISS (gráfico 3.43). Duas exceções ocorrem. Por um lado, os municípios do Norte 
do país que contam com os roteiros apresentam baixa arrecadação per capita de IPTU, mas não de ISS. Por 
outro, os municípios sem tais roteiros do Centro-Oeste conseguem mais arrecadação per capita de IPTU – o 
que não ocorre com o ISS.

Entretanto, o padrão recorrente se mantém. Por um lado, os municípios das regiões Sudeste e Sul são os 
que mais arrecadam (em contraposição àqueles das regiões Norte e Nordeste, que apresentam os menores 
níveis). Por outro, os municípios turísticos, em cada região, sistematicamente arrecadam mais que aqueles 
menos turísticos (gráfico 3.43).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) A alíquota efetiva do ISS é calculada pela razão entre a arrecadação deste imposto e o produto terciário 
local.
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA 
EFETIVA 

ISS

PESO DO SETOR 
TERCIÁRIO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA 
EFETIVA 

ISS

PESO DO SETOR 
TERCIÁRIO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte sem 39,58 -1,29 61,71 43,59 -4,01 60,41

Norte com 544,46 -302,33 -142,12 367,05 -276,65 9,60

Norte total 0,77 15,93 83,30 9,11 16,75 74,14

Nordeste sem 22,59 -0,10 77,51 25,42 -4,91 79,50

Nordeste com -232,25 -129,03 461,28 -143,00 -97,64 340,64

Nordeste total 6,60 -6,06 99,47 9,24 -11,66 102,42

Sudeste sem 18,11 3,73 78,16 18,93 6,67 74,41

Sudeste com 27,73 7,50 64,77 32,03 -4,16 72,13

Sudeste total 22,56 5,38 72,05 24,37 2,24 73,40

Sul sem 86,11 15,02 -1,13 84,94 13,49 1,57

Sul com -25,57 5,42 120,15 -63,60 -3,15 166,75

Sul total 136,55 25,22 -61,78 132,60 22,26 -54,86

Centro-Oeste 
sem 64,86 20,84 14,29 62,32 17,60 20,08

Centro-Oeste 
com 83,13 28,52 -11,66 97,30 29,35 -26,65

Centro-Oeste 
total 48,60 25,58 25,83 35,74 20,14 44,12

Tabela 3.21: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza (ISS) dos municípios (1) com e sem roteiros nacionais por 
região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças na arrecadação per capita de ISS podem ser decompostas por aquelas existentes na alíquota 
efetiva deste imposto, no peso do setor terciário e no produto municipal per capita. 
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Gráfico 3.43: Arrecadação do imposto predial e territorial urbano (IPTU) per capita dos 
municípios com e sem roteiros turísticos nacionais por região – Brasil – 2002/2005

O ordenamento gerado pela alíquota efetiva também se mostrou extremamente similar àquele observado para as 
arrecadações per capita do imposto. Mais uma vez, o padrão supracitado se mostrou verdadeiro (gráfico 3.44).

Gráfico 3.44: Alíquota efetiva do imposto predial e territorial urbano (IPTU) dos municípios 
(1) com e sem roteiros turísticos nacionais por região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) A alíquota efetiva do IPTU se refere à razão entre a arrecadação deste e a produção urbana (dada pela soma 
dos produtos secundário e terciário) local.

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA 
EFETIVA 

IPTU

PESO DO SETOR 
URBANO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA 
EFETIVA 

IPTU

PESO DO SETOR 
URBANO

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte sem 68,15 3,35 28,51 71,10 2,22 26,67

Norte com 95,76 -1,79 6,03 102,36 -1,87 -0,49

Norte total 76,42 1,26 22,32 80,51 0,51 18,98

Nordeste sem 57,17 0,00 42,83 53,60 0,05 46,35

Nordeste com 37,91 -3,01 65,10 29,54 -2,61 73,07

Nordeste total 50,70 -0,47 49,77 46,16 -0,41 54,25

Sudeste sem 44,76 1,79 53,45 43,86 2,31 53,83

Sudeste com 41,05 5,46 53,49 43,00 1,79 55,22

Sudeste total 43,35 3,24 53,40 43,58 2,10 54,32

Sul sem 93,80 7,64 -1,44 93,08 5,25 1,68

Sul com -55,77 8,05 147,72 -89,13 12,25 176,88

Sul total 160,60 9,07 -69,67 153,53 3,64 -57,18

Centro-Oeste 
sem 65,87 20,37 13,76 64,89 15,92 19,20

Centro-Oeste 
com 295,27 -100,86 -94,41 373,49 -93,58 -179,91

Centro-Oeste 
total 54,01 26,55 19,44 46,91 22,61 30,49

Os diferentes pesos da produção urbana sobre o produto local explicam somente uma pequena proporção 
das diferenças nas arrecadações per capita de IPTU. Estas seriam geradas tanto pelos diferentes produtos 
per capita existentes como pelas diferentes alíquotas efetivas deste imposto. Ambos os efeitos indicariam 
uma única direção – municípios com maiores produtos per capita tenderiam a apresentar maiores alíquotas 
efetivas e vice-versa. Duas exceções aparecem (ambas contando com estes roteiros e com arrecadação per 
capita acima da média nacional). Estes municípios da região Sul apresentaram também produtos per capita 
acima da média nacional mas alíquotas efetivas menores. Já os municípios da região Centro-Oeste exibiram 
resultado inverso – menor produto per capita e maior alíquota efetiva (tabela 3.22).

O ordenamento da arrecadação per capita de ITBI mostra o mesmo padrão observado para a de IPTU. Entretanto, 
podem-se separar os grupamentos em três grandes grupos distintos. Os municípios sem os roteiros citados das 
regiões Norte e Nordeste, juntamente com aqueles da região Norte que contam com tais roteiros apresentam um 
nível de arrecadação per capita desse imposto muito baixa. No outro lado deste ordenamento, encontram-se os 
municípios com tais roteiros das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, cujas arrecadações per capita se mostram 
muito acima da média nacional. O restante encontra-se perto dessa média (gráfico 3.45).

Tabela 3.22: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto predial 
e territorial urbano (IPTU) dos municípios (1) com e sem roteiros nacionais por região – 
Brasil – 2002/2005.

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças na arrecadação de IPTU per capita podem ser decompostas naquelas existentes nas alíquotas 
efetivas deste imposto, nos pesos locais do produto urbano e nos produtosmunicipais per capita.
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Gráfico 3.45: Arrecadação do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) per capita 
dos municípios com e sem roteiros turísticos nacionais por região – Brasil – 2002/2005

Entretanto, o mesmo não ocorre com sua alíquota efetiva (gráfico 3.46). Os municípios do Centro-Oeste 
(tanto com quanto sem os roteiros analisados) apresentaram a maior taxa efetiva desse imposto – indicativo 
provável do maior mercado de terras agropecuárias da região. A arrecadação per capita dos municípios 
nordestinos que contam com tais roteiros turísticos passa de 87,15% da média nacional em 2002 para 122% 
em 2005 (gráfico 3.45). Uma possível explicação para isto é o crescente número de Resorts e condomínios 
de veraneio existentes na região, o que incrementa fortemente o mercado de imóveis. 

As diferenças tanto nos produtos per capita quanto nas alíquotas efetivas se mostraram importantes para 
explicar as diferenças na arrecadação per capita deste imposto. Mais uma vez, ambas as diferenças tenderam a 
gerar efeitos correlacionados (e não inversos) – os municípios com maior arrecadação per capita apresentaram 
também maior produto per capita e maior alíquota efetiva (e vice-versa). A grande exceção está nos municípios 
do Centro-Oeste (tanto com quanto sem os roteiros estudados). Nesta região, os produtos per capita menores 
são compensados pelas maiores alíquotas efetivas do imposto (tabela 3.23).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA 
ITBI

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA EFETIVA 
ITBI

PRODUTO MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte sem 57,95 42,05 59,67 40,33

Norte com 93,80 6,20 100,62 -0,62

Norte total 72,22 27,78 74,54 25,46

Nordeste sem 47,94 52,06 41,28 58,72

Nordeste com 23,61 76,39 -64,15 164,15

Nordeste total 41,41 58,59 24,87 75,13

Sudeste sem -11,76 111,76 -37,11 137,11

Sudeste com 42,48 57,52 36,60 63,40

Sudeste total 20,42 79,58 9,29 90,71

Continua

Gráfico 3.46: Alíquota efetiva do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) dos 
municípios (1) com e sem roteiros turísticos nacionais por região – Brasil – 2002/2005

Tabela 3.23: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto sobre 
transmissão de bens imóveis (ITBI) dos municípios (1) com e sem roteiros nacionais, Regiões 
Brasileiras, 2002-2005.

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) A alíquota efetiva do ITBI é dada pela razão entre a arrecadação deste imposto e o produto interno bruto 
municipal. 
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Sul sem 104,28 -4,28 93,91 6,09

Sul com 53,14 46,86 56,39 43,61

Sul total 35,73 64,27 49,50 50,50

Centro-Oeste sem 180,13 -80,13 1777,35 -1677,35

Centro-Oeste com 106,02 -6,02 117,64 -17,64

Centro-Oeste total 139,16 -39,16 194,61 -94,61

Continuação Tabela 3.23

e) Roteiros turísticos temáticos
Em todas as regiões, os municípios que contam com pelo menos algum roteiro temático são sistematicamente 
mais produtivos – apresentam maior produto local per capita – que aqueles que não contam com tais 
roteiros (gráfico 3.47).

A região Sudeste, seguida da região Sul, são as regiões mais ricas do país. Em contrapartida, a região 
Nordeste se mostra como a mais pobre. Todo o Sudeste e grande parte dos grupos de municípios do Sul do 
país apresentaram produto per capita superior ao nacional. Todo o Nordeste apresentou valores menores 
que esta média. No caso do Norte e do Centro-Oeste, houve grupos acima e abaixo deste nível (aqueles 
relacionados com roteiros temáticos ficando majoritariamente acima e aqueles sem ficando abaixo). Não 
parece ocorrer nenhum padrão específico relativo aos diversos roteiros analisados. No caso do Sudeste, os 
municípios mais produtivos seriam aqueles (em ordem decrescente) vinculados a roteiros náutico, negócios, 
ecológico, cultura, esportes e sol e praia. No caso dos municípios do Sul (também em ordem decrescente), 
estão pesca, sol e praia, ecológico, negócios e cultura. No caso nordestino estariam outros, sol e praia, 
náutico, rural, cultura e negócios (gráfico 3.47).

Os municípios que apresentam maiores níveis de produto per capita são aqueles do Sudeste que contam com 
algum roteiro temático, seguidos pelos da região Sul. Em seguida, viriam os do Sudeste, seguidos pelos do 
Sul, que não contam com tais roteiros. Os municípios turísticos do Norte e do Centro-Oeste viriam em seguida, 
seguidos pelos municípios destas mesmas regiões mas sem tais características turísticas. Por fim, viriam os 
municípios nordestinos - os não-turísticos desta região são os mais pobres do país (gráfico 3.47).

O padrão para o produto local per capita não se repete em relação à participação do setor terciário na 
produção local. A presença de roteiro turístico temático pode indicar que os serviços acabem por responder 
por uma fatia maior do produto local. Se postos em ordem decrescente, os 31 grupamentos de municípios 
com maior proporção deste setor contêm ao menos um roteiro temático específico. Entretanto, estão 
espalhados por todas as regiões e contêm os mais variados roteiros temáticos. Em ordem decrescente, 
estão os municípios nortistas com roteiros de esportes, os do Nordeste com outros roteiros, do Centro-
Oeste com outros roteiros, do Sul com roteiros náuticos, do Norte com roteiros rurais e do Nordeste com 
aventuras. Os grupamentos do Sudeste, seja com roteiros turísticos temáticos, seja sem, situam-se sempre 
na parte intermediária da distribuição, ou seja, não estão entre aqueles cuja participação setorial é muito 
grande nem entre aqueles onde esta é pequena (gráfico 3.48).

Em contrapartida, nenhum padrão pode ser detectado entre os municípios que apresentam menor peso do 
setor terciário. Esta ausência de padrão se refere tanto à região dos municípios quanto à existência ou não 
de roteiros turísticos temáticos. A menor proporção deste setor é vista nos municípios sulistas que contam 
com roteiros de pesca. Estes são seguidos pelos municípios do Centro-Oeste que não contam com roteiros 
culturais, sem roteiros ecológicos e sem aqueles de aventuras. Depois aparecem os municípios do Norte 
com roteiros de pesca e com outros roteiros (gráfico 3.48).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças nas arrecadações per capita de ITBI podem ser decompostas naquelas existentes nas alíquotas 
efetivas deste imposto e nos produtos municipais per capita.
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Gráfico 3.47: Produto municipal per capita dos municípios com e sem roteiros turísticos 
temáticos por região – Brasil – 2002/2005

Gráfico 3.48: Peso do setor terciário dos municípios com e sem roteiros turísticos temáticos 
por região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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Padrão similar é observado quando se analisa o peso da produção urbana sobre o produto local. Todos os 33 
grupamentos com maior peso desta apresentam algum roteiro turístico temático – também sem padrão definido, 
seja regional, seja temático. Porém, é no Centro-Oeste que se encontram as menores proporções (dado o grande 
peso na região do setor primário). Certo movimento de convergência é identificado (gráfico 3.49).

A distribuição das receitas correntes per capita entre os diferentes grupos mostra, uma vez mais, a forte 
predominância das regiões Sudeste e Sul sobre as demais. Os nove grupamentos que apresentam maiores 
receitas correntes municipais per capita pertencem ao Sudeste e contam com algum roteiro turístico temático. 

Os nove grupamentos posteriores são todos da região Sul e também contem algum roteiro turístico temático. Do 
mesmo modo, entre os grupos de municípios com menores receitas correntes municipais per capita, existem 
apenas aqueles pertencentes às regiões Norte e Nordeste com fortíssima predominância daqueles que não 
contam com roteiros turísticos temáticos. Não se observou padrão consistente dos roteiros em si (gráfico 3.50).

O resultado é praticamente o inverso quando se analisa a alíquota efetiva de tais receitas correntes – razão 
entre as receitas correntes municipais e o produto local. O forte caráter redistributivo do FPM permite 
que as assimetrias observadas nas bases tributárias locais não se reproduzam nas receitas correntes 
municipais (gráfico 3.51).

Assim, os 14 grupamentos com maior taxa efetiva destas receitas se encontram nas regiões Nordeste e Norte 
e não contam com roteiros turísticos temáticos – os sete primeiros pertencem à região Nordeste. Só neste 
ponto (em décimo-quinto lugar), aparece grupo de municípios com algum roteiro temático – municípios do 
Nordeste com pelo menos um roteiro de pesca (gráfico 3.51).

Já entre os dez grupos com menor alíquota efetiva destas receitas estão municípios com roteiros turísticos 
das regiões Sudeste, Sul e Norte. Entre os 20 grupamentos com as menores taxas, 11 são do Sudeste, dois 
do Sul e sete do Norte – neste grupo já aparece uma série de municípios sem roteiros turísticos temáticos 
da região Sudeste (gráfico 3.51).

Gráfico 3.49: Peso do produto urbano (1) dos municípios com e sem roteiros turísticos 
temáticos por região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Peso do produto urbano se refere à razão entre a soma dos produtos secundário e terciário (o produto urbano) 
e o produto total.
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Gráfico 3.50: Receitas correntes per capita dos municípios com e sem roteiros turísticos 
temáticos por região – Brasil – 2002/2005

Gráfico 3.51: Alíquota efetiva das receitas correntes (1) dos municípios com e sem roteiros 
turísticos temáticos por região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Alíquota efetiva das receitas correntes se refere à razão entre as receitas correntes municipais e o produto 
interno bruto municipal.
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REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA 
DAS RECEITAS 

CORRENTES

PRODUTO 
MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA EFETIVA 
DAS RECEITAS 

CORRENTES

PRODUTO 
MUNICIPAL 
PER CAPITA

Norte sem roteiro ecológico -105,73 205,73 -113,92 213,92

Norte sem roteiro de pesca -85,30 185,30 -87,63 187,63

Norte com roteiro rural -28,97 128,97 -17,51 117,51

Norte sem roteiro de negócios -110,10 210,10 -121,20 221,20

Nordeste sem roteiro de sol e praia -177,77 277,77 -201,39 301,39

Nordeste sem roteiro náutico -125,37 225,37 -142,84 242,84

Norte sem outro roteiro -93,30 193,30 -94,75 194,75

Norte sem roteiro de aventuras -111,16 211,16 -124,16 224,16

Nordeste sem roteiro rural -127,77 227,77 -144,82 244,82

Nordeste sem roteiro de negócios -148,65 248,65 -173,41 273,41

Norte sem roteiro de sol e praia -98,78 198,78 -106,08 206,08

Nordeste sem outro roteiro -125,47 225,47 -140,18 240,18

Nordeste sem roteiro ecológico -174,09 274,09 -208,73 308,73

Nordeste sem roteiro de esportes -119,81 219,81 -142,68 242,68

Nordeste sem roteiro de cultura -188,14 288,14 -220,80 320,80

Norte sem roteiro de cultura -130,83 230,83 -169,28 269,28

Nordeste com roteiro de aventuras -35,56 135,56 -47,51 147,51

Nordeste sem roteiro de pesca -117,06 217,06 -134,73 234,73

Nordeste total -117,16 217,16 -133,99 233,99

Nordeste sem roteiro de aventuras -170,91 270,91 -203,00 303,00

Norte sem roteiro de esportes -45,49 145,49 -28,45 128,45

Norte sem roteiro náutico -52,22 152,22 -38,78 138,78

Nordeste com roteiro de cultura -40,45 140,45 -57,72 157,72

Norte total -46,52 146,52 -32,11 132,11

Norte sem roteiro rural -49,67 149,67 -36,18 136,18

Nordeste com roteiro de pesca -120,56 220,56 -113,16 213,16

Continua

Tabela 3.24: Decomposição das diferenças nas receitas per capita dos municípios (1) com 
e sem roteiros turísticos temáticos por região – Brasil – 2002/2005 (ordem crescente em 
relação às receitas per capita em 2002)
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Nordeste com roteiro ecológico -47,82 147,82 -59,32 159,32

Norte com roteiro de cultura 52,89 47,11 69,46 30,54

Nordeste com roteiro de negócios -54,67 154,67 -70,74 170,74

Nordeste com roteiro de sol e praia -30,12 130,12 -58,40 158,40

Norte com roteiro náutico -19,16 119,16 -1,29 101,29

Nordeste com roteiro de esportes -99,86 199,86 -84,09 184,09

Norte com roteiro de aventuras 77,16 22,84 83,68 16,32

Nordeste com roteiro rural -76,74 176,74 -96,28 196,28

Norte com roteiro de sol e praia 82,97 17,03 88,23 11,77

Norte com roteiro de negócios 91,38 8,62 92,16 7,84

Nordeste com outro roteiro -63,00 163,00 -102,70 202,70

Norte com roteiro ecológico 53,06 46,94 57,24 42,76

Nordeste com roteiro náutico -81,91 181,91 -104,67 204,67

Norte com outro roteiro 151,07 -51,07 124,39 -24,39

Norte com roteiro de pesca 137,92 -37,92 138,99 -38,99

Norte com roteiro de esportes -123,08 223,08 -131,14 231,14

Centro-Oeste sem roteiro de cultura -145,83 245,83 -3679,25 3779,25

Centro-Oeste sem roteiro ecológico -146,59 246,59 -4840,78 4940,78

Centro-Oeste sem roteiro de aventuras -167,44 267,44 -3852,74 3952,74

Centro-Oeste sem outro roteiro -170,19 270,19 1531,15 -1431,15

Sul com roteiro de esportes 305,97 -205,97 185,58 -85,58

Centro-Oeste sem roteiro de negócios -273,02 373,02 1625,54 -1525,54

Centro-Oeste sem roteiro de esportes -325,51 425,51 804,47 -704,47

Centro-Oeste sem roteiro de pesca -328,40 428,40 907,29 -807,29

Centro Oeste total -328,64 428,64 645,30 -545,30

Centro-Oeste com roteiro de pesca -331,49 431,49 291,91 -191,91

Sudeste sem roteiro de cultura -12635,78 12735,78 177,18 -77,18

Sul sem roteiro de sol e praia -271,13 371,13 -250,61 350,61

REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA 
DAS RECEITAS 

CORRENTES

PRODUTO 
MUNICIPAL 
PER CAPITA

ALÍQUOTA EFETIVA 
DAS RECEITAS 

CORRENTES

PRODUTO 
MUNICIPAL 
PER CAPITA

Continuação Tabela 3.24

Continua
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Continua

Centro-Oeste com roteiro de negócios 464,85 -364,85 145,56 -45,56

Centro-Oeste com roteiro de esportes -185,53 285,53 -114,82 214,82

Sul sem roteiro ecológico 62,31 37,69 255,99 -155,99

Sul sem roteiro de cultura 150,11 -50,11 392,49 -292,49

Sul sem roteiro de aventuras -26,97 126,97 6,39 93,61

Sul sem roteiro de negócios -27,68 127,68 -16,22 116,22

Sudeste sem roteiro ecológico -113,52 213,52 -186,16 286,16

Centro-Oeste com roteiro de aventuras 188,53 -88,53 189,72 -89,72

Sudeste sem roteiro de negócios -86,26 186,26 -121,92 221,92

Centro-Oeste com roteiro ecológico 144,85 -44,85 206,23 -106,23

Centro-Oeste com roteiro de cultura 142,92 -42,92 200,90 -100,90

Sul sem outro roteiro -48,20 148,20 -29,23 129,23

Sul sem roteiro rural -21,41 121,41 -5,83 105,83

Sul sem roteiro náutico -38,93 138,93 -57,35 157,35

Sul sem roteiro de pesca -28,82 128,82 -48,67 148,67

Sul total -30,91 130,91 -50,45 150,45

Sul sem roteiro de esportes -25,95 125,95 -45,74 145,74

Sudeste sem roteiro rural -132,70 232,70 -113,78 213,78

Sudeste sem roteiro de esportes -113,74 213,74 -113,24 213,24

Sudeste sem roteiro de aventuras -132,60 232,60 -136,87 236,87

Sudeste sem roteiro náutico -107,62 207,62 -113,43 213,43

Sudeste sem roteiro de sol e praia -111,64 211,64 -113,77 213,77

Centro-Oeste com outro roteiro 62,27 37,73 169,30 -69,30

Sudeste com outro roteiro -203,26 303,26 -75,66 175,66

Sudeste sem roteiro de pesca -85,51 185,51 -99,32 199,32

Sudeste total -72,39 172,39 -85,42 185,42

Sudeste sem outro roteiro -70,38 170,38 -85,56 185,56

Sul com roteiro rural -35,19 135,19 -107,82 207,82

Continuação Tabela 3.24

Continua
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Sul com roteiro de cultura -49,28 149,28 -86,91 186,91

Sul com roteiro de pesca -87,16 187,16 -129,48 229,48

Sul com roteiro de aventuras -29,42 129,42 -59,30 159,30

Sul com roteiro ecológico -39,39 139,39 -82,63 182,63

Sul com roteiro náutico -12,39 112,39 -30,07 130,07

Sul com roteiro de negócios -29,23 129,23 -54,15 154,15

Sul com outro roteiro -21,29 121,29 -67,09 167,09

Sul com roteiro de sol e praia -12,84 112,84 -35,30 135,30

Sudeste com roteiro de aventuras -4,43 104,43 -23,25 123,25

Sudeste com roteiro ecológico -62,32 162,32 -72,55 172,55

Sudeste com roteiro de negócios -63,96 163,96 -74,24 174,24

Sudeste com roteiro de cultura -58,04 158,04 -67,48 167,48

Sudeste com roteiro de pesca 12,87 87,13 -18,46 118,46

Sudeste com roteiro rural -14,06 114,06 -49,95 149,95

Sudeste com roteiro de sol e praia -14,67 114,67 -37,57 137,57

Sudeste com roteiro de esportes -13,65 113,65 -38,17 138,17

Sudeste com roteiro náutico -16,56 116,56 -33,47 133,47

Continuação Tabela 3.24
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2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA 
DAS RECEITAS 
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MUNICIPAL 
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MUNICIPAL 
PER CAPITA

Os grupamentos de municípios que contam com maior alíquota efetiva de ISS contêm ao menos um roteiro 
temático. Se colocados em ordem decrescente, dos dez com maior valor desta alíquota (todos eles contando 
com algum roteiro temático), oito pertencerão ao Sudeste e dois à região Norte. Os maiores valores são 
encontrados (em ordem decrescente) nos municípios do Sudeste que contam com roteiros náutico, sol, 
esportes e outros – seguidos pelos municípios nortistas com roteiros de pesca (gráfico 3.52).

A região Sul apresenta a menor alíquota efetiva desse imposto. Serão também os grupamentos de municípios 
sem roteiros turísticos aqueles que exibirão tal característica. Entre os dez conjuntos com menor alíquota 
efetiva, sete seriam na região Sul e não contariam com tais roteiros. Os outros três, também sem roteiros, 
pertenceriam à região Centro-Oeste. Em ordem crescente, aparecem os municípios sulistas sem roteiros 
ecológicos, culturais, sol e aventuras, seguidos pelos situados no Centro-Oeste sem roteiros ecológicos e 
culturais (gráfico 3.52).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
 Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) Decomposição das diferenças nas receitas municipais per capita entre as existentes na alíquota efetiva destas 
receitas e no produto municipal per capita.
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Gráfico 3.52: Alíquota efetiva do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) dos 
municípios (1) com e sem roteiros turísticos temáticos por região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) A alíquota efetiva do ISS é calculada pela razão entre a arrecadação deste imposto e o produto terciário 
local. 

Ocorre certo padrão de convergência na arrecadação de ISS per capita entre 2002 e 2005. De 39 grupamentos 
que apresentavam valores maiores que a média nacional, 30 se aproximaram desta no período. Os nove 
grupamentos com maior nível de arrecadação desse imposto per capita se encontram na região Sudeste 
e contam com algum roteiro temático turístico. Em ordem decrescente, aparecem aqueles com roteiros 
náutico, esportes, sol e praia, negócios, ecológicos, cultural, aventuras, rural e outros (gráfico 3.53). Esta 
maior arrecadação está sempre sendo explicada, em sua maior parte, pelo maior produto per capita desses 
municípios e também (em menor grau) pela maior alíquota efetiva local desse imposto (tabela 3.25).

Em seguida, há outro conjunto de municípios, basicamente formado por grupamentos do Sul e do Centro-
Oeste (principalmente do primeiro) que contam com roteiros turísticos temáticos e por alguns do Sudeste 
que não contam com estes. Haveria, em ordem decrescente, os grupamentos da região Sul com roteiros de 
sol e praia e praia e outros, do Centro-Oeste com roteiros outros, do Sudeste sem roteiros de pesca, do Sul 
com roteiro de negócios, do Sudeste sem roteiros outros, do Sul com roteiro rural, náutico, de aventuras e 
ecológico (gráfico 3.53). Este resultado é explicado majoritariamente também pelo maior produto per capita 
desses municípios. A exceção é o grupamento do Centro-Oeste cuja alíquota efetiva de ISS explicaria a maior 
parte da diferença da arrecadação per capita desse imposto vis-à-vis a arrecadação nacional (tabela 3.25).

Entre os 31 grupamentos com menor arrecadação per capita de ISS, não existe nenhum que se relacione 
com a existência de algum roteiro turístico temático, e nenhum provém do Sudeste. Estes se dividem entre 
as regiões Nordeste (10), Norte (8), Sul (7) e Centro-Oeste (6). Em ordem crescente, os grupamentos que 
apresentaram a menor arrecadação de ISS per capita foram aqueles do Nordeste sem roteiros de sol e praia, 
sem roteiros culturais, sem roteiros ecológicos; do Norte sem roteiros culturais, sem roteiros de aventuras, 
sem roteiros ecológicos; do Centro-Oeste sem roteiros culturais e sem roteiros ecológicos (gráfico 3.53). A 
explicação aqui é a mesma das anteriores. A diferença nos produtos per capita das cidades explicaria cerca de 
70% das diferenças na arrecadação per capita de ISS dessas cidades em relação à média nacional. O restante 
é explicado pelas diferentes alíquotas efetivas locais deste imposto. A exceção continua sendo o Centro-
Oeste, em que esta segunda explicação responde de forma majoritária por tais diferenças (tabela 3.25).
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Gráfico 3.53: Arrecadação do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) per capita 
dos municípios com e sem roteiros turísticos temáticos por região – Brasil – 2002/2005

Tabela 3.25: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza (ISS) dos municípios (1) com e sem roteiros turísticos temáticos 
por região – Brasil – 2002/2005 (em ordem crescente da arrecadação per capita de ISS)

REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA 

EFETIVA ISS

PESO DO SETOR 

TERCIÁRIO

PRODUTO

MUNICIPAL 

PER CAPITA

ALÍQUOTA 

EFETIVA ISS

PESO DO SETOR 

TERCIÁRIO

PRODUTO

MUNICIPAL 

PER CAPITA

Nordeste sem roteiro de sol e praia 34,53 1,79 63,69 38,20 -1,84 63,64

Nordeste sem roteiro de cultura 29,89 2,78 67,33 31,91 -2,27 70,36

Nordeste sem roteiro ecológico 29,97 3,58 66,45 32,52 -0,80 68,28

Norte sem roteiro de cultura 32,44 6,88 60,68 19,45 10,47 70,08

Nordeste sem roteiro de aventuras 21,88 3,22 74,90 22,23 -1,90 79,67

Norte sem roteiro ecológico 22,96 9,19 67,85 33,28 8,32 58,41

Centro-Oeste sem roteiro de cultura 64,92 20,54 14,54 62,96 17,63 19,42

Centro-Oeste sem roteiro ecológico 65,01 20,51 14,47 63,06 17,68 19,26

Continua

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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Continuação Tabela 3.25

Continua

Centro-Oeste sem roteiro de 
aventuras 64,69 21,08 14,23 62,45 17,77 19,78

Norte sem roteiro de negócios 25,84 5,22 68,94 38,89 3,46 57,65

Norte sem roteiro de aventuras 23,30 7,07 69,63 35,32 5,76 58,92

Norte sem roteiro de pesca 30,56 0,62 68,82 22,19 -0,20 78,01

Nordeste sem roteiro de negócios 15,23 -0,51 85,28 18,15 -5,55 87,40

Norte sem roteiro de sol e praia 25,75 4,23 70,02 32,88 3,84 63,29

Nordeste sem roteiro náutico 18,05 -2,27 84,22 20,81 -6,33 85,52

Nordeste sem roteiro rural 12,78 -1,30 88,52 15,99 -5,42 89,43

Sul sem roteiro de cultura 85,46 13,27 1,27 83,32 11,22 5,46

Nordeste sem outro roteiro 13,85 -1,39 87,54 16,38 -6,34 89,96

Sul sem roteiro ecológico 87,70 13,21 -0,91 85,66 10,86 3,48

Sul sem roteiro de aventuras 88,27 15,61 -3,88 86,56 16,63 -3,18

Sul sem roteiro de sol e praia 89,11 15,55 -4,66 86,83 16,45 -3,28

Norte sem outro roteiro 14,58 4,77 80,65 20,15 3,63 76,22

Sul sem roteiro de negócios 88,25 16,18 -4,43 86,37 17,51 -3,88

Nordeste sem roteiro de esportes 8,53 -3,62 95,10 10,65 -8,75 98,10

Sul sem roteiro rural 92,72 17,61 -10,32 93,40 18,69 -12,09

Norte sem roteiro náutico 15,86 16,04 68,10 10,83 19,86 69,30

Nordeste sem roteiro de pesca 6,87 -6,01 99,14 9,76 -11,44 101,68

Nordeste total 6,60 -6,06 99,47 9,24 -11,66 102,42

Sul sem outro roteiro 92,50 17,58 -10,08 92,17 19,43 -11,60

Centro-Oeste sem outro roteiro 54,66 24,89 20,45 53,00 20,46 26,54

Centro-Oeste sem roteiro de negócios 56,95 23,31 19,74 45,15 19,39 35,45

Centro-Oeste sem roteiro de pesca 57,13 23,98 18,90 46,15 19,78 34,07

Nordeste com roteiro de pesca -2,57 -7,78 110,35 -8,99 -19,65 128,63

Norte sem roteiro rural 1,70 21,56 76,73 9,55 24,73 65,72

Sul com roteiro de pesca 80,39 89,02 -69,42 54,14 104,78 -58,92

Norte sem roteiro de esportes -1,13 19,09 82,03 4,45 21,11 74,44
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Continuação Tabela 3.25

Continua

Norte total 0,77 15,93 83,30 9,11 16,75 74,14

Centro-Oeste sem roteiro de esportes 52,37 23,41 24,21 39,09 17,37 43,54

Centro Oeste total 48,60 25,58 25,83 35,74 20,14 44,12

Sudeste sem roteiro de cultura 102,37 6,33 -8,70 99,16 4,30 -3,45

Sudeste sem roteiro de negócios 109,60 10,46 -20,06 106,71 11,29 -18,00

Sudeste sem roteiro ecológico 110,94 6,80 -17,74 109,93 5,58 -15,51

Nordeste com roteiro de esportes -12,50 -34,50 147,00 -2,04 -40,99 143,03

Sul sem roteiro náutico 105,96 28,21 -34,17 106,35 26,26 -32,61

Norte com roteiro rural -8,00 -46,62 154,62 6,39 -47,72 141,32

Nordeste com roteiro de negócios -28,60 -35,46 164,07 -16,90 -36,06 152,97

Sul sem roteiro de esportes 130,94 25,70 -56,63 127,79 22,83 -50,62

Sul total 136,55 25,22 -61,78 132,60 22,26 -54,86

Sul sem roteiro de pesca 138,39 22,59 -60,98 134,63 19,98 -54,61

Nordeste com roteiro rural -49,77 -61,72 211,50 -49,40 -84,76 234,16

Nordeste com roteiro de cultura -78,47 -55,32 233,79 -42,12 -44,55 186,67

Nordeste com roteiro de aventuras -71,76 -74,02 245,77 -31,50 -55,66 187,16

Nordeste com roteiro ecológico -94,89 -70,50 265,38 -57,74 -60,75 218,49

Norte com roteiro de esportes 112,29 -175,22 162,93 69,73 -39,14 69,41

Nordeste com roteiro náutico -527,64 -242,01 869,65 -190,55 -135,91 426,46

Nordeste com roteiro de sol e praia -529,48 -251,81 881,30 -133,62 -91,99 325,61

Norte com roteiro ecológico -713,12 344,25 468,86 -202,83 129,80 173,03

Norte com roteiro náutico -2821,75 -127,49 3049,24 -3,72 -11,49 115,20

Norte com roteiro de cultura -10768,85 4291,31 6577,54 -26,45 54,43 72,02

Nordeste com outro roteiro 8319,23 7279,43 -15498,66 -235,89 -262,02 597,91

Norte com roteiro de aventuras 471,04 -239,75 -131,29 497,00 -279,23 -117,78

Norte com roteiro de sol e praia 328,13 -180,73 -47,40 533,23 -354,44 -78,78

Norte com roteiro de negócios 253,22 -132,36 -20,86 280,30 -155,76 -24,54

Centro-Oeste com roteiro de pesca 160,23 29,45 -89,68 318,71 38,98 -257,69
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Continuação Tabela 3.25

Continua

Norte com outro roteiro 173,87 -157,54 83,67 19891,15 -29521,72 9730,58

Sul com roteiro de esportes 9,21 50,49 40,30 36,26 47,95 15,79

Centro-Oeste com roteiro de negócios 98,29 21,66 -19,95 109,93 20,93 -30,86

Centro-Oeste com roteiro de cultura 82,65 26,40 -9,05 105,20 30,74 -35,95

Centro-Oeste com roteiro ecológico 82,80 26,43 -9,23 105,58 31,21 -36,78

Norte com roteiro de pesca 178,11 -101,97 23,85 -1294,40 2064,45 -670,04

Centro-Oeste com roteiro de 
aventuras 83,80 29,67 -13,48 99,16 30,39 -29,55

Sudeste sem roteiro náutico -2,74 1,02 101,72 6,08 -0,90 94,81

Sudeste sem roteiro de esportes -0,65 0,06 100,58 8,96 0,19 90,85

Sudeste sem roteiro de sol e praia -1,09 1,16 99,93 8,90 0,99 90,11

Sul com roteiro de cultura -12,99 0,03 112,96 -36,58 -8,01 144,59

Sudeste sem roteiro de aventuras 0,29 -2,06 101,76 9,35 -0,35 90,99

Centro-Oeste com roteiro de esportes 86,71 -2,58 15,86 68,14 -24,04 55,90

Sudeste sem roteiro rural 12,16 3,54 84,30 17,36 6,74 75,90

Sudeste com roteiro de pesca 29,57 -18,58 89,02 28,86 -43,81 114,95

Sul com roteiro ecológico 7,30 3,26 89,45 -10,56 -5,19 115,75

Sul com roteiro de aventuras 7,93 10,04 82,04 -5,91 13,65 92,26

Sul com roteiro náutico -17,06 43,92 73,14 -11,70 48,93 62,78

Sul com roteiro rural 15,79 15,21 69,00 5,01 20,44 74,55

Sudeste sem outro roteiro 21,24 6,16 72,60 23,74 2,90 73,36

Sul com roteiro de negócios 12,34 12,10 75,56 -3,00 16,00 87,00

Sudeste total 22,56 5,38 72,05 24,37 2,24 73,40

Sudeste sem roteiro de pesca 22,21 6,59 71,20 24,07 5,54 70,39

Centro-Oeste com outro roteiro 54,56 34,88 10,56 78,74 37,10 -15,84

Sul com outro roteiro 24,37 16,15 59,48 14,27 22,96 62,77

Sul com roteiro de sol e praia 22,40 12,60 65,01 12,75 14,92 72,33

Sudeste com outro roteiro 58,18 -17,15 58,97 37,54 -13,49 75,94

Sudeste com roteiro rural 34,23 7,95 57,82 34,14 -4,70 70,56
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Continuação Tabela 3.25

Sudeste com roteiro de aventuras 41,75 13,98 44,27 41,45 5,81 52,74

Sudeste com roteiro de cultura 34,47 5,90 59,62 35,23 2,83 61,93

Sudeste com roteiro ecológico 36,62 6,20 57,18 37,66 3,27 59,08

Sudeste com roteiro de negócios 36,47 7,35 56,18 35,83 4,61 59,56

Sudeste com roteiro de sol e praia 42,31 10,80 46,89 41,02 4,08 54,90

Sudeste com roteiro de esportes 40,88 11,87 47,25 39,87 5,09 55,04

Sudeste com roteiro náutico 41,37 10,83 47,80 41,50 6,61 51,89

A arrecadação per capita de IPTU também é bem mais assimétrica que a distribuição das receitas municipais 
correntes per capita. Em 2005, estes valores variaram entre R$2,84 (municípios do Norte sem roteiros 
turísticos ecológicos) e R$ 154,37 (municípios do Sudeste com roteiro de negócios) - uma diferença entre 
os dois de 5.317,69%. O grupamento de municípios que contam com algum roteiro turístico temático que 
menos arrecada IPTU – do ponto de vista per capita – foi o composto por municípios do Norte com roteiros 
esportivos com R$ 7,16 em 2005 (gráfico 3.54). 

Dos oito grupamentos com maior arrecadação per capita de IPTU, todos são da região Sudeste e contam com 
algum roteiro turístico temático. Os sete grupamentos posteriores também são da região Sudeste e não contam 
com algum roteiro turístico temático específico. Depois, aparecem grupamentos desta região e também do 
Sul e do Centro-Oeste. Sistematicamente, os grupos de cada região com algum roteiro turístico suplantam 
aqueles desta mesma região sem. Já os quinze grupos com menor arrecadação per capita deste imposto são 
ou da região Norte ou da Nordeste, sem algum tipo específico destes roteiros temáticos (gráfico 3.54). 

O ordenamento destes grupos com base na alíquota efetiva do IPTU – razão entre a arrecadação deste 
imposto e o produto urbano local – tende a reproduzir aquele observado para a arrecadação per capita 
desse imposto (gráfico 3.55).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças na arrecadação per capita de ISS podem ser decompostas por aquelas existentes na alíquota 
efetiva deste imposto, no peso do setor terciário e no produto municipal per capita. 
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Gráfico 3.54: Arrecadação do imposto predial e territorial urbano (IPTU) per capita dos 
municípios com e sem roteiros turísticos temáticos por região – Brasil – 2002/2005

Gráfico 3.55: Alíquota efetiva do imposto predial e territorial urbano (IPTU) dos municípios 
(1) com e sem roteiros turísticos temáticos por região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) A alíquota efetiva do IPTU se refere à razão entre a arrecadação deste e a produção urbana (dada pela soma 
dos produtos secundário e terciário) local. 
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O maior produto per capita explica cerca de 60% das diferenças observadas nos municípios com maior 
arrecadação de IPTU per capita. Uma maior alíquota efetiva explicaria o restante (diferenças existentes 
na proporção da produção urbana apresentaram muito pouco efeito). Entretanto, as diferenças nessas 
alíquotas explicariam cerca de 70% das diferenças entre os grupamentos com menor arrecadação per capita. 
Dito de outro modo, não só a base tributária dos municípios que mais arrecadam é maior, mas também é 
maior sua eficiência arrecadatória. Mesmo levando-se em conta as diferentes bases tributárias entre os 
municípios, parece claro que os municípios mais pobres não estão fazendo o mesmo esforço arrecadatório. 
Sua arrecadação de IPTU é bem menor do que poderia ser. Na verdade, é possível que as maiores receitas 
obtidas mediante transferências federativas (em especial, o FPM) diminuam seus esforços arrecadatórios, 
com prejuízos para as receitas municipais (tabela 3.26).

Tabela 3.26: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto predial 
e territorial urbano (IPTU) dos municípios (1) com e sem roteiros turísticos temáticos por 
região – Brasil – 2002/2005 (em ordem crescente da arrecadação per capita de IPTU)
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Norte sem roteiro ecológico 69,14 3,45 27,41 74,25 2,22 23,53

Nordeste sem roteiro de sol e praia 63,95 0,96 35,10 61,43 1,21 37,37

Norte sem roteiro de cultura 67,83 4,06 28,11 72,84 2,71 24,45

Norte sem roteiro de negócios 68,89 3,19 27,92 72,99 2,16 24,85

Norte sem roteiro de sol e praia 72,38 1,98 25,64 77,19 1,00 21,81

Nordeste sem roteiro de cultura 62,59 1,09 36,32 58,95 1,26 39,79

Norte sem roteiro de aventuras 68,97 3,22 27,81 73,46 2,07 24,47

Nordeste sem roteiro ecológico 63,77 0,72 35,50 60,11 0,86 39,03

Nordeste sem roteiro de aventuras 61,91 0,66 37,43 58,93 0,80 40,27

Norte sem roteiro náutico 76,99 2,03 20,97 80,98 1,27 17,75

Norte sem roteiro rural 98,55 1,45 19,69 99,28 0,72 15,83

Norte sem roteiro de pesca 67,16 2,12 30,73 71,25 1,13 27,62

Norte sem outro roteiro 67,38 2,24 30,39 72,22 1,03 26,76

Norte sem roteiro de esportes 75,48 1,65 22,87 80,24 0,79 18,97

Norte total 76,42 1,26 22,32 80,51 0,51 18,98

Nordeste sem roteiro de negócios 54,02 1,01 44,96 50,08 0,85 49,07

Norte com roteiro de esportes 94,41 -5,25 10,83 84,80 -3,90 19,11

Nordeste sem roteiro rural 99,62 0,38 45,11 99,68 0,32 47,06

Nordeste sem roteiro náutico 53,98 0,33 45,69 50,27 0,15 49,58

Continua
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Continua Continua

Continuação Tabela 3.26

Nordeste sem outro roteiro 54,17 0,08 45,75 51,17 0,14 48,69

Norte com roteiro de pesca 103,64 -0,36 -3,28 105,08 -0,61 -4,47

Norte com outro roteiro 106,74 -0,87 -5,87 104,33 -0,54 -3,79

Norte com roteiro de cultura 93,34 -2,25 8,91 95,51 -2,11 6,59

Nordeste sem roteiro de esportes 50,43 -0,05 49,61 45,25 0,07 54,68

Nordeste sem roteiro de pesca 51,12 -0,36 49,24 46,72 -0,31 53,59

Norte com roteiro ecológico 94,90 -1,85 6,94 94,61 -1,60 6,99

Nordeste total 50,70 -0,47 49,77 46,16 -0,41 54,25

Norte com roteiro de aventuras 98,30 -2,23 3,93 98,84 -1,92 3,08

Norte com roteiro de negócios 100,98 -2,38 1,40 100,72 -2,16 1,44

Norte com roteiro náutico 79,50 -4,12 24,62 84,12 -4,79 20,67

Norte com roteiro de sol e praia 97,57 -0,71 3,14 98,17 -0,78 2,61

Centro-Oeste sem roteiro ecológico 65,57 20,27 14,17 65,23 16,11 18,65

Centro-Oeste sem roteiro de cultura 65,52 20,24 14,24 65,12 16,04 18,84

Norte com roteiro rural 102,00 -2,00 40,42 102,22 -2,22 41,81

Centro-Oeste sem roteiro de 
aventuras 64,93 20,93 14,14 64,58 16,19 19,22

Nordeste com roteiro de esportes 54,54 -3,72 49,18 53,42 -3,47 50,05

Sul com roteiro de pesca 155,84 -14,36 -41,48 133,96 -12,00 -21,96

Nordeste com roteiro de pesca 37,41 -5,07 67,66 29,22 -4,32 75,10

Centro-Oeste sem outro roteiro 63,10 21,48 15,42 62,60 17,58 19,82

Nordeste com roteiro de negócios 51,12 -5,28 54,16 45,25 -3,64 58,39

Centro-Oeste com roteiro de esportes 100,10 5,73 -5,82 104,48 10,57 -15,05

Nordeste com roteiro de cultura 46,50 -4,50 58,00 42,40 -3,73 61,33

Nordeste com roteiro ecológico 42,69 -3,96 61,27 39,12 -3,38 64,26

Centro-Oeste sem roteiro de negócios 53,90 27,34 18,76 45,87 22,71 31,42

Nordeste com roteiro rural 106,29 -6,29 63,32 105,97 -5,97 80,57

Nordeste com roteiro de aventuras 38,28 -4,99 66,71 32,58 -4,43 71,85

Centro-Oeste sem roteiro de pesca 53,62 28,22 18,16 46,48 23,13 30,38
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Nordeste com roteiro náutico 45,19 -7,03 61,84 36,80 -4,03 67,22

Sul sem roteiro de aventuras 97,76 7,64 -5,40 98,93 4,82 -3,75

Nordeste com roteiro de sol e praia 47,04 -5,90 58,86 41,31 -4,86 63,56

Sul sem roteiro ecológico 92,56 8,78 -1,34 90,26 5,52 4,22

Sul sem roteiro de sol e praia 99,05 7,68 -6,73 99,35 4,63 -3,98

Sul sem roteiro de negócios 97,95 8,33 -6,27 99,63 4,87 -4,49

Sul sem roteiro de cultura 88,92 9,12 1,96 86,95 5,85 7,20

Centro Oeste total 54,01 26,55 19,44 46,91 22,61 30,49

Sul sem roteiro rural 93,05 6,95 -13,20 95,56 4,44 -14,18

Centro-Oeste sem roteiro de esportes 48,92 28,96 22,12 38,05 24,35 37,59

Sul sem outro roteiro 105,91 7,36 -13,27 108,90 4,72 -13,62

Nordeste com outro roteiro 35,99 -8,29 72,30 18,40 -7,59 89,19

Sudeste com outro roteiro 201,14 6,91 -108,06 319,59 37,85 -257,43

Centro-Oeste com roteiro de pesca 60,01 12,90 27,09 50,47 19,78 29,75

Sul sem roteiro náutico 130,40 8,01 -38,41 129,60 3,58 -33,17

Sul sem roteiro de esportes 154,47 8,14 -62,61 147,39 3,10 -50,49

Sul total 160,60 9,07 -69,67 153,53 3,64 -57,18

Centro-Oeste com roteiro de negócios 67,82 11,31 20,88 60,70 21,86 17,44

Sul sem roteiro de pesca 159,01 11,11 -70,12 153,60 5,12 -58,72

Sudeste com roteiro de pesca 2226,68 -393,02 -1733,65 1143,90 -81,73 -962,17

Centro-Oeste com roteiro de 
aventuras 1279,72 -600,90 -578,82 464,00 -115,89 -248,11

Centro-Oeste com roteiro de cultura 475,81 -239,98 -135,82 2254,96 -696,86 -1458,10

Centro-Oeste com roteiro ecológico 404,73 -189,10 -115,63 1618,47 -466,50 -1051,98

Sudeste sem roteiro de cultura 3,94 10,04 86,01 145,50 -24,47 -21,03

Sudeste sem roteiro ecológico -46,05 10,41 135,64 305,60 -43,58 -162,02

Sudeste sem roteiro de negócios -6,28 7,06 99,21 489,65 -82,11 -307,54

Sul com roteiro de cultura -112,81 9,59 203,23 -161,64 13,20 248,44

Sul com roteiro ecológico -44,97 9,42 135,56 -62,33 10,12 152,21
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Sul com roteiro de esportes 71,87 -4,43 32,56 92,44 -2,65 10,21

Sul com roteiro de aventuras -21,55 7,25 114,31 -23,65 9,03 114,62

Sul com roteiro de negócios -16,09 9,09 107,00 -13,36 8,93 104,43

Sul com roteiro rural 93,84 6,16 86,76 91,22 8,78 95,92

Sul com roteiro náutico 16,54 6,16 77,30 36,05 4,82 59,13

Sul com roteiro de sol e praia 1,80 7,67 90,53 2,57 7,65 89,79

Sul com outro roteiro 16,61 7,35 76,05 12,91 9,15 77,93

Centro-Oeste com outro roteiro 80,41 9,18 10,41 107,09 10,76 -17,85

Sudeste sem roteiro náutico 44,89 3,35 51,76 42,73 3,70 53,57

Sudeste sem roteiro de esportes 45,77 2,79 51,44 44,74 3,28 51,98

Sudeste sem roteiro de sol e praia 45,86 2,95 51,19 44,71 3,41 51,88

Sudeste sem roteiro rural 97,19 2,81 50,45 96,56 3,44 48,83

Sudeste sem roteiro de aventuras 43,07 2,74 54,18 41,77 3,66 54,57

Sudeste total 43,35 3,24 53,40 43,58 2,10 54,32

Sudeste sem outro roteiro 44,73 3,34 51,93 45,17 2,45 52,38

Sudeste sem roteiro de pesca 46,65 2,52 50,84 48,96 1,60 49,44

Sudeste com roteiro de aventuras 43,91 4,51 51,58 47,58 -1,61 54,02

Sudeste com roteiro rural 95,75 4,25 61,00 100,96 -0,96 67,48

Sudeste com roteiro de sol e praia 34,54 4,10 61,36 39,21 -1,71 62,50

Sudeste com roteiro de esportes 34,94 4,54 60,51 38,93 -1,24 62,31

Sudeste com roteiro náutico 36,78 2,81 60,41 43,80 -2,54 58,74

Sudeste com roteiro de cultura 40,40 2,98 56,62 42,88 1,05 56,08

Sudeste com roteiro ecológico 42,17 2,94 54,89 44,77 1,01 54,22

Sudeste com roteiro de negócios 41,92 2,97 55,12 44,39 0,93 54,68
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1)As diferenças na arrecadação de IPTU per capita podem ser decompostas naquelas existentes nas alíquotas 
efetivas deste imposto, nos pesos locais do produto urbano e nos produtos municipais per capita. 
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A arrecadação per capita de ITBI também se mostrou muito desigual. Esta varia entre R$ 0,83 anuais nos 
municípios nordestinos que não contam com roteiros turísticos de praia e sol e R$ 24,83 nos municípios do 
Sudeste que contam com roteiros náuticos. Os resultados são basicamente os mesmos observados para 
o IPTU. Das 19 regiões com maior arrecadação per capita deste imposto, só uma não pertencia às regiões 
Sul ou Sudeste (todas contando com roteiros turísticos). Os municípios do Sudeste que não contam com 
roteiros de pesca – ocupando a 23ª posição neste ordenamento - é o grupamento sem roteiros turísticos a 
apresentar a maior arrecadação per capita desse imposto (gráfico 3.56).

Já os 14 grupamentos com menor arrecadação per capita deste imposto se encontram ou na região Norte 
ou no Nordeste e não apresentam algum roteiro turístico temático específico (gráfico 3.56).

As alíquotas efetivas apresentam dois padrões divergentes. Por um lado, os municípios do Norte e do 
Nordeste exibem os menores valores destas. Não existe padrão em relação aos municípios turísticos (tanto 
grupamentos com quanto sem roteiros aparecem nesta cauda inferior). Por outro lado, o padrão com maior 
alíquota efetiva se mantém quando se excluem os municípios do Centro-Oeste. Esta região apresentaria 
a maior alíquota efetiva. Entretanto, não parece existir um padrão consistente relacionado a atividades 
turísticas (gráfico 3.57).

Quando se decompõem as diferenças na arrecadação per capita deste imposto, um padrão parece ocorrer. 
As diferenças no produto per capita explicariam grande parte das diferenças existentes na arrecadação per 
capita em 2002. Entretanto, esta perde muita importância relativa em 2005, aumentando aquela relativa à 
alíquota efetiva. Em praticamente todos grupamentos com menor arrecadação per capita desse imposto, a 
alíquota efetiva supera a média nacional em 2002, fato que não se repete em 2005 (tabela 3.27).

Gráfico 3.56: Arrecadação do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) per capita 
dos municípios com e sem roteiros turísticos temáticos por região – Brasil – 2002/2005

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1)As diferenças na arrecadação de IPTU per capita podem ser decompostas naquelas existentes nas alíquotas 
efetivas deste imposto, nos pesos locais do produto urbano e nos produtos municipais per capita. 
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Gráfico 3.57: Alíquota efetiva do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) dos 
municípios (1) com e sem roteiros turísticos temáticos por região – Brasil – 2002/2005

Tabela 3.27: Decomposição das diferenças nas arrecadações per capita do imposto sobre 
transferências de bens imóveis (ITBI) dos municípios (1) com e sem roteiros turísticos temáticos 
por região – Brasil – 2002/2005 (em ordem crescente da arrecadação de ITBI per capita)
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Nordeste sem roteiro de sol e praia -942,91 1042,91 56,75 43,25

Norte sem roteiro de sol e praia -260,65 360,65 65,95 34,05

Nordeste sem roteiro ecológico -171,61 271,61 53,92 46,08

Norte sem roteiro ecológico -210,52 310,52 59,60 40,40

Norte sem roteiro de pesca -204,77 304,77 65,26 34,74

Norte sem roteiro de negócios -195,13 295,13 61,63 38,37

Nordeste sem roteiro de cultura -117,63 217,63 52,24 47,76

Norte sem roteiro de cultura -166,87 266,87 57,23 42,77

Continua

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) A alíquota efetiva do ITBI é dada pela razão entre a arrecadação deste imposto e o produto interno bruto 
municipal. 
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Norte sem roteiro de aventuras -152,19 252,19 59,00 41,00

Norte sem outro roteiro -159,94 259,94 64,06 35,94

Nordeste sem roteiro de aventuras -69,97 169,97 51,73 48,27

Norte sem roteiro náutico -128,74 228,74 70,17 29,83

Norte sem roteiro rural -128,30 228,30 72,81 27,19

Norte sem roteiro de esportes -117,12 217,12 72,37 27,63

Norte total -114,03 214,03 72,22 27,78

Norte com roteiro de esportes -75,48 175,48 76,76 23,24

Nordeste sem roteiro náutico -32,66 132,66 41,63 58,37

Norte com roteiro rural -62,09 162,09 68,40 31,60

Nordeste sem roteiro rural -30,71 130,71 45,04 54,96

Norte com roteiro de cultura -89,38 189,38 90,86 9,14

Norte com roteiro náutico -76,68 176,68 80,78 19,22

Nordeste sem roteiro de negócios -20,29 120,29 40,47 59,53

Norte com roteiro de aventuras -88,83 188,83 96,06 3,94

Nordeste sem outro roteiro -26,38 126,38 43,63 56,37

Norte com roteiro ecológico -82,29 182,29 92,40 7,60

Norte com roteiro de negócios -76,36 176,36 98,41 1,59

Nordeste sem roteiro de esportes -18,23 118,23 42,24 57,76

Nordeste sem roteiro de pesca -18,49 118,49 41,91 58,09

Nordeste total -17,89 117,89 41,41 58,59

Norte com outro roteiro -71,07 171,07 108,66 -8,66

Norte com roteiro de sol e praia -57,67 157,67 96,27 3,73

Norte com roteiro de pesca -62,56 162,56 105,25 -5,25

Nordeste com roteiro de esportes -16,24 116,24 36,96 63,04

Nordeste com roteiro de pesca -5,57 105,57 24,13 75,87

Nordeste com roteiro de negócios -15,25 115,25 47,07 52,93

Nordeste com roteiro de cultura -2,16 102,16 32,53 67,47
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Nordeste com roteiro de aventuras 0,75 99,25 24,11 75,89

Nordeste com roteiro rural -0,31 100,31 29,85 70,15

Nordeste com roteiro ecológico 1,47 98,53 27,73 72,27

Nordeste com roteiro náutico 0,95 99,05 45,81 54,19

Nordeste com outro roteiro 0,34 99,66 31,31 68,69

Nordeste com roteiro de sol e praia 4,63 95,37 22,65 77,35

Sul com roteiro de pesca -23,21 123,21 203,43 -103,43

Sudeste sem roteiro de cultura -12,34 112,34 118,15 -18,15

Sudeste sem roteiro de negócios -11,91 111,91 152,46 -52,46

Sudeste sem roteiro ecológico -11,68 111,68 141,62 -41,62

Sul sem roteiro de sol e praia -9,39 109,39 121,81 -21,81

Sul sem roteiro de aventuras -9,34 109,34 118,34 -18,34

Sul sem roteiro de negócios -9,39 109,39 119,91 -19,91

Sul sem roteiro ecológico -6,73 106,73 104,51 -4,51

Centro-Oeste com roteiro de esportes -12,72 112,72 130,64 -30,64

Sul sem roteiro de cultura -4,67 104,67 93,00 7,00

Centro-Oeste com roteiro de pesca -0,15 100,15 370,72 -270,72

Sul sem roteiro rural -6,46 106,46 153,08 -53,08

Sul sem outro roteiro -5,83 105,83 154,05 -54,05

Centro-Oeste com roteiro de negócios -0,44 100,44 155,75 -55,75

Centro-Oeste sem outro roteiro 6,48 93,52 179,47 -79,47

Centro-Oeste sem roteiro de cultura 9,41 90,59 184,51 -84,51

Centro-Oeste sem roteiro ecológico 9,49 90,51 183,53 -83,53

Centro-Oeste sem roteiro de aventuras 9,87 90,13 173,61 -73,61

Sul sem roteiro náutico -1,32 101,32 -152,34 252,34

Sudeste sem roteiro de aventuras -4,58 104,58 -27,47 127,47

Centro Oeste total 12,07 87,93 139,16 -39,16

Sudeste sem roteiro náutico -3,27 103,27 -7,54 107,54
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Sudeste sem roteiro de esportes -2,80 102,80 -4,42 104,42

Sudeste sem roteiro de sol e praia -2,67 102,67 -3,53 103,53

Centro-Oeste sem roteiro de esportes 13,93 86,07 140,01 -40,01

Centro-Oeste sem roteiro de negócios 14,89 85,11 139,25 -39,25

Sudeste com roteiro de pesca -9,65 109,65 -57,88 157,88

Sul sem roteiro de esportes 3,52 96,48 29,31 70,69

Sudeste sem roteiro rural -0,78 100,78 9,01 90,99

Centro-Oeste sem roteiro de pesca 14,87 85,13 134,79 -34,79

Sul total 4,25 95,75 35,73 64,27

Sul sem roteiro de pesca 4,54 95,46 39,53 60,47

Sudeste sem outro roteiro 0,88 99,12 21,08 78,92

Sudeste total 0,83 99,17 20,42 79,58

Sudeste sem roteiro de pesca 1,47 98,53 22,70 77,30

Centro-Oeste com roteiro ecológico 14,79 85,21 104,72 -4,72

Centro-Oeste com roteiro de aventuras 14,62 85,38 107,30 -7,30

Centro-Oeste com roteiro de cultura 14,83 85,17 104,55 -4,55

Sudeste com outro roteiro -1,50 101,50 -14,14 114,14

Sudeste com roteiro rural 4,50 95,50 34,83 65,17

Sul com roteiro de cultura 9,06 90,94 45,40 54,60

Sul com roteiro de esportes 19,05 80,95 84,13 15,87

Sul com roteiro ecológico 10,93 89,07 49,98 50,02

Sudeste com roteiro de cultura 5,32 94,68 30,58 69,42

Sul com roteiro rural 14,60 85,40 63,07 36,93

Sul com roteiro de aventuras 13,28 86,72 54,99 45,01

Sudeste com roteiro ecológico 5,97 94,03 32,73 67,27

Sudeste com roteiro de aventuras 11,41 88,59 55,49 44,51

Sudeste com roteiro de negócios 6,45 93,55 33,20 66,80

Sul com roteiro de negócios 14,09 85,91 56,26 43,74
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Sul com outro roteiro 15,84 84,16 62,67 37,33

Sul com roteiro de sol e praia 15,38 84,62 56,94 43,06

Sudeste com roteiro de sol e praia 10,89 89,11 46,23 53,77

Centro-Oeste com outro roteiro 27,91 72,09 94,11 5,89

Sudeste com roteiro de esportes 11,34 88,66 46,09 53,91

Sul com roteiro náutico 22,18 77,82 71,62 28,38

Sudeste com roteiro náutico 13,66 86,34 46,63 53,37

REGIÃO

2002 2005

ALÍQUOTA EFETIVA 
ITBI

PRODUTO 
MUNICIPAL PER 

CAPITA

ALÍQUOTA EFETIVA 
ITBI

PRODUTO 
MUNICIPAL PER 

CAPITA

Continuação Tabela 3.27

3.4.2 Teste de médias
Buscou-se identificar também se as variáveis analisadas diferiam efetivamente entre os municípios turísticos 
- aqui entendidos como aqueles que contam pelo menos um roteiro turístico específico - e não turísticos no 
país. Utilizou-se o teste t de Student para determinar se a média das diversas variáveis de finanças públicas 
destes dois grupos de municípios eram estatisticamente iguais ou não.

Inicialmente, avaliou-se se existiam diferenças estatisticamente significativas entre a média populacional dos 
4.574 municípios que não possuem roteiro turístico, em relação aos 990 municípios com roteiro turístico. 
Como foi visto anteriormente, há uma participação relativamente maior dos municípios turísticos nos grupos 
com maiores faixas de população. Esta constatação é confirmada pelo teste t de Student, uma vez que a média 
populacional dos municípios com roteiro turístico foi de aproximadamente 91 mil habitantes, média superior a 
dos demais municípios sem roteiro turístico, com aproximadamente 20 mil habitantes (tabela 3.28).

As variáveis foram avaliadas tanto em termos absolutos quanto em termos relativos (variável per capita). 
A imensa maioria das variáveis se mostrou superior (tanto per capita quanto em termos absolutos) nos 
municípios turísticos. São elas as arrecadações de ISS, IPTU e ITBI, a quota-parte do ICMS, as receitas 
de contribuição e tributária, o produto interno bruto municipal, o produto terciário municipal, as despesas 
com pessoal e encargos sociais, investimentos, cultura, urbanismo, segurança pública, saneamento e 
turismo (tabela 3.28).

Estes resultados confirmam que os municípios com roteiro turístico, no período de 2002 a 2005, apresentaram 
produtos locais, populações e volumes de arrecadação tributária maiores, assim como maiores despesas 
relativas a uma ampla gama de funções (tabela 3.28).

Por um lado, algumas variáveis exibiram média superior em valor absoluto nos municípios com roteiro 
turístico, mas não em valores per capita. As médias das receitas per capita correntes e municipais, assim 
como as despesas per capita com educação e com habitação, parecem não se distinguir entre os dois 
grupos analisados. Por outro lado, os municípios não turísticos parecem apresentar maiores receitas per 
capita de transferências correntes, total e relativa ao FPM (tabela 3.28). Como este é fortemente redistributivo 
(municípios não turísticos são mais pobres que aqueles turísticos), é natural este resultado.

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
(1) As diferenças nas arrecadações per capita de ITBI podem ser decompostas naquelas existentes nas alíquotas 
efetivas deste imposto e nos produtos municipais per capita.
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Tabela 3.28: Teste de diferença de médias para variáveis selecionadas entre municípios que 
contam e que não contam com roteiros turísticos – Brasil – 2002-2005

VARIÁVEL
MÉDIA MUNICIPAL 

DOS MUNICÍPIOS COM 
ROTEIRO TURÍSTICO

MÉDIA MUNICIPAL 
DOS MUNICÍPIOS SEM 
ROTEIRO TURÍSTICO

ESTATÍSTICA T P-VALOR

População 91.498,13 19.624,21 10,18 0,00

ISS 10.612.490,00 635.082,10 5,31 0,00

ISS per capita 37,15 14,57 19,01 0,00

IPTU 7.947.843,00 606.737,40 4,93 0,00

IPTU per capita 31,24 10,34 19,49 0,00

ITBI 1.528.218,00 134.488,60 6,12 0,00

ITBI per capita 8,80 6,45 9,22 0,00

FPM 9.914.812,00 4.171.919,00 16,59 0,00

FPM per capita 267,03 421,73 -27,22 1,00

Cota-parte do ICMS 20.843.950,00 3.727.386,00 8,42 0,00

Cota-parte do ICMS per capita 235,30 209,33 5,30 0,00

Receitas correntes 95.206.990,00 15.954.030,00 8,03 0,00

Receitas correntes per capita 992,40 984,83 0,57 0,28

Receitas municipais 93.693.680,00 15.410.720,00 7,88 0,00

Receitas municipais per capita 962,70 943,38 1,48 0,07

Receitas de contribuição 3.685.169,00 359.400,60 7,92 0,00

Receitas de contribuição per 
capita 28,55 12,24 4,70 0,00

Receitas tributárias 24.351.490,00 1.883.967,00 5,41 0,00

Receitas tributárias per capita 101,27 49,10 22,47 0,00

Receitas de transferência 54.905.610,00 12.373.400,00 9,89 0,00

Receitas de transferência per 
capita 767,47 873,72 -10,47 1,00

Produto municipal 1.270.351,00 169.963,10 7,31 0,00

Produto municipal per capíta 9.706,21 6.978,10 13,88 0,00

Produto terciário 744.763,30 86.817,21 6,83 0,00

Produto terciário per capita 4,47 3,15 21,64 0,00

Despesas correntes 80.468.260,00 13.187.250,00 7,76 0,00

Despesas correntes per capita 804,62 795,54 0,97 0,17

Continua



175

Continua

Despesas com pessoal 40.033.190,00 6.778.962,00 7,98 0,00

Despesas com pessoal per capita 398,16 390,01 1,90 0,03

Despesas de investimento 9.661.123,00 1.664.588,00 8,44 0,00

Despesas de investimento per 
capita 121,20 110,45 2,92 0,00

Despesas com educação 20.470.060,00 4.130.970,00 7,64 0,00

Despesas com educação per 
capita 251,23 252,83 -0,62 0,73

Despesas com cultura 961.775,60 134.516,00 7,20 0,00

Despesas com cultura per capita 9,68 6,94 7,34 0,00

Despesas com habitação 949.846,50 6,94 5,66 0,00

Despesas com habitação per 
capita 6,80 7,04 -0,54 0,71

Despesas com urbanismo 11.524.280,00 1.530.224,00 8,01 0,00

Despesas com urbanismo per 
capita 94,97 73,97 8,34 0,00

Despesas com segurança 769.663,30 64.196,10 5,69 0,00

Despesas com segurança per 
capita 3,27 1,52 7,84 0,00

Despesas com saneamento 2.521.040,00 410.817,20 7,58 0,00

Despesas com saneamento per 
capita 19,65 17,20 3,14 0,00

Despesas com turismo 375.607,10 25.830,42 3,45 0,00

Despesas com turismo per capita 6,98 1,54 7,08 0,00

Continuação Tabela 3.28

VARIÁVEL
MÉDIA MUNICIPAL DOS 

MUNICÍPIOS COM 
ROTEIRO TURÍSTICO

MÉDIA MUNICIPAL DOS 
MUNICÍPIOS SEM 

ROTEIRO TURÍSTICO
ESTATÍSTICA T P-VALOR

3.4.3 Análise econométrica das variáveis
É possível testar estatisticamente se a atividade turística impacta efetivamente as variáveis fiscais dos 
municípios brasileiros. A metodologia utilizada está descrita no apêndice C.

Utilizaram-se dados absolutos, em reais de 2005, deflacionados com deflatores implícitos dos PIB’s estaduais 
(o que manteve o valor dos diversos índices calculados, seja em valores correntes, seja em constantes).

É importante ressaltar que os resultados são líquidos somáveis, dadas as características de cada município14. Isto 
só é possível porque os controles utilizados permitem separar estatisticamente efeitos de variáveis distintas.

14 O município-base utilizado é paulista não-turístico de menos de 10 mil habitantes. Ou seja, todos os resultados gerados representam a 
diferença entre este e o município em questão.

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Nota: Testou-se, como hipótese nula, que a média para os municípios com roteiro turístico seria igual ou menor que 
aquela para os sem roteiro turístico contra a hipótese alternativa que a primeira seria maior que a segunda.
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a) Municípios indutores e com potencial turístico
Os municípios com potencial turístico tendem a apresentar receitas municipais per capita R$13,43 menores 
que os demais estados. Suas receitas correntes em relação ao produto local também são menores em cerca 
de 1,86%. Suas despesas correntes (em relação ao produto local), entretanto, também seriam menores em 
cerca de 1,61%. Suas receitas tributárias per capita também se mostraram estatisticamente menores em 
R$4,98 – arrecadação per capita de impostos menor em R$4,86 (cerca de um terço da diferença observada 
para o total de suas receitas municipais). Isto é explicado basicamente pela menor arrecadação de IPTU 
per capita (menor em R$ 3,32) – a relação entre este montante arrecadado e o produto urbano destes 
municípios é 0,02% menor que nos demais (tabela 3.29). 

Tabela 3.29: Efeitos líquidos dos municípios indutores e com potencial turístico – variáveis 
selecionadas – Brasil – 2002-2005

VARIÁVEIS POTENCIAL 
TURÍSTICO

MUNICÍPIOS 
INDUTORES

Receitas municipais per capita -13,43

Receitas correntes per capita

Proporção das receitas correntes em relação ao produto municipal 
(%) -1,86

Transferências do FPM per capita 78,06

Receitas de transferência per capita

Receitas tributárias per capita -4,98 37,11

Receitas de imposto per capita -4,86 31,31

Arrecadação de ITBI per capita 7,99

Arrecadação de ISS per capita 12,55

Alíquota efetiva do ISS (%)

Arrecadação de IPTU per capita -3,32 10,56

Alíquota efetiva do IPTU (%) -0,02 0,15

Despesas municipais per capita

Despesas correntes per capita

Proporção das despesas correntes no produto local (%) -1,61

Despesas de capital per capita

Despesas com pessoal per capita 8,30 39,85

Proporção das despesas com pessoal nas despesas correntes (%) 0,55

Proporção das despesas com pessoal nas receitas correntes (%)

Despesas de investimento per capita

Proporção das despesas de investimento nas despesas correntes 
(%)

Proporção das despesas de investimento nas receitas correntes (%)

Gastos em educação per capita -6,59

Continua
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Proporção dos gastos em educação nas receitas correntes (%) -1,20

Proporção dos gastos em educação nas despesas correntes (%) -1,23

Gastos em cultura per capita 1,11

Gastos em habitação per capita -1,15

Proporção dos gastos em educação nas despesas correntes (%) -0,15

Proporção dos gastos em educação nas receitas correntes (%) -0,14

Gastos em urbanismo per capita 4,52

Proporção dos gastos em urbanismo nas receitas correntes (%)

Gastos em saúde per capita 18,81

Proporção dos gastos em educação nas despesas correntes (%)

Proporção dos gastos em educação nas receitas correntes (%)

Gastos em saneamento per capita -11,19

Proporção dos gastos em saneamento nas despesas correntes (%) -0,94

Proporção dos gastos em saneamento nas receitas correntes (%) -0,77

Gastos em segurança per capita -0,53

VARIÁVEIS POTENCIAL 
TURÍSTICO

MUNICÍPIOS 
INDUTORES

Estes municípios tendem a gastar R$ 8,30 adicionais em mão-de-obra per capita (o que aumenta seu peso 
nas despesas correntes em 0,55%). O gasto em educação per capita é menor em R$6,59 (o que diminui as 
proporções destes gastos em relação às despesas correntes em 1,20% e em relação às receitas correntes 
em 1,23%). O mesmo ocorre com seus gastos per capita em habitação (menores em R$1,15) e segurança 
(menores em R$ 0,53). Já os gastos per capita em cultura tenderam a ser maiores (R$1,11 maiores) assim 
como em urbanismo (R$4,52 maiores). Entretanto, as relações entre os gastos em turismo dos municípios 
indutores e suas receitas municipais, despesas municipais ou produto local se mostraram maiores que nos 
demais (tabela 3.29).

Já os municípios indutores sistematicamente não apresentaram diferenciações estatisticamente significativas 
em relação aos demais. Foi identificada uma maior arrecadação tributária per capita de R$37,11 - maior 
arrecadação per capita de impostos de R$31,31. Todos os impostos exibiram maior arrecadação per capita 
(o IPTU com R$10,56, o ISS com R$12,55 e o ITBI com R$7,99). A alíquota efetiva do IPTU se mostrou 
também mais alta (1,47% maior que nos demais municípios), mas não aquela associada ao ISS. Estes 
também tenderam a receber maiores transferências per capita do FPM em R$ 78,06 (tabela 3.29).

Estes municípios também aumentaram o volume de gastos per capita com pessoal (maiores em R$39,85). 
Também gastaram mais com saúde (R$18,81 per capita a mais), mas menos com saneamento (R$11,19 per 
capita menor). Neste último caso, este grupo de municípios gastou 0,94% de suas despesas e 0,77% de 
suas receitas a menos com esta função (tabela 3.29).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Nota: São reportados só os efeitos estatisticamente significativos a 5% de significância.

Continuação Tabela 3.29
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b) Roteiros nacionais e internacionais

Os municípios com roteiros internacionais com apoio do Ministério do Turismo apresentaram tanto menores 
receitas per capita (R$109,32 menor) quanto menores despesas municipais per capita (R$155,80 menor). 
Como a diferença relativa à segunda é bem maior que para a primeira, sua situação fiscal mostra-se melhor 
- uma maior diferença entre receitas e despesas per capita de R$46,48 (tabela 3.30).

Suas receitas e despesas correntes per capita também se mostraram menores que as dos demais municípios, 
mas com resultado final inverso. As primeiras seriam R$129,98 menores e as segundas apenas R$88,06 
menores (gerando, neste caso, uma diferença negativa de R$41,92). A diferença entre os dois valores 
estimados, inevitavelmente, deve ser gerada seja por maior receita de capital seja por menores deduções 
destas receitas. As proporções das receitas e despesas correntes em relação ao produto municipal também 
é menor - 8,30% e 8,12%, respectivamente (tabela3.30).

Os tributos per capita destes municípios também se mostraram R$27,01 menores. A explicação para isto é 
o menor montante de impostos cobrados per capita nestas localidades (R$25,91 menor). A arrecadação de 
IPTU per capita é R$15,71 menor (sua alíquota efetiva seria menor em 0,11%) e do ITBI per capita em R$2,55. 
A arrecadação de ISS não mostrou nenhuma diferença estatisticamente significativa. Em contrapartida, suas 
transferências per capita seriam R$98,25 maiores que os demais – mas não as relativas ao FPM (tabela 3.30).

O menor montante das despesas municipais per capita, por sua vez, é explicado tanto por menores despesas 
correntes per capita (menores R$88,06) – as despesas per capita com pessoal seriam R$25,96 menores - 
quanto por menores despesas de capital per capita (R$60,94 menores). Entretanto, a participação das 
despesas com pessoal nessas cidades (dado o menor montante seja das receitas, seja das despesas) tende 
a ser 1,42% maior no caso das despesas correntes e 1,21% maior no caso das receitas correntes. Os gastos 
com investimento per capita também seriam menores (em R$62,57), diminuindo também o peso destes, 
seja nas receitas, seja nas despesas correntes – menores 1,93% e 2,96%, respectivamente (tabela 3.30).

Estes municípios gastariam menos (tanto do ponto de vista per capita quanto em relação às receitas 
ou despesas correntes) com educação, cultura, saúde, saneamento, segurança e urbanismo. Nenhuma 
diferença estatisticamente significativa foi observada em relação ao turismo ou à habitação (tabela 3.30).

Os municípios com roteiros internacionais com apoio das unidades da federação apresentaram quadro 
bastante similar. Tanto receitas quanto despesas municipais per capita tenderam a ser menores do que as 
dos demais municípios. Entretanto, a diminuição das primeiras (R$178,05 menos) foi menor que aquela 
observada nas segundas (R$301,09), implicando melhora dos resultados fiscais dessas localidades 
(aumento de superávit de cerca de R$123,04). O inverso ocorre quando se analisam receitas e despesas 
correntes per capita. As primeiras seriam R$228,52 menores que as dos demais municípios, enquanto as 
segundas seriam só R$150,42 menores (não foi constatado, entretanto, modificação na relação entre essas 
variáveis e o produto municipal). Logo, essas localidades também apresentariam maiores receitas de capital 
ou menores deduções de suas receitas orçamentárias, explicando este resultado. Constatou-se também 
maior arrecadação per capita de ITBI em R$5,96. A alíquota efetiva do ISS se mostrou menor em 0,20%. 
Estes também receberam maior volume de transferências per capita - R$111,08 (tabela 3.30).

A diminuição das despesas municipais desse grupo de municípios em R$301,09 se distribui praticamente 
igual entre as despesas correntes (diminuíram R$150,42) e as despesas de capital (R$143,96 menores). 
Não se observaram diferenças estatisticamente significativas nos gastos em pessoal per capita, mas sim na 
proporção entre estes e as despesas correntes (2,81% maior) e as receitas correntes (2,87% maior). Os gastos 
per capita em investimento se mostraram menores em R$129,69 – sua proporção em relação às despesas 
correntes se mostrou 6,09% menor e em relação às despesas correntes 4,18% menor (tabela 3.30).

Os gastos per capita com educação, cultura, saúde e urbanismo foram menores que nos demais municípios, 
respectivamente, em R$43,28, R$8,01, R$45,80 e R$39,51. A proporção em relação aos gastos e receitas 
correntes só se mostrou menor no caso dos gastos em saúde (nos demais, as diferenças não se mostraram 
estatisticamente significativas). Não se encontrou diferença estatisticamente significativa nos gastos em 
turismo, habitação, saneamento e segurança (tabela 3.30).
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Tabela 3.30: Efeitos líquidos dos municípios com roteiros internacionais com apoio do 
Ministério do Turismo, das unidades da Federação e com roteiros nacionais – variáveis 
selecionadas – Brasil – 2002-2005

VARIÁVEIS
ROTEIRO 

INTERNACIONAL COM 
APOIO DO MINTUR

ROTEIRO
 INTERNACIONAL COM 

APOIO DAS UF'S

ROTEIRO
 NACIONAL

Receitas municipais per capita -109,32 -178,05

Receitas correntes per capita -129,98 -228,52

Proporção das receitas correntes em relação ao 
produto municipal (%) -0,83

Transferências do FPM per capita

Receitas de transferência per capita 98,25 111,08

Receitas tributárias per capita -27,01 -5,77

Receitas de imposto per capita -25,91 -7,23

Arrecadação de ITBI per capita -2,55 5,96 0,59

Arrecadação de ISS per capita -3,00

Alíquota efetiva do ISS (%) -0,20

Arrecadação de IPTU per capita -15,71 -4,45

Alíquota efetiva do IPTU (%) -0,11 -0,05

Despesas municipais per capita -155,80 -301,09

Despesas correntes per capita -88,06 -150,42

Proporção das despesas correntes no produto local 
(%) -0,81

Despesas de capital per capita -60,94 -143,96

Despesas com pessoal per capita -25,96 -8,83

Proporção das despesas com pessoal nas despesas 
correntes (%) 1,42 2,81

Proporção das despesas com pessoal nas receitas 
correntes (%) 1,21 2,87

Despesas de investimento per capita -62,57 -129,69

Proporção das despesas de investimento nas despesas 
correntes (%) -2,96 -6,09

Proporção das despesas de investimento nas receitas 
correntes (%) -1,93 -4,18

Gastos em educação per capita -23,93 -43,28

Proporção dos gastos em educação nas receitas 
correntes (%)

Proporção dos gastos em educação nas despesas 
correntes (%)

Gastos em cultura per capita -2,69 -8,01

Gastos em habitação per capita

Proporção dos gastos em educação nas despesas 
correntes (%)

Continua
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Proporção dos gastos em educação nas receitas 
correntes (%)

Gastos em urbanismo per capita -42,31 -39,51

Proporção dos gastos em urbanismo nas receitas 
correntes (%)

Gastos em saúde per capita -27,58 -45,80 -6,12

Proporção dos gastos em educação nas despesas 
correntes (%) -1,29 -2,41 -0,67

Proporção dos gastos em educação nas receitas 
correntes (%) -1,17 -1,96 -0,59

Gastos em saneamento per capita -7,73 -1,82

Proporção dos gastos em saneamento nas despesas
correntes (%) -0,75

Proporção dos gastos em saneamento nas receitas 
correntes (%) -0,61

Gastos em segurança per capita -2,99 -0,49

VARIÁVEIS
ROTEIRO 

INTERNACIONAL COM 
APOIO DO MINTUR

ROTEIRO
 INTERNACIONAL COM 

APOIO DAS UF'S

ROTEIRO
 NACIONAL

Por fim, os municípios com roteiros nacionais não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 
nas receitas e nas despesas municipais per capita (totais ou correntes). Já as receitas tributárias per capita 
se mostraram R$5,77 menores que nos demais municípios – arrecadação per capita de impostos R$7,23 
menor nestes. Isto pode ser explicado pela menor arrecadação per capita de IPTU (menos R$4,55) e de ISS 
(menos R$3,00). A alíquota efetiva do primeiro seria menor em 0,46%). Entretanto, a arrecadação per capita 
de ITBI se mostrou maior em R$0,59 (tabela 3.30).

Já do lado das despesas, estes municípios apresentaram gastos per capita com pessoal R$8,83 menores 
que os demais municípios. Estes também gastaram menos (do ponto de vista per capita) com saúde 
(R$6,12 menos), com saneamento (R$1,82 menos) e com segurança (R$0,49 menos). Isto implicou queda 
da proporção dos gastos com saúde em relação às despesas correntes em 0,67%) e em relação às receitas 
correntes em 0,59% (tabela 3.30).

c) Roteiros temáticos
Os roteiros temáticos também foram avaliados. Os municípios que contavam com roteiros de sol e praia, 
ecológico, esportes e pesca apresentaram maiores níveis tanto de receitas quanto de despesas municipais 
per capita. Em todos, este impacto piorou as condições fiscais, uma vez que os aumentos das primeiras 
foram menores que das segundas. Os aumentos nas receitas municipais per capita foram, respectivamente, 
R$125,47, R$36,63, R$84,84, R$68,24. Já as despesas municipais per capita aumentaram, respectivamente, 
R$245,03, R$74,51, R$189,26 e R$153,70 (tabela 3.31).

Os municípios que contavam com roteiros de aventuras e rural apresentaram queda tanto nas receitas quanto 
nas despesas municipais per capita. Entretanto, essas quedas representaram melhoria das condições fiscais 
deste grupo de municípios, uma vez que as primeiras caíram menos que as segundas. As receitas municipais 
per capita caíram, respectivamente, R$36,38 e R$30,03. Já as despesas municipais per capita diminuíram 
R$87,37 e R$42,03, respectivamente. Por fim, os municípios que apresentam roteiros culturais apresentaram 
uma maior receita municipal per capita (R$26,58 maior), sem efeitos estatisticamente significativos sobre 
suas despesas (tabela 3.32).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Nota: São reportados só os efeitos estatisticamente significativos a 5% de significância.

Continuação Tabela 3.30



181

Tabela 3.31: Efeitos líquidos dos municípios com roteiros temáticos turísticos selecionados 
– variáveis selecionadas – Brasil – 2002-2005

VARIÁVEIS
ROTEIRO

 ECOLÓGICO
ROTEIRO DE 
SOL E PRAIA

ROTEIRO DE 
ESPORTE

ROTEIRO 
DE PESCA

ROTEIRO 
NÁUTICO

Receitas municipais per capita 36,63 125,47 84,84 68,24

Receitas correntes per capita 63,95 228,09 173,81 141,56

Proporção das receitas correntes em relação ao 
produto municipal (%) 0,35 0,72

Transferências do FPM per capita 12,40 32,90 15,35 -13,10

Receitas de transferência per capita -26,74 -87,35 -78,12 -56,60

Receitas tributárias per capita 13,32 18,40 18,26

Receitas de imposto per capita 6,45 12,16 18,41 17,05

Arrecadação de ITBI per capita -1,43 3,30 1,58 -1,57 3,47

Arrecadação de ISS per capita 4,47 4,66 14,49

Alíquota efetiva do ISS (%) 0,13 0,09 0,13

Arrecadação de IPTU per capita 2,80 -3,53 12,26

Alíquota efetiva do IPTU (%) 0,04 -0,06 -0,08 0,16

Despesas municipais per capita 74,51 245,03 189,26 153,70

Despesas correntes per capita 43,62 142,71 100,44 80,77

Proporção das despesas correntes no produto local 
(%) 0,25

Despesas de capital per capita 27,68 92,48 76,43 64,42 -19,47

Despesas com pessoal per capita 10,85 35,43 45,93 22,05 17,45

Proporção das despesas com pessoal nas despesas 
correntes (%) -1,35 -1,08

Proporção das despesas com pessoal nas receitas 
correntes (%) -1,34 -1,11 1,00

Despesas de investimento per capita 26,07 86,03 75,83 64,66

Proporção das despesas de investimento nas 
despesas correntes (%) 1,32 2,67 2,36 2,47 -1,20

Proporção das despesas de investimento nas 
receitas correntes (%) 0,88 1,74 1,48 1,51 -0,88

Gastos em educação per capita 13,86 31,35 18,57 12,58

Proporção dos gastos em educação nas receitas 
correntes (%) -0,49

Proporção dos gastos em educação nas despesas 
correntes (%) -0,68

Gastos em cultura per capita 1,28 3,87 1,76 2,40 -1,70

Gastos em habitação per capita 1,89 3,49

Proporção dos gastos em educação nas despesas 
correntes (%)

Continua
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Proporção dos gastos em educação nas receitas 
correntes (%)

Gastos em urbanismo per capita 10,15 45,32 39,87 34,20

Proporção dos gastos em urbanismo nas receitas
correntes (%) 0,91

Gastos em saúde per capita 7,86 25,08 25,09 19,14

Proporção dos gastos em educação nas despesas 
correntes (%) -0,70

Proporção dos gastos em educação nas receitas 
correntes (%) -0,45

Gastos em saneamento per capita 3,22 7,49

Proporção dos gastos em saneamento nas despesas 
correntes (%) 0,54

Proporção dos gastos em saneamento nas receitas 
correntes (%) 0,43

Gastos em segurança per capita 1,13 2,09 1,64

VARIÁVEIS
ROTEIRO

 ECOLÓGICO
ROTEIRO DE 
SOL E PRAIA

ROTEIRO DE 
ESPORTE

ROTEIRO 
DE PESCA

ROTEIRO 
NÁUTICO

Resultados opostos foram encontrados relativos às receitas e despesas correntes per capita. Os municípios 
que contam com roteiros ecológicos, de sol e praia, esportes e pesca apresentaram maiores receitas e 
despesas correntes per capita. Entretanto, neste caso, o aumento das primeiras foi maior que das segundas. 
O aumento nas receitas correntes per capita foi, respectivamente, R$63,95 (0,35% adicionais em relação 
ao produto local), R$228,09 (0,72% a mais do produto local), R$173,80 e R$141,56 (sem modificação 
estatisticamente significativa na participação no produto local nestes dois últimos casos). Já o incremento 
nas despesas correntes per capita foi, respectivamente, R$43,62 (aumento de 0,25% na participação no 
produto local), R$142,71, R$100,44 e R$80,77 - sem modificação, nestes três, das respectivas participações 
no produto local (tabela 3.31). 

Os municípios que contam com roteiros de aventuras e rural, por sua vez, apresentaram diminuição tanto 
de suas receitas quanto de suas despesas correntes per capita. Aqui, porém, houve uma piora de suas 
condições fiscais, uma vez que as primeiras caíram mais que as segundas. As quedas relativas às receitas 
correntes per capita foram, respectivamente, R$76,16 e R$53,02. Já em relação às despesas correntes per 
capita, estes números foram R$49,69 e R$28,67 (tabela 3.32).

Nenhum roteiro apresentou impactos negativos nas receitas tributárias per capita. Só os municípios que 
contariam com roteiros de cultura, ecológicos, rurais, de pesca e outros não obtiveram diferenciação 
estatisticamente significativa nesta variável. É a arrecadação de impostos que vai explicar esta melhora na 
arrecadação tributária dos municípios turísticos. Os municípios com roteiros ecológicos apresentaram maior 
arrecadação de impostos per capita mas não maiores receitas tributárias per capita (tabelas 3.31 e 3.32).

O maior efeito foi observado nos roteiros de esporte (ambas as arrecadações per capita tributária e de 
impostos se mostraram maior em R$18,40). Este resultado é explicado basicamente pela maior arrecadação 
de ISS per capita (R$14,48) e, em menor grau, de ITBI per capita (R$1,58). A alíquota efetiva do primeiro 
imposto é 0,13% maior que nos demais municípios (tabela 3.31). 

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Nota: São reportados só os efeitos estatisticamente significativos a 5% de significância.
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Tabela 3.32: Efeitos líquidos dos municípios com roteiros temáticos turísticos selecionados 
– variáveis selecionadas – Brasil – 2002-2005

VARIÁVEIS
ROTEIRO 

CULTURAL
ROTEIRO DE 
AVENTURAS

ROTEIRO DE 
NEGÓCIO

ROTEIRO 
RURAL

OUTROS 
ROTEIROS

Receitas municipais per capita 26,58 -36,38 -30,03

Receitas correntes per capita -76,16 -53,02

Proporção das receitas correntes em relação ao 
produto municipal (%) -0,64 -0,61 -0,66

Transferências do FPM per capita -12,15 -10,04

Receitas de transferência per capita -22,98 22,10 29,93 -19,88

Receitas tributárias per capita 10,04 5,60

Receitas de imposto per capita 7,16 6,06

Arrecadação de ITBI per capita -1,05 2,07

Arrecadação de ISS per capita 3,35

Alíquota efetiva do ISS (%) 0,07 -0,08

Arrecadação de IPTU per capita 6,46

Alíquota efetiva do IPTU (%) 0,09 0,02

Despesas municipais per capita -87,37 -42,03

Despesas correntes per capita -49,69 -28,67

Proporção das despesas correntes no produto local 
(%) -0,52 -0,36 -0,49

Despesas de capital per capita -32,99

Despesas com pessoal per capita -9,06

Proporção das despesas com pessoal nas despesas 
correntes (%) -0,72 0,49 0,43 -0,71

Proporção das despesas com pessoal nas receitas 
correntes (%) 0,63 0,52 -0,53

Despesas de investimento per capita -30,52

Proporção das despesas de investimento nas 
despesas correntes (%) -1,28

Proporção das despesas de investimento nas 
receitas correntes (%) -0,83

Gastos em educação per capita -9,84 -9,32

Proporção dos gastos em educação nas receitas 
correntes (%) 0,36 -0,96 0,45

Proporção dos gastos em educação nas despesas 
correntes (%) 0,36 -1,00 0,56

Gastos em cultura per capita 1,89 -2,33

Gastos em habitação per capita -1,35

Proporção dos gastos em educação nas despesas 
correntes (%)

Continua
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Proporção dos gastos em educação nas receitas 
correntes (%)

Gastos em urbanismo per capita 7,18 -9,95

Proporção dos gastos em urbanismo nas receitas 
correntes (%) 0,51

Gastos em saúde per capita -7,85

Proporção dos gastos em educação nas despesas 
correntes (%) 0,46 0,57

Proporção dos gastos em educação nas receitas 
correntes (%) 0,41 0,43 0,42

Gastos em saneamento per capita 4,48

Proporção dos gastos em saneamento nas despesas 
correntes (%) 0,37

Proporção dos gastos em saneamento nas receitas 
correntes (%) 0,31

Gastos em segurança per capita -0,79 1,02 -0,43

VARIÁVEIS
ROTEIRO 

CULTURAL
ROTEIRO DE 
AVENTURAS

ROTEIRO DE 
NEGÓCIO

ROTEIRO 
RURAL

OUTROS 
ROTEIROS

Os municípios com roteiros náuticos ocupam a segunda posição (arrecadação tributária per capita maior 
em R$18,26 e arrecadação de impostos maior em R$17,05). Este resultado é explicado basicamente pela 
maior arrecadação de IPTU per capita (R$12,26) e, em menor grau, de ITBI per capita (R$3,46). A alíquota 
efetiva do primeiro imposto é 0,16% maior que nos demais municípios (tabela 3.31).

Em seguida aparecem os municípios que contam com roteiros de sol e praia. A arrecadação tributária per 
capita deles foi maior R$13,32 e de impostos per capita R$12,16. Neste caso, o maior peso provém da 
maior arrecadação de ISS per capita (R$4,66) – implicando alíquota efetiva 0,09% superior. O ITBI per capita 
se mostrou R$3,30 superior aos demais – comprovando a hipótese de possível aumento da especulação 
imobiliária nestes roteiros (tabela 3.31).

A arrecadação tributária per capita dos municípios que contam com roteiros de aventuras apresentou uma 
diferença de R$10,03 – arrecadação de impostos per capita seria R$7,16 superior. A maior arrecadação de 
IPTU per capita (em R$6,46) explica grande parte deste resultado. A alíquota efetiva deste imposto seria 
cerca de 0,09% superior aos demais. A arrecadação de ITBI per capita também é maior (em R$2,07) do que 
no restante dos municípios. Não se observaram diferenças estatisticamente significativas na arrecadação de 
ISS per capita desses municípios (tabela 3.32).

Nos municípios com roteiros de negócios, o aumento na arrecadação tributária per capita (R$5,60) é ligeiramente 
menor que de impostos arrecadados per capita (R$6,06). Neste caso, o principal responsável é o montante de 
ISS per capita arrecadado (maior em R$3,34) – o que aumenta sua alíquota efetiva em 0,07%. (tabela 3.32) 

Já os municípios com roteiro ecológico apresentaram impostos arrecadados per capita superior R$6,45 em 
relação aos demais. A arrecadação de ISS per capita explica este resultado (maior em R$4,47), seguida da 
de IPTU per capita (R$2,80). As alíquotas efetivas de ambos os impostos são superiores em 0,13% e 0,04%, 
respectivamente. A arrecadação de ITBI per capita, entretanto, cai em R$1,43 (tabela 3.31).

Por fim, os municípios que contam com roteiros culturais tenderam a apresentar menor arrecadação per 
capita de ITBI (em R$1,05). Aqueles com roteiros de pesca, por sua vez, obtiveram menores arrecadações 
per capita de ITBI em R$1,57 e de IPTU em R$3,52 (tabelas 3.31 e 3.32).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Nota: São reportados só os efeitos estatisticamente significativos a 5% de significância.
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Os municípios que contam com roteiros de sol e praia são aqueles que apresentam maior diferencial 
estatisticamente positivo em relação aos gastos municipais per capita. Estes se mostraram R$245,03 
superiores em relação aos outros municípios. Deste montante, pouco menos de 60% se referem a aumento 
dos gastos correntes (R$142,71), enquanto o restante se refere a gastos de capital (R$92,48). As despesas 
per capita com pessoal atingiram um aumento de somente R$35,43. Esta proporção se mantém relativamente 
constante em todos os roteiros que apresentaram despesas municipais per capita estatisticamente distintas 
daquelas do restante dos municípios (excluem-se os roteiros de negócios, culturais, náuticos e outros). Em 
ordem decrescente em termos do impacto observado (tabela 3.31), podem-se citar também os roteiros de 
esporte (aumento das despesas municipais per capita de R$189,26, das despesas correntes per capita de 
R$100,44 e das despesas de capital per capita de R$76,43), pesca (aumentos respectivos de R$153,70, 
R$80,77 e R$64,42), e ecológico (R$74,51, R$43,62 e R$27,68).

Os roteiros de aventuras e rural apresentaram decréscimo de suas despesas per capita, mas mantendo, 
de certa forma, as proporções já descritas relativas ao peso das despesas correntes e de capital neste 
processo. No primeiro caso, estes decaimentos foram de, respectivamente, R$87,37, R$49,69 e R$32,99. No 
segundo caso, estes números foram de R$42,03 e R$28,67 (não sendo observada diferença estatisticamente 
significativa em relação aos gastos per capita de capital). Cabe notar que em todos eles onde foi observada 
significância estatística a variação das despesas com pessoal per capita respondeu entre 10% (no caso de 
roteiro de aventuras) e 25% (no caso dos roteiros de esportes) da variação nas despesas municipais per 
capita (tabelas 3.31 e 3.32).

As diferenças nos investimentos per capita feitos também ficam muito próximas daquelas para os gastos 
per capita de capital. Assim, as proporções destas nas variações dos gastos municipais per capita mostram 
forte estabilidade, situando-se entre 35% e 40% destas últimas (tabelas 3.31 e 3.32).

O comportamento em relação aos gastos nas diversas funções analisadas foi bastante heterogêneo. Fazendo 
exercício de correlação simples entre os coeficientes estatisticamente significativos encontrados, é fácil 
notar a existência de dois grupos distintos. Existiriam fortes correlações positivas internamente destes e 
negativas entre estes. No primeiro, os roteiros de esporte, sol e praia, ecológicos e de pesca. No segundo, 
os roteiros de aventuras e rural.

Os municípios com roteiros de sol e praia contam com diferenciais de gastos estatisticamente significativos 
maiores e tendem a gastar adicionalmente per capita cerca de R$31,34 em educação, R$25,08 em saúde, R$45,31 
em urbanismo, R$3,87 em cultura, R$1,89 em habitação e R$3,22 em saneamento. Os municípios com roteiros 
de esportes, pesca ou ecológico também apresentaram diferenciais positivos consideráveis (tabela 3.31).

Os municípios com roteiros de aventuras tenderam a gastar menos que os demais em uma série de funções 
distintas. Assim, estes gastos per capita se mostraram menores R$9,84 em educação, R$7,85 em saúde, 
R$2,33 em cultura, R$1,35 em habitação e R$0,79 em segurança (tabela 3.32).

d) Questões Administrativas
Diversos atributos administrativos das prefeituras foram analisados, a existência de cadastro eletrônico de 
IPTU, de ISS, de lei de diretrizes orçamentárias, de orçamento anual, de plano diretor, de perímetro urbano, de 
parcelamento do solo, de zoneamento, de conselho municipal de política urbana, de contribuição de melhoria, 
se o município integra área de interesse turístico, se integra um consórcio intermunicipal de turismo, se mantém 
consórcio de turismo com o estado, se faz o mesmo com a União, se apresenta convênio de parceria com 
o setor privado ou se conta com o apoio deste setor para o turismo. Estudou-se, ainda, se este faz alguma 
cobrança de taxas referentes a serviços prestados (limpeza urbana, lixo, iluminação entre outras)15.

A existência de lei de zoneamento parece ser o que mais impacta as receitas públicas municipais. Estas 
aumentariam R$39,87 - com impacto nas despesas municipais de R$36,60 (tabela 3.33). Manter um 
consórcio de turismo com a União também impacta positivamente as primeiras em R$39,33 sem impacto nas 
suas despesas municipais (tabela 3.34). Municípios que integram áreas de interesse turístico apresentam 
receitas municipais per capita R$27,93 maiores sem impactos observáveis sobre suas despesas municipais 
per capita (tabela 3.35). Aqueles que contam com apoio do setor privado para esta mesma área também 
apresentam um número diferenciado (R$32,86 adicionais nas receitas municipais per capita) porém também 
apresentam forte impacto (R$50,38 adicionais) nas suas despesas municipais per capita (tabela 3.34).

15  Estas informações são autodeclaradas pelas próprias prefeituras e estão disponíveis nas pesquisas realizadas pelo IBGE sobre a gestão 
pública municipal do Brasil em 2004 e 2005. 
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Convênios com o setor privado para a área são correlacionados com receitas municipais per capita maiores 
em R$34,61, sem diferenciação observável nas despesas municipais (tabela 3.34). Consórcios intermunicipais 
de turismo aumentam as receitas per capita em R$15,40 (sem impactos nas despesas) e a existência de 
conselho municipal de política urbana o faz em R$17,26 (tabelas 3.34 e 3.35). A existência de contribuição de 
melhorias eleva as receitas per capita em R$8,55 mas também as despesas per capita em R$21,71 (tabela 
3.35). Cidades com plano diretor não apresentam diferenças estatisticamente significativas em suas receitas 
per capita mas sim em suas despesas per capita - menores em R$31,94 (tabela 3.33). Municípios que 
integram consórcio estadual de turismo exibem despesas per capita mais elevadas (em R$71,60), mas não 
receitas mais altas (tabela 3.34). Municípios com cadastro eletrônico de ISS apresentam maiores receitas 
per capita (R$14,91), mas também maiores despesas (R$22,19). Não se detectou diferenciação nas receitas 
per capita dos municípios com cadastro eletrônico de IPTU, mas sim em suas despesas per capita - maiores 
em R$25,42 (tabela 3.36). Já aqueles com lei de parcelamento de solo também só apresentaram despesas 
municipais per capita distintas - menores em R$20,55 (tabela 3.33).

Tabela 3.33: Efeitos líquidos de características municipais administrativas e de gestão 
selecionadas – variáveis selecionadas – Brasil – 2002-2005

VARIÁVEIS
PLANO 

DIRETOR

LEI DE 

PERÍMETRO 

URBANO

LEI DE 

PARCELAMENTO

 DO SOLO

LEI DE 

ZONEAMENTO

OUTROS 

ROTEIROS

Receitas municipais per capita 39,87

Receitas correntes per capita -48,17 50,39

Proporção das receitas correntes em relação ao 
produto municipal (%) -1,00 -1,47 -1,57 -0,66

Transferências do FPM per capita -34,96 -26,35

Receitas de transferência per capita -36,84 -19,88

Receitas tributárias per capita 6,60 -11,19 16,99

Receitas de imposto per capita 4,27 -11,79 15,91

Arrecadação de ITBI per capita -0,55 1,81

Arrecadação de ISS per capita -2,87 5,17

Alíquota efetiva do ISS (%) 0,05 -0,08

Arrecadação de IPTU per capita 3,34 -7,31 8,52

Alíquota efetiva do IPTU (%) -0,06 0,04 0,10

Despesas municipais per capita -31,94 -20,55 36,60

Despesas correntes per capita -27,10 -19,46 18,47

Proporção das despesas correntes no produto 
local (%) -0,64 -1,15 -1,34 -0,49

Despesas de capital per capita 14,43

Despesas com pessoal per capita -11,81 -8,26 13,04

Proporção das despesas com pessoal nas despesas 
correntes (%) 0,55 -0,71

Proporção das despesas com pessoal nas receitas 
correntes (%) 0,49 0,37 -0,53

Despesas de investimento per capita 13,81

Proporção das despesas de investimento nas 
despesas correntes (%) 0,58

Continua
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Continua

Proporção das despesas de investimento nas 
receitas correntes (%)

Gastos em educação per capita -5,91 -16,00 -8,16 7,99

Proporção dos gastos em educação nas receitas 
correntes (%) -1,11 -0,46

Proporção dos gastos em educação nas despesas 
correntes (%) -1,56 -0,44

Gastos em cultura per capita -1,17 0,79

Gastos em habitação per capita

Proporção dos gastos em educação nas despesas 
correntes (%)

Proporção dos gastos em educação nas receitas 
correntes (%)

Gastos em urbanismo per capita 9,36

Proporção dos gastos em urbanismo nas receitas 
correntes (%) 0,48 0,34 0,23 0,29

Gastos em saúde per capita -6,24

Proporção dos gastos em educação nas despesas 
correntes (%) 0,57 -0,40

Proporção dos gastos em educação nas receitas 
correntes (%) 0,57 -0,28

Gastos em saneamento per capita 1,93

Proporção dos gastos em saneamento nas despesas 
correntes (%) 0,20

Proporção dos gastos em saneamento nas receitas 
correntes (%) 0,16

Gastos em segurança per capita -0,60 1,26

Continuação Tabela 3.33

VARIÁVEIS
PLANO 

DIRETOR

LEI DE 

PERÍMETRO 

URBANO

LEI DE 

PARCELAMENTO 

DO SOLO

LEI DE 

ZONEAMENTO

OUTROS 

ROTEIROS

As receitas correntes per capita dos municípios que participam de consórcio de turismo com os governos 
estaduais se mostraram maiores em R$65,07. Como suas despesas correntes per capita se mostraram só 
R$54,89 superiores, isto representou uma melhora fiscal para esses municípios. Em relação ao produto local, 
estes acréscimos foram, respectivamente, 1,51% e 1,32%, respectivamente. As cidades que apresentam lei 
de zoneamento também apresentaram quadro similar. As duas rubricas per capita se mostraram superiores 
em R$50,39 e R$18,47, respectivamente (nada estatisticamente significativo foi encontrado em relação ao 
produto local, entretanto). O mesmo fenômeno também ocorreu com os municípios que apresentaram apoio 
privado ao setor turístico. Suas receitas correntes per capita aumentaram em R$46,51, mas suas despesas 
correntes per capita se mostraram maiores em R$42,77. Em relação ao produto local, ambos os efeitos se 
mostraram equivalentes a um por cento deste (tabelas 3.33 e 3.34).

Duas características se correlacionaram com queda das receitas e das despesas correntes per capita: a 
existência de plano diretor e de alguma taxa de contribuição (tabelas 3.33 e 3.35). Em ambas, a queda nas 
receitas se mostrou maior que nas despesas, tendendo a piorar a situação fiscal do município em questão. 

Nestas também ocorreu queda estatisticamente significativa nas relações entre o montante de receitas e 

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Nota: São reportados só os efeitos estatisticamente significativos a 5% de significância.
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despesas correntes e o produto local. Os municípios que contavam com plano diretor apresentaram queda 
em suas receitas correntes per capita de R$48,17. Suas despesas correntes per capita caíram R$27,10. Em 
proporção ao produto local, estas quedas foram de 0,99% e 0,64%. Já nos municípios onde se cobra alguma 
taxa de melhoria estes foram de R$72,20, R$64,58, 0,75% e 0,71%, respectivamente.

Os municípios que contam com cadastro eletrônico de ISS apresentam receitas correntes per capita R$22,86 
superiores aos demais (sem efeitos estatisticamente significativos nas suas despesas). O contrário ocorre 
com aqueles que contam com conselho municipal de política urbana - tais receitas se mostram menores em 
R$31,07 (tabelas 3.35 e 3.36). Os municípios com legislação de parcelamento de solos apresentam despesas 
correntes per capita R$19,46 menores que os demais (sem efeito nas suas receitas correntes per capita). Já 
os municípios que contam com contribuições de melhoria exibem maiores despesas correntes per capita 
(R$17,34) mas nenhuma diferenciação estatisticamente significativa em suas receitas (tabelas 3.33 e 3.35).

Tabela 3.34: Efeitos líquidos de características municipais administrativas e de gestão 
selecionadas – variáveis selecionadas – Brasil – 2002-2005

VARIÁVEIS
CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL 
DE TURISMO

CONSÓRCIO 
DE TURISMO 

COM O 
ESTADO

CONSÓRCIO 
DE TURISMO 
COM A UNIÃO

CONVÊNIO DE 
PARCERIA COM O 
SETOR PRIVADO 

PARA O TURISMO

APOIO DO SETOR 
PRIVADO PARA O 

TURISMO

Receitas municipais per capita 15,40 39,33 34,61 32,86

Receitas correntes per capita 65,07 46,51

Proporção das receitas correntes em 
relação ao produto municipal (%) 0,77 1,51 1,00

Transferências do FPM per capita -19,78

Receitas de transferência per 
capita -42,53 -45,70 -24,13

Receitas tributárias per capita 28,95 17,08

Receitas de imposto per capita 22,90 17,33

Arrecadação de ITBI per capita -0,64 2,01

Arrecadação de ISS per capita 5,68 7,33

Alíquota efetiva do ISS (%) -0,08 0,16 0,15

Arrecadação de IPTU per capita 15,29 6,46

Alíquota efetiva do IPTU (%) 0,18 0,09

Despesas municipais per capita 71,60 50,38

Despesas correntes per capita 54,89 42,77

Proporção das despesas correntes 
no produto local (%) 0,60 1,32 -0,65 1,01

Despesas de capital per capita 20,60

Despesas com pessoal per capita

Proporção das despesas com 
pessoal nas despesas correntes (%) -0,52 -0,75

Proporção das despesas com 
pessoal nas receitas correntes (%) -0,59

Despesas de investimento per 
capita 23,60

Continua



189

Continua

Continuação Tabela 3.34

Proporção das despesas de 
investimento nas despesas 
correntes (%)

2,30

Proporção das despesas de 
investimento nas receitas 
correntes (%)

1,50

Gastos em educação per capita 13,04

Proporção dos gastos em educação 
nas receitas correntes (%) -0,70 -0,78

Proporção dos gastos em educação 
nas despesas correntes (%) -1,01 -0,74

Gastos em cultura per capita 1,64

Gastos em habitação per capita 1,68

Proporção dos gastos em educação 
nas despesas correntes (%) 0,19 -0,22

Proporção dos gastos em educação 
nas receitas correntes (%) 0,15 -0,18

Gastos em urbanismo per capita 12,01

Proporção dos gastos em urbanismo 
nas receitas correntes (%) 0,56

Gastos em saúde per capita 22,74

Proporção dos gastos em educação 
nas despesas correntes (%) 0,71 -0,88

Proporção dos gastos em educação 
nas receitas correntes (%) 0,65

Gastos em saneamento per capita 5,20 4,27 5,37

Proporção dos gastos em 
saneamento nas despesas 
correntes (%)

-0,45 0,88 0,67

Proporção dos gastos em saneamento 
nas receitas correntes (%) -0,38 0,77 0,56

Gastos em segurança per capita -1,79 1,55

Em relação à arrecadação per capita de impostos, não existe um padrão claramente definido. Apesar de 
identificar diferenças estatisticamente significativas relacionadas à arrecadação per capita de ITBI, serão o 
IPTU e o ISS aqueles que apresentarão as maiores variações absolutas.

Os municípios com maior diferencial nas receitas per capita provenientes de impostos são os que mantêm 
convênio com o setor privado para o turismo, cujas receitas se mostraram R$22,90 superiores. Esta diferença 
é gerada, em sua maior parte, pela arrecadação per capita de IPTU (superior em R$15,29) – o que implicou 
maior alíquota efetiva em 0,18%. A arrecadação de ISS per capita se mostrou superior em R$5,68 (com uma 
maior alíquota efetiva de 0,15%). Os municípios que contam com apoio do setor privado para o turismo 
apresentaram também uma maior arrecadação per capita de impostos de R$17,33. Aqui, entretanto, tanto 
a arrecadação per capita de IPTU quanto a de ISS se mostraram estatisticamente maiores (em R$6,46 e 

VARIÁVEIS
CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL 
DE TURISMO

CONSÓRCIO 
DE TURISMO 

COM O 
ESTADO

CONSÓRCIO 
DE TURISMO 
COM A UNIÃO

CONVÊNIO DE 
PARCERIA COM O 
SETOR PRIVADO 

PARA O TURISMO

APOIO DO SETOR 
PRIVADO PARA O 

TURISMO

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Nota: São reportados só os efeitos estatisticamente significativos a 5% de significância.
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R$7,33, respectivamente) – o que aumentou a alíquota efetiva do primeiro em 0,09%, mas não do segundo. 
O ITBI se mostrou superior em R$2,01 (tabela 3.34).

Municípios que contam com lei de zoneamento também arrecadaram mais impostos per capita (R$15,91 
superior). O IPTU per capita se mostrou superior em R$8,52, explicando a maior parte do número visto. O 
ISS per capita, por sua vez, se mostrou maior em R$5,17 e o ITBI per capita em R$1,81 (tabela 3.33).

A arrecadação per capita dos municípios em área de interesse turístico superou a dos demais em R$10,10, 
divididos em maior arrecadação per capita de IPTU (R$5,84), ISS (R$3,05) e ITBI (R$0,89). Números 
proporcionalmente iguais podem ser observados nos municípios que contam com conselhos de política 
urbana (R$7,14, R$4,36, R$2,36 e R$0,75, respectivamente). Municípios que contam com plano diretor 
apresentam arrecadação per capita de impostos R$4,27 superior à observada para os demais, basicamente 
explicada pela arrecadação per capita de IPTU (tabelas 3.33 e 3.35).

Tabela 3.35: Efeitos líquidos de características municipais administrativas e de gestão 
selecionadas – variáveis selecionadas – Brasil – 2002-2005

VARIÁVEIS

CONSELHO 

MUNICIPAL DE 

POLÍTICA URBANA

CONTRIBUIÇÃO 

DE MELHORIA

ÁREA DE 

INTERESSE 

TURÍSTICO

COBRANÇA DE 

ALGUMA TAXA 

MUNICIPAL

APOIO DO SETOR 

PRIVADO PARA O 

TURISMO

Receitas municipais per capita 17,26 8,55 27,93 32,86

Receitas correntes per capita -31,07 -72,20 46,51

Proporção das receitas correntes 
em relação ao produto municipal 
(%)

-1,04 -0,75 1,00

Transferências do FPM per capita -34,13 -31,93 -27,16

Receitas de transferência per 
capita -21,76 -9,53 -24,07 -24,13

Receitas tributárias per capita 9,94 11,07 17,08

Receitas de imposto per capita 7,14 10,10 -8,41 17,33

Arrecadação de ITBI per capita 0,75 0,89 2,01

Arrecadação de ISS per capita 2,36 -1,53 3,05 -4,42 7,33

Alíquota efetiva do ISS (%) -0,05 0,08

Arrecadação de IPTU per capita 4,36 5,84 -2,51 6,46

Alíquota efetiva do IPTU (%) 0,09 0,09

Despesas municipais per capita 21,71 -78,78 50,38

Despesas correntes per capita 17,34 -64,58 42,77

Proporção das despesas 
correntes no produto local (%) -0,76 -0,71 1,01

Despesas de capital per capita -10,09

Despesas com pessoal per capita 6,67 -21,06

Proporção das despesas com 
pessoal nas despesas correntes 
(%)

-0,35 1,07 -0,75

Proporção das despesas com 
pessoal nas receitas correntes 
(%)

0,37 0,79
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Continuação Tabela 3.35

VARIÁVEIS

CONSELHO 

MUNICIPAL DE 

POLÍTICA URBANA

CONTRIBUIÇÃO 

DE MELHORIA

ÁREA DE 

INTERESSE 

TURÍSTICO

COBRANÇA DE 

ALGUMA TAXA 

MUNICIPAL

APOIO DO SETOR 

PRIVADO PARA O 

TURISMO

Despesas de investimento per 
capita
Proporção das despesas de 
investimento nas despesas 
correntes (%)

-0,46

Proporção das despesas de 
investimento nas receitas 
correntes (%)

Gastos em educação per capita -5,37 -15,21

Proporção dos gastos em 
educação nas receitas correntes 
(%)

0,50

Proporção dos gastos em 
educação nas despesas correntes 
(%)

-0,33 0,66

Gastos em cultura per capita 0,91 1,18

Gastos em habitação per capita

Proporção dos gastos em 
educação nas despesas correntes 
(%)
Proporção dos gastos em 
educação nas receitas correntes 
(%)

Gastos em urbanismo per capita 4,99 5,06 -6,26

Proporção dos gastos em 
urbanismo nas receitas correntes 
(%)

0,24 0,40

Gastos em saúde per capita -5,60 5,25 -15,10

Proporção dos gastos em 
educação nas despesas correntes 
(%)

-0,51 0,24 -0,44

Proporção dos gastos em 
educação nas receitas correntes 
(%)

-0,43 0,29

Gastos em saneamento per capita -1,82

Proporção dos gastos em 
saneamento nas despesas 
correntes (%)

-0,23

Proporção dos gastos em 
saneamento nas receitas 
correntes (%)

0,11 -0,18

Gastos em segurança per capita 0,86

Já os municípios que contam com lei de orçamento anual e aqueles com lei de perímetro urbano apresentaram 
menores arrecadações per capita de impostos (R$20,47 e R$11,79 menos, respectivamente). No primeiro 
caso, a queda na arrecadação per capita de ISS explicaria este resultado, enquanto no segundo é a queda 
na arrecadação de IPTU que geraria majoritariamente esse efeito (tabelas 3.33 e 3.36).

Já municípios que contam com alguma taxa de contribuição também apresentariam queda de sua arrecadação 
per capita (menor em R$8,41). Neste caso, entretanto, tanto o IPTU (menos R$2,51) quanto o ISS (menos 
R$4,42) explicariam tal resultado (tabela 3.35).

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Nota: São reportados só os efeitos estatisticamente significativos a 5% de significância.
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Em relação aos diferenciais de despesa per capita estatisticamente significativos, quatro grupos distintos 
podem ser observados. Existe um grupo no qual o aumento das despesas municipais per capita advém 
do aumento das despesas de capital per capita. Do mesmo modo, existem municípios em que isto ocorre 
devido ao aumento das despesas correntes per capita. Existiria um terceiro grupo com queda das despesas 
municipais per capita devido ao comportamento similar nas despesas correntes per capita. Por fim, existiriam 
municípios nos quais ambas as despesas (correntes e de capital) seriam afetadas.

No primeiro grupo, estão os municípios que apresentam cadastro eletrônico de ISS assim como aqueles 
com cadastro eletrônico de IPTU. O aumento das despesas correntes nestes se dá basicamente devido ao 
aumento das despesas per capita de capital (sem efeito estatisticamente significativo sobre as despesas 
correntes per capita). Seus investimentos per capita se mostraram superiores em R$14,56 e R$8,08, 
respectivamente (tabela 3.36).

Tabela 3.36: Efeitos líquidos de características municipais administrativas e de gestão 
selecionadas – variáveis selecionadas – Brasil – 2002-2005

VARIÁVEIS
CADASTRO 

ELETRÔNICO DE 
ISS

CADASTRO 
ELETRÔNICO 

DE IPTU

LEI DE 
DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE
 ORÇAMENTO 

ANUAL

APOIO DO SETOR 
PRIVADO PARA O 

TURISMO

Receitas municipais per capita 14,91 32,86

Receitas correntes per capita 22,86 46,51

Proporção das receitas correntes 
em relação ao produto municipal 
(%)

-0,93 -2,58 1,00

Transferências do FPM per capita -19,80 65,01 41,82

Receitas de transferência per 
capita -15,90 30,83 -24,13

Receitas tributárias per capita 4,88 -20,98 17,08

Receitas de imposto per capita 3,05 -20,47 17,33

Arrecadação de ITBI per capita -2,57 2,01

Arrecadação de ISS per capita -10,61 7,33

Alíquota efetiva do ISS (%)

Arrecadação de IPTU per capita -1,76 12,50 6,46

Alíquota efetiva do IPTU (%) 0,02 0,14 0,09

Despesas municipais per capita 22,19 25,42 50,38

Despesas correntes per capita 42,77

Proporção das despesas correntes 
no produto local (%) -0,86 -2,12 -1,47 1,01

Despesas de capital per capita 13,38 8,90

Despesas com pessoal per capita

Proporção das despesas com 
pessoal nas despesas correntes 
(%)

-0,75

Proporção das despesas com 
pessoal nas receitas correntes 
(%)

0,77

Despesas de investimento per 
capita 14,56 8,08

Proporção das despesas de 
investimento nas despesas 
correntes (%)

1,07 -4,94

Continua
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Proporção das despesas de 
investimento nas receitas 
correntes (%)

0,79 -3,02

Gastos em educação per capita

Proporção dos gastos em educação 
nas receitas correntes (%) 2,01

Proporção dos gastos em educação 
nas despesas correntes (%) -3,02 2,20

Gastos em cultura per capita 1,05

Gastos em habitação per capita 2,58

Proporção dos gastos em educação 
nas despesas correntes (%)

Proporção dos gastos em educação 
nas receitas correntes (%)

Gastos em urbanismo per capita 4,53 -17,01

Proporção dos gastos em urbanismo 
nas receitas correntes (%)

Gastos em saúde per capita 6,54 20,36 -16,34

Proporção dos gastos em educação 
nas despesas correntes (%) 0,63 -2,25

Proporção dos gastos em 
educação nas receitas correntes 
(%)

0,73 -1,91

Gastos em saneamento per 
capita 2,09

Proporção dos gastos em 
saneamento nas despesas 
correntes (%)

0,26

Proporção dos gastos em 
saneamento nas receitas 
correntes (%)

0,21

Gastos em segurança per capita -0,41

VARIÁVEIS
CADASTRO 

ELETRÔNICO DE 
ISS

CADASTRO 
ELETRÔNICO 

DE IPTU

LEI DE 
DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE
 ORÇAMENTO 

ANUAL

APOIO DO SETOR 
PRIVADO PARA O 

TURISMO

Continuação Tabela 3.36

No segundo grupo, estão os municípios que contam com contribuição de melhoria, aqueles que mantêm 
consórcio de turismo com o estado e aqueles que contam com apoio do setor privado para o turismo. 
Em todos estes, o aumento das despesas municipais per capita pode ser explicado pelo crescimento das 
despesas correntes per capita - sem nenhum efeito estatisticamente significativo sobre as despesas de 
capital per capita (tabelas 3.34 e 3.35).

No terceiro grupo, estão os municípios com plano diretor e aqueles que contam com lei de parcelamento do 
solo. Nestes municípios, existiria um menor gasto municipal per capita devido às menores despesas correntes 
per capita – suas despesas per capita com pessoal foram menores em R$11,81 e R$8,26, respectivamente. 
Neste caso também não se observa nenhum efeito estatisticamente significativo sobre os gastos per capita 
de capital (tabela 3.33).

Os municípios que contam com lei de zoneamento exibiriam maiores gastos municipais per capita devido 
tanto a maiores despesas correntes per capita quanto maiores despesas de capital per capita – enquanto 

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil, dados 
contábeis dos municípios: ano 2002. Brasília, 2003. v. 48. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
Acesso em: 18 mai.2007.
___. Finanças do Brasil, dados contábeis dos municípios: ano 2005. Brasília, 2006. v. 51. Disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mai.2007.
IBGE, Produto interno bruto dos municípios, 2002-2005. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<http://www.
ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev.2008.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Nota: São reportados só os efeitos estatisticamente significativos a 5% de significância.
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seus gastos per capita com pessoal se mostraram R$13,04 maiores que os demais, seus investimentos per 
capita apresentaram um diferencial positivo de R$13,81 (tabela 3.33). Já os municípios que cobram alguma 
taxa de contribuição apresentariam menores despesas municipais per capita devido tanto a menores gastos 
correntes per capita quanto menores gastos com capital per capita (apesar de a segunda responder só por 
um oitavo da queda dos gastos totais). Seus gastos per capita com pessoal se mostraram R$21,06 inferiores 
aos demais (tabela 3.35).

Os municípios que contam com convênios de parceria com o setor privado para o turismo apresentaram maiores 
gastos per capita de capital (de R$20,60), mas não em relação a suas despesas municipais ou correntes per 
capita. Seus gastos per capita de investimento se mostraram superiores em R$23,60 (tabela 3.34).

Municípios que integram área de interesse turístico apresentaram maiores gastos per capita com pessoal 
(diferencial de R$6,67), mas nenhum outro efeito estatisticamente significativo (tabela 3.35).

Os resultados são muito heterogêneos em relação aos gastos municipais por função. Os municípios que 
apresentam consórcio de turismo com os governos estaduais são aqueles que apresentam maior diferencial 
positivo relativo aos gastos per capita com educação e saúde – R$13,04 e R$22,74, respectivamente (tabela 
3.34). Em seguida, estão aqueles que contam com lei de zoneamento (tabela 3.33) com maiores gastos per 
capita em educação (R$7,99), cultura (R$0,79), urbanismo (R$9,36) e segurança (R$1,26).

Em contrapartida, os municípios que contam com lei de perímetro urbano gastaram menos per capita 
em educação (R$16,00), cultura (R$1,17) e segurança (R$0,60). Aqueles que contam com legislação de 
parcelamento de solos gastaram menos per capita em educação (R$8,16) mas mais em saneamento 
(R$1,93). Os que contam com alguma taxa (referente a serviços prestados) também gastaram menos em 
educação (menos R$15,21 em termos per capita), em urbanismo (R$6,26) e em saúde (R$15,10). Entretanto, 
seus gastos per capita em cultura se mostraram R$1,18 superiores aos demais (tabelas 3.33 e 3.35).

Tanto os municípios com planos-diretor quanto conselhos de política urbana apresentaram menores gastos 
per capita em educação e saúde - R$5,91 e R$6,24, no primeiro caso, e R$5,37 e R$5,59 no segundo 
(tabelas 3.33 e 3.35).

Os gastos per capita dos municípios que dispõem de cadastro eletrônico de ISS se mostraram maiores na 
cultura (diferencial de R$1,05), no urbanismo (R$4,53) e no saneamento (R$2,09). No caso do IPTU isto se 
mostrou verdadeiro na saúde (diferencial positivo de R$6,54), mas não na segurança (diferencial negativo 
de R$0,41). Municípios com Lei de Diretrizes Orçamentárias também gastaram mais, em termos per capita, 
na saúde (R$20,36). O contrário ocorreu com aqueles que contam com lei orçamentária anual (diferencial 
negativo de R$16,34). Estes também apresentaram menores despesas per capita com urbanismo (R$17,01), 
mas maiores no que tange à habitação - superiores em R$2,58 (tabela 3.36).

Os municípios que cobram contribuições de melhoria apresentaram maiores despesas per capita em urbanismo 
(diferencial de R$4,99), em saúde (R$5,25) e em segurança (R$0,86). Aqueles que integram área de interesse 
turístico gastaram mais em urbanismo (R$5,06), mas menos R$1,82 em saneamento (tabela 3.35). 

Os municípios que integram consórcio intermunicipal de turismo apresentaram gastos per capita em habitação 
maiores que os demais (R$1,68). Aqueles com convênio com a União para esta área o fizeram em relação ao 
saneamento (diferencial positivo de R$5,20) – exibiram também menores despesas per capita em segurança 
(diferencial negativo de R$1,79). Aqueles que mantinham convênios com o setor privado para o turismo gastaram 
mais em cultura e saneamento (R$1,64 e R$4,27, respectivamente) mas menos também em segurança (R$1,55). 
Por fim, aqueles que contavam com apoio do setor privado para o turismo também apresentaram maiores gastos 
per capita em urbanismo e saneamento - R$12,01 e R$5,37, respectivamente (tabela 3.34).

Dois são os padrões na análise descritiva. Por um lado, os municípios mais ricos e que mais arrecadam são 
aqueles das regiões Sul e Sudeste. Os mais pobres, por sua vez, se encontram nas regiões Norte e Nordeste.

Quaisquer que sejam os cortes nos municípios turísticos, estes se mostram sistematicamente mais ricos e 
com maior poder arrecadatório que os não-turísticos. E este resultado se mantém em todas as regiões.

Tanto as características turísticas quanto as institucionais locais mostraram-se importantes para a análise 
das atuais características econômicas e perfil das receitas e despesas públicas dos municípios brasileiros.

Entretanto, tais efeitos estão longe de ser homogêneos. Para entender melhor esta diferenciação, foram 
implementadas análise mais consistente da estrutura institucional dos municípios brasileiros – com especial 
ênfase naqueles que contam com algum roteiro turístico – e análise qualitativa sobre pequeno grupo de 
municípios turísticos. A partir disso, buscou-se entender melhor os processos socioeconômicos por trás 
dos resultados encontrados.
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4 - A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O TURISMO

A capacidade institucional dos municípios neste trabalho foi abordada com o objetivo de subsidiar o projeto 
de pesquisa com informações sobre a organização administrativa das prefeituras .

O argumento foi o de que a variável organização administrativa influenciaria nos resultados das políticas 
municipais de turismo, nos estudos sobre arrecadação de tributos municipais, na captação de recursos das 
demais esferas de governo e na qualidade dos gastos públicos.

Serão abordados os aspectos organizacionais relacionados com instrumentos de arrecadação dos tributos 
municipais, recursos humanos, informatização, comunicação, institucionalização de políticas públicas e 
articulações interinstitucionais no nível de abrangência que os dados disponíveis na base possibilitem.

Os dados considerados referem-se a 2004 e 2005, quando ainda não existia o Sistema Nacional de Turismo. 
Só em 17 de setembro de 2008, com a promulgação da Lei federal nº 11.771, o sistema foi criado prevendo 
a possibilidade de adesão dos municípios turísticos.

A base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Perfil dos Municípios Brasileiros 
– Gestão Pública 2004 e Gestão Pública 2005 – será explorada. Esta base existe desde 2001, e em cada 
exercício são oferecidos dados mais detalhados sobre determinadas políticas públicas. 

Em 2004, existem informações sobre informática, atendimento ao público, Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS), atualização do cadastro imobiliário e da planta genérica de valores, segurança 
municipal e institucionalização da política de meio ambiente.

Em 2005, os dados são mais detalhados sobre quadro de pessoal ativo, política urbana, política de habitação, 
regularização fundiária, transportes, política cultural e finanças municipais com ênfase no Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) e taxas.

Optou-se por considerar a institucionalização das políticas públicas na totalidade dos municípios do Brasil 
para, em seguida, comparar as situações por faixa de população, por estados e regiões e, por último, no 
caso dos considerados como turísticos, apenas por faixas de população, o que se justifica, já que os roteiros 
turísticos não ocorrem sempre nos limites dos estados e regiões do Brasil.

4.1. Instrumentos de arrecadação de tributos municipais, recursos humanos, 
tecnológicos e comunicação

Nesta subseção analisa-se a organização administrativa das prefeituras nas áreas de tributação, de situação 
do quadro de pessoal, dos recursos de informática e comunicação e dos meios de atendimento ao público.

4.1.1 Instrumentos de arrecadação municipal
Tomou-se a cobrança do IPTU, do ISS e de taxas nos municípios turísticos e não turísticos como um dos 
indicadores do desempenho institucional, dada a importancia dos impostos gerados pelo turismo nas 
finanças e como esses municípios estão instrumentalizados para a sua cobrança. 

Conforme cresce o número de habitantes, aumentam-se os instrumentos de arrecadação do IPTU e a 
realização da sua cobrança (tabela 4.1). A inexistência de planta genérica de valores nos municípios com até 
20 mil habitantes pode até se justificar porque a realidade deles é conhecida informalmente e o mercado é 
menos dinâmico. Essa situação não se justifica, no entanto, nos municípios acima desta faixa de população, 
onde até mesmo a não informatização da planta genérica de valores pode repercutir em ineficiência da 
arrecadação desse tributo. 

As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são as com os maiores percentuais de municípios que dispõem 
de cadastro imobiliário, que cobram o IPTU e que têm planta genérica de valores. Entre estas três regiões, 
a Sudeste é a que tem o menor percentual dos que dispõem de planta genérica de valores, resultado 
fortemente influenciado pelo estado de Minas Gerais. Na região Norte, o estado de Roraima é o que mais 
influencia no menor percentual de municípios, enquanto na região Nordeste é o estado do Maranhão que 
exerce esta influência. 



196

Tabela 4.1: Porcentagem de municípios por disponibilidade dos instrumentos para 
arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no total de municípios por faixa 
ou classe de população – Brasil - 2005  

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS
MUNICÍPIO 

COBR A IPTU

CADASTRO IMOBILIÁRIO
PLANTA GENÉRICA

 DE VALORES

Existência Informatizado Existência Informatizado

Abs. % % % % %

até 5.000 1362 91,6 91,2 73,4 58,4 38,3

de 5.001 até 10.000 1310 90,4 90,9 74,4 60,2 37,2

de 10.001 até 20.000 1298 90,8 93,0 77,1 65,8 43,8

de 20.001 até 50.000 1026 94,2 95,4 82,4 74,4 54,6

de 50.001 até 100.000 313 98,1 98,4 93,6 84,3 62,9

de 100.001 até 500.000 220 100,0 99,1 94,1 93,2 70,9

de 500.001 até 1.000.000 21 100,0 100,0 100,0 100,0 81,0

Mais de 1.000.000 14 100,0 100,0 100,0 100,0 92,9

TOTAL 5 564 92,3 93,1 78,3 66,6 45,3

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Entre os municípios turísticos observa-se a mesma tendência da totalidade dos municípios brasileiros, 
mas mais organizados principalmente no que se refere à existência e informatização de planta genérica de 
valores (tabela 4.1 e gráfico 4.1). 

Tabela 4.2: Porcentagem de municípios por disponibilidade dos instrumentos para arrecadação 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) nos municípios turísticos selecionados por 
faixa ou classe de população – Brasil - 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS
MUNICÍPIO 

COBR A IPTU

CADASTRO IMOBILIÁRIO
PLANTA GENÉRICA

 DE VALORES

Existência Informatizado Existência Informatizado

Abs. % % % % %

até 5.000 95 90,5 91,6 78,9 64,2 46,3

de 5.001 até 10.000 152 90,8 87,5 72,4 63,8 37,5

de 10.001 até 20.000 198 91,9 94,4 82,3 75,3 50,5

de 20.001 até 50.000 280 96,1 96,4 85,4 82,5 61,8

de 50.001 até 100.000 122 98,4 98,4 95,9 88,5 63,9

de 100.001 até 500.000 118 100,0 99,2 94,1 94,1 71,2

de 500.001 até 1.000.000 12 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0

Mais de 1.000.000 13 100,0 100,0 100,0 100,0 92,3

TOTAL 990 94,7 94,8 84,8 79,0 56,3
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Gráfico 4.1: Porcentagem de municípios por disponibilidade dos instrumentos para 
arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no total de municípios e nos 
municípios selecionados como turísticos - Brasil – 2005

 
A grande maioria dos municípios brasileiros fez a revisão da legislação tributária relativa ao IPTU antes de 
1999(Figura 4.1). Deve-se considerar que a Constituição Federal de 1988 determinou a obrigatoriedade de 
elaboração de planos diretores para os municípios com população a partir de 20 mil habitantes, sendo a 
elaboração desses planos pré-requisito para a criação do IPTU progressivo, o que demandaria uma revisão 
da legislação específica sobre este tributo. Essa seria uma hipótese para explicar os maiores percentuais de 
atualização desta legislação no período anterior a 1999, mas não justifica o maior percentual de atualização 
nos municípios com população de até 20 mil habitantes (tabela 4.3).

Tabela 4.3: Porcentagem de municípios por ano de publicação da atualização da legislação 
tributária relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no total de municípios por 
faixa ou classe de população – Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS
ANO DA PUBLICAÇÃO DA LEI

Anterior 
a 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Abs. % % % % % % %

até 5.000 1362 56,8 3,2 10,6 6,2 5,2 2,9 5,3

de 5.001 até 10.000 1310 54,6 2,3 10,4 7,2 5,6 1,7 7,2

de 10.001 até 20.000 1298 47,4 4,0 12,6 7,1 6,1 2,0 10,2

de 20.001 até 50.000 1026 48,2 3,5 12,3 6,0 7,8 2,8 12,0

de 50.001 até 100.000 313 53,4 1,9 10,9 9,3 9,6 4,2 7,7

de 100.001 até 500.000 220 60,9 2,3 8,6 7,7 5,5 1,8 10,9

de 500.001 
até 1.000.000 21 61,9 0,0 9,5 4,8 4,8 4,8 14,3

Mais de 1.000.000 14 85,7 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAIS 5 564 52,6 3,1 11,3 6,8 6,2 2,4 8,5
Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 

em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Fonte: Dados Instituto Brasileiro de Geografia e estatística – IBGE. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro – CEPP.

Entre os municípios selecionados como turísticos observa-se a mesma tendência da totalidade dos 
municípios do Brasil, conforme tabela 4.4 e confirmada, comparativamente, no gráfico 4.2.

Figura 4.1: IPTU – Ano da Atualização da Planta de Valores – 1999 a 2003  – Por Estados 
e Regiões Brasileiras – Brasil - 2004



199

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 4.4: Porcentagem de municípios por ano de publicação da atualização da legislação 
tributária relativa o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) nos  municípios turísticos 
selecionados por faixa ou classe  de população – Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS
ANO DA PUBLICAÇÃO DA LEI

Anterior 
a 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Abs. % % % % % % %

até 5.000 95 55,8 3,2 9,5 6,3 7,4 2,1 4,2

de 5.001 até 10.000 152 55,3 2,0 7,9 7,9 5,3 3,9 7,2

de 10.001 até 20.000 198 51,5 2,5 10,1 5,6 7,1 1,5 12,1

de 20.001 até 50.000 280 47,1 4,3 13,2 6,4 9,3 2,1 11,8

de 50.001 até 100.000 122 57,4 1,6 9,8 9,0 8,2 2,5 7,4

de 100.001 até 500.000 118 59,3 2,5 9,3 11,0 5,1 1,7 8,5

de 500.001 
até 1.000.000 12 66,7 0,0 8,3 0,0 0,0 8,3 16,7

Mais de 1.000.000 13 92,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAIS 990 53,6 2,8 10,4 7,2 7,2 2,3 9,4

Gráfico 4.2: Porcentagem de municípios por ano de publicação da atualização da legislação 
tributária relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no total de municípios 
brasileiros e nos municípios selecionados como turísticos  – Brasil - 1999 – 2005
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A atualização do cadastro imobiliário pode ser realizada recorrendo a diferentes e complementares 
instrumentos, como a integração de procedimentos administrativos internos das prefeituras, a integração com 
cartórios de registro de imóveis, até a realização de trabalhos de levantamento de campo e uso de técnicas 
de análise multitemporal com imagens satélites. Portanto, o recadastramento pode ocorrer no cotidiano 
do funcionamento das prefeituras, mas, considerando o alto nível de informalidade das construções e das 
propriedades de imóveis, é imprescindível o recadastramento mais amplo, principalmente nos municípios 
com maior número de habitantes.

Observa-se que mais de 50% dos municípios com até 5 mil habitantes, dispõem de cadastro imobiliário 
atualizado, a partir de 2002 (tabela 4.5). Este dado pode estar sendo influenciado pela Lei Complementar 
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – ou Lei de Responsabilidade Fiscal –, que tornou obrigatória a 
cobrança de todos os tributos por todos os entes da federação. Outros dados da mesma tabela demonstram 
que pode existir um potencial de arrecadação de IPTU superior ao realizado - casos de municípios das faixas 
de população entre 100.001 e 500 mil e entre 500.001 e 1 milhão de habitantes que realizaram o último 
recadastramento de imóveis antes de 1999.

Entre as regiões do Brasil, a Sudeste e a Sul são as que apresentam os maiores percentuais de municípios 
com o cadastro imobiliário atualizado antes de 1999. Nas demais regiões os maiores percentuais com 
cadastro atualizado aparecem nos anos de 2002 e 2003 (Figura 4.1).

Tabela 4.5: Porcentagem de municípios por ano do último recadastramento imobiliário no 
total de municípios por faixa ou classe populacional – Brasil –  2004

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

ANO DO ÚLTIMO RECADASTR AMENTO IMOBILIÁRIO

Anterior 
a 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Abs. % % % % % %

até 5.000 1359 19,1 5,2 13,6 21,5 24,5 8,2

de 5.001 até 10.000 1313 24,3 4,8 14,5 19,3 21,9 6,2

de 10.001 até 20.000 1318 24,6 4,2 15,8 21,5 21,2 5,5

de 20.001 até 50.000 1008 28,9 4,0 16,1 22,2 17,9 6,0

de 50.001 até 100.000 309 34,0 5,8 11,7 23,0 17,8 6,8

de 100.001 até 500.000 219 40,2 6,4 9,1 16,0 18,3 10,0

de 500.001 até 1.000.000 20 40,0 15,0 5,0 10,0 10,0 20,0

Mais de 1.000.000 14 28,6 7,1 14,3 35,7 14,3 0,0

TOTAIS 5 560 25,2 4,7 14,5 21,0 21,2 6,7

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Entre os municípios selecionados como turísticos, da mesma forma, pode existir um potencial de 
arrecadação de IPTU superior ao realizado, mas com percentuais de municípios nesta situação superiores 
aos encontrados para o total de municípios brasileiros (tabela 4.6 e o gráfico 4.3).



201

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 4.6: Porcentagem de municípios por ano do último recadastramento imobiliário nos 
municípios turísticos selecionados por faixa ou classe populacional – Brasil –  2004

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

ANO DO ÚLTIMO RECADASTR AMENTO IMOBILIÁRIO

Anterior 
a 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Abs. % % % % % %

até 5.000 94 27,7 8,5 6,4 24,5 19,1 6,4

de 5.001 até 10.000 156 25,6 4,5 14,7 21,8 18,6 5,8

de 10.001 até 20.000 206 29,6 4,9 18,0 21,8 15,5 3,9

de 20.001 até 50.000 271 33,2 4,8 15,9 19,6 17,7 4,8

de 50.001 até 100.000 122 34,4 4,9 10,7 22,1 19,7 8,2

de 100.001 até 500.000 116 46,6 6,0 6,9 11,2 16,4 12,9

de 500.001 até 1.000.000 12 41,7 25,0 0,0 8,3 16,7 8,3

Mais de 1.000.000 13 30,8 7,7 15,4 30,8 15,4 0,0

TOTAIS 990 32,5 5,6 13,3 20,2 17,6 6,3

Gráfico 4.3: Porcentagem de municípios por ano do último recadastramento imobiliário nos 
municípios brasileiros e nos municípios turísticos selecionados – Brasil –2004
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

A atualização da planta genérica de valores representa a forma mais justa de definição do valor venal dos 
imóveis, que é a base de cálculo do IPTU. As valorizações dos imóveis não são iguais nos territórios dos 
municípios, o que faz com que as correções por índices de inflação, apesar de utilizadas recorrentemente, 
não reflitam a realidade.

A maioria dos municípios brasileiros atualizou as plantas de valores a partir de 2000, concentrando-se essas 
atualizações nos anos de 2002 e 2003. Um dado relevante é o percentual elevado, 42,9%, de municípios com 
mais de 1 milhão de habitantes que atualizaram as plantas de valores antes de 1999, já que se trata, para a 
realidade do país, de situações de ocupação do território mais heterogêneas (tabela 4.7).

Tabela 4.7: Porcentagem de municípios por ano de atualização da planta genérica de valores 
no total de municípios por faixa ou classe de população - Brasil – 1999-2004 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

ANO DO ÚLTIMO RECADASTR AMENTO IMOBILIÁRIO

Anterior 
a 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Abs. % % % % % %

até 5.000 94 27,7 8,5 6,4 24,5 19,1 6,4

de 5.001 até 10.000 156 25,6 4,5 14,7 21,8 18,6 5,8

de 10.001 até 20.000 206 29,6 4,9 18,0 21,8 15,5 3,9

de 20.001 até 50.000 271 33,2 4,8 15,9 19,6 17,7 4,8

de 50.001 até 100.000 122 34,4 4,9 10,7 22,1 19,7 8,2

de 100.001 até 500.000 116 46,6 6,0 6,9 11,2 16,4 12,9

de 500.001 até 1.000.000 12 41,7 25,0 0,0 8,3 16,7 8,3

Mais de 1.000.000 13 30,8 7,7 15,4 30,8 15,4 0,0

TOTAIS 990 32,5 5,6 13,3 20,2 17,6 6,3

Os dados da tabela 4.8 demonstram a mesma tendência, mas com um percentual maior de municípios que 
atualizaram suas plantas de valores antes de 1999 (gráfico 4.4)
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 4.8: Porcentagem de municípios por ano de atualização da planta genérica de valores 
nos municípios turísticos por faixa ou classe de população - Brasil – 1999-2004 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

ANO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 
DA PLANTA GENERICA DE VALORES

Anterior 
a 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Abs. % % % % % %

até 5.000 94 19,1 6,4 7,4 18,1 27,7 13,8

de 5.001 até 10.000 156 21,2 2,6 11,5 16,0 30,1 9,6

de 10.001 até 20.000 206 19,4 4,4 15,0 18,4 25,2 10,7

de 20.001 até 50.000 271 21,0 5,5 12,5 19,9 28,4 8,5

de 50.001 até 100.000 122 28,7 2,5 7,4 24,6 26,2 10,7

de 100.001 até 500.000 116 37,9 4,3 12,9 14,7 19,0 11,2

de 500.001 até 1.000.000 12 25,0 0,0 8,3 8,3 33,3 25,0

Mais de 1.000.000 13 38,5 7,7 7,7 15,4 23,1 7,7

TOTAIS 990 23,7 4,3 11,7 18,6 26,6 10,4

Gráfico 4.4: Porcentagem de municípios por ano de atualização da planta genérica de valores 
no total dos municípios e nos municípios turísticos selecionados –  Brasil – 1999 - 2004 
 

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

O recadastramento de contribuintes do ISS é mais recente nos municípios com menor número de habitantes, 
e impressiona o dado de que 71,4% dos municípios com população acima de 1 milhão de habitantes tenham 
realizado o último recadastramento no período anterior a 1999 (tabela 4.9). 

Tabela 4.9: Porcentagem de municípios por ano do último recadastramento de contribuintes 
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) no total de municípios por faixa ou 
classe populacional – Brasil – 1999 – 2004

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

ANO DO ÚLTIMO RECADASTR AMENTO 
DE CONTRIBUINTES DE ISS

Anterior 
a 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Abs. % % % % % %

até 5.000 1358 9,3 2,6 4,8 14,3 23,3 13,9

de 5.001 até 10.000 1310 10,6 1,9 6,8 14,4 24,8 11,9

de 10.001 até 20.000 1298 11,8 2,6 7,6 17,1 22,9 12,2

de 20.001 até 50.000 1026 14,5 3,9 10,8 17,5 24,8 12,9

de 50.001 até 100.000 313 21,4 4,5 7,3 16,9 29,4 15,3

de 100.001 até 500.000 220 34,1 3,6 5,9 16,4 25,0 14,1

de 500.001 até 1.000.000 21 47,6 0,0 14,3 23,8 4,8 9,5

Mais de 1.000.000 14 71,4 0,0 7,1 14,3 0,0 7,1

TOTAIS 5560 13,1 2,8 7,3 15,8 24,1 12,9

A tabela 4.10 e o gráfico 4.5 demonstram que os municípios turísticos apresentam situações próximas à dos 
municípios do Brasil, mas com maior percentual de municípios que realizaram o último recadastramento antes 
de 1999. Essa situação não é positiva porque se presume que nos municípios turísticos a oferta de serviços 
seja maior e mais dinâmica, o que deveria levar a maior esforço de cadastramento e consequentemente a 
uma maior arrecadação do ISS.

Tabela 4.10: Porcentagem de municípios por ano do último recadastramento de contribuintes 
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) nos municípios turísticos selecionados 
por faixa ou classe populacional – Brasil – 1999 a 2004

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

ANO DO ÚLTIMO RECADASTR AMENTO 
DE CONTRIBUINTES DE ISS

Anterior 
a 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Abs. % % % % % %

até 5.000 95 12,6 4,2 5,3 16,8 24,2 15,8

de 5.001 até 10.000 152 13,2 1,3 3,9 16,4 28,9 13,2

de 10.001 até 20.000 198 11,6 5,6 8,6 17,2 22,2 12,6

de 20.001 até 50.000 280 17,5 3,2 12,5 17,9 24,3 13,2

Continua
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de 50.001 até 100.000 122 24,6 4,9 4,1 16,4 27,0 18,9

de 100.001 até 500.000 118 36,4 1,7 5,9 12,7 24,6 17,8

de 500.001 até 1.000.000 12 50,0 0,0 0,0 33,3 8,3 8,3

Mais de 1.000.000 13 69,2 0,0 7,7 15,4 0,0 7,7

TOTAIS 990 19,4 3,4 7,7 16,8 24,4 14,4

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Gráfico 4.5: Porcentagem de municípios por ano do último recadastramento de contribuintes 
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) no total de municípios e nos municípios 
turísticos selecionados – Brasil – 1999 a 2004

 
Os municípios do Brasil apresentam uma tendência lógica de crescimento de contribuintes do ISS, sendo 
crescente conforme a quantidade de habitantes no caso de municípios com mais de 500 empresas 
contribuintes e decrescentes nos demais intervalos pesquisados. O fato de municípios com faixas de 
populações menores disporem de mais de 500 empresas pode estar refletindo a má qualidade da informação 
ou a existência de guerra fiscal (tabela 4.11).

As regiões Sudeste e Sul exibem os maiores percentuais de municípios com mais de 500 empresas 
contribuintes de ISS. No Sudeste, o estado de Minas Gerais é o que apresenta a menor participação 
percentual de municípios com mais de 500 empresas contribuintes desse tributo. No Nordeste e no Norte 
o maior percentual de municípios ocorre naqueles que dispõem de 11 a 50 empresas contribuintes, e no 
Centro-Oeste existe um equilíbrio entre a participação percentual de municípios com 11 a 50 e com 101 a 
500 empresas contribuintes de ISS. 

Continuação Tabela 4.10
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Tabela 4.11: Porcentagem de municípios por número de empresas contribuintes do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) no total de municípios por faixa ou classe 
populacional – Brasil – 2004

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

TOTAL DE 

MUNICÍPIOS
NÚMERO DE EMPRESAS CONTRIBUINTES DE ISS

até 10 Entre 11 e 50 Entre 51 e 
100

Entre 101 e 
500 Mais de 501

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %

Até 5 000 1358 24,42 241 17,75 417 30,71 177 13,03 83 6,11 3 0,22

De 5 001 a  10 000 1310 23,56 159 12,14 286 21,83 162 12,37 302 23,05 17 1,30

De 10 001 a 20 000 1298 23,35 114 8,78 237 18,26 151 11,63 350 26,96 114 8,78

De 20 001 a 50 000 1026 18,45 84 8,19 124 12,09 64 6,24 271 26,41 328 31,97

De 50 001 a 100 000 313 5,63 3 0,96 6 1,92 11 3,51 46 14,70 228 72,84

De 100 001 a 500 000 220 3,96 2 0,91 2 0,91 1 0,45 9 4,09 206 93,64

De 500 001 a 1 000 000 21 0,38 1 4,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 95,24

Mais de  1 000 000 14 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 100,00

TOTAIS 5 560 100,00 604 10,86 1072 19,28 566 10,18 1061 19,08 930 16,73

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Nos municípios turísticos observa-se aproximadamente a mesma tendência, mas com maior participação percentual 
de municípios com 101 a 500 e com mais de 500 empresas contribuintes do ISS (tabela 4.12 e gráfico 4.6). 

Tabela 4.12: Porcentagem de municípios por número de empresas contribuintes do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) nos municípios turísticos selecionados por faixa 
ou classe populacional – Brasil – 2004

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

TOTAL DE 

MUNICÍPIOS
NÚMERO DE EMPRESAS CONTRIBUINTES DE ISS

até 10 Entre 11 e 50 Entre 51 e 
100

Entre 101 e 
500 Mais de 501

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %

Até 5 000 95 9,60 18 18,95 31 32,63 17 17,89 10 10,53 1 1,05

De 5 001 a  10 000 152 15,35 19 12,50 18 11,84 21 13,82 54 35,53 5 3,29

De 10 001 a 20 000 198 20,00 15 7,58 21 10,61 20 10,10 76 38,38 24 12,12

De 20 001 a 50 000 280 28,28 30 10,71 20 7,14 18 6,43 86 30,71 102 36,43

De 50 001 a 100 000 122 12,32 4 3,28 3 2,46 2 1,64 26 21,31 82 67,21

De 100 001 a 500 000 118 11,92 7 5,93 0 0,00 1 0,85 6 5,08 104 88,14

De 500 001 a 1 000 000 12 1,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 100,00

Mais de  1 000 000 13 1,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 100,00

TOTAIS 990 100,00 93 9,39 93 9,39 79 7,98 258 26,06 343 34,65
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Gráfico 4.6: Porcentagem de municípios por número de empresas contribuintes do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) no total de municípios e nos municípios turísticos 
selecionados  – Brasil – 2004

No Brasil, o maior percentual de municípios dispondo de 11 a 50 outros contribuintes do ISS em 33,6% 
ocorre naqueles com até 5 mil habitantes. Nos com faixa entre 5.001 e 10 mil habitantes, os maiores 
percentuais de municípios encontram-se entre 11 e 50 e entre 101 e 500 outros contribuintes de ISS dados 
que podem estar reproduzindo a situação de pouca qualidade da informação ou guerra fiscal, por mais que 
o avanço tecnológico venha permitindo o trabalho a distância. De fato, a não ser na faixa de mais de 500 mil 
outros contribuintes de ISS, observa-se a tendência crescente com o aumento da população dos municípios 
(tabela 4.13). 

Quando se retiram as empresas formais contribuintes de ISS, observam-se percentuais de municípios 
com mais de 500 outros contribuintes muito superiores em todas as regiões do Brasil. O Nordeste e o 
Norte apresentam os maiores percentuais nesse intervalo, superando as regiões Sudeste e Sul. Na região 
Sudeste, o estado do Rio de Janeiro é o único a alcançar mais de 50% de municípios com mais de 500 
outros contribuintes de ISS.
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 4.13: Porcentagem de municípios por número de outros contribuintes do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) no total de municípios por faixa ou classe 
populacional – Brasil – 2004

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

TOTAL DE 

MUNICÍPIOS
OUTROS CONTRIBUINTES DE ISS

até 10 Entre 11 e 50 Entre 51 e 
100

Entre 101 e 
500 Mais de 501

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %

Até 5 000 1358 24,4 214 15,8 456 33,6 163 12,0 84 6,2 4 0,3

De 5 001 a  10 000 1310 23,6 160 12,2 275 21,0 186 14,2 276 21,1 29 2,2

De 10 001 a 20 000 1298 23,3 133 10,2 185 14,3 160 12,3 386 29,7 102 7,9

De 20 001 a 50 000 1026 18,5 97 9,5 84 8,2 79 7,7 327 31,9 284 27,7

De 50 001 a 100 000 313 5,6 18 5,8 12 3,8 9 2,9 63 20,1 192 61,3

De 100 001 a 500 000 220 4,0 15 6,8 2 0,9 1 0,5 10 4,5 192 87,3

De 500 001 a 1 000 000 21 0,4 1 4,8 0 0,0 0 0,0 0,0 20 95,2

Mais de  1 000 000 14 0,3 0,0 0,0 0 0,0 0,0 14 100,0

TOTAIS 5 560 100,0 638 11,5 1014 18,2 598 10,8 1146 20,6 837 15,1

Nos municípios turísticos, verifica-se a mesma situação do total dos municípios do Brasil, mas apresentando 
uma maior participação percentual daqueles que possuem entre 101 e 500 e mais 501 de outros contribuintes 
de ISS (tabela 4.14 e gráfico 4.7).

Tabela 4.14: Porcentagem de municípios por número de outros contribuintes do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) dos municípios turísticos selecionados por faixa 
ou classe populacional – Brasil – 2004

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

TOTAL DE 

MUNICÍPIOS
NÚMERO DE OUTROS CONTRIBUINTES DE ISS

até 10 Entre 11 e 50 Entre 51 e 
100

Entre 101 e 
500 Mais de 501

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %

Até 5 000 95 9,60 18 18,95 31 32,63 17 17,89 10 10,53 1 1,05

De 5 001 a  10 000 152 15,35 19 12,50 18 11,84 21 13,82 54 35,53 5 3,29

De 10 001 a 20 000 198 20,00 15 7,58 21 10,61 20 10,10 76 38,38 24 12,12

De 20 001 a 50 000 280 28,28 30 10,71 20 7,14 18 6,43 86 30,71 102 36,43

De 50 001 a 100 000 122 12,32 4 3,28 3 2,46 2 1,64 26 21,31 82 67,21

De 100 001 a 500 000 118 11,92 7 5,93 0 0,00 1 0,85 6 5,08 104 88,14

De 500 001 a 1 000 000 12 1,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 100,00

Mais de  1 000 000 13 1,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 100,00

TOTAIS 990 100,00 93 9,39 93 9,39 79 7,98 258 26,06 343 34,65
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Gráfico 4.7: Porcentagem de municípios por número de outros contribuintes do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS) cadastrados no total de municípios e nos municípios 
turísticos selecionados  – Brasil – 2004

Nos municípios do Brasil, a taxa de iluminação pública é a mais cobrada em todas as classes de população. Em 
seguida, um maior percentual de prefeituras cobra as taxas de coleta de lixo, de poder de polícia, de incêndio ou 
combate a sinistro e de outros tipos de taxa. Parece ser pouco usual a cobrança da taxa de limpeza urbana que 
envolve a prestação de serviços além da simples coleta (tabela 4.15 e mapas 4.1, 4.2,, 4.3 e 4.4).

Tabela 4.15: Porcentagem de municípios por tipos de taxas instituídas no total de municípios 
por faixa ou classe populacional  - Brasil - 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS
TA X AS INSTITUÍDAS

Taxa de 
iluminação 

pública 

Taxa de 
coleta de 

lixo 

Taxa de 
limpeza 
urbana

Taxa de 
incêndio ou 
combate a 

sinistro

Taxa de 
poder de 
polícia

Outros tipos 
de taxas

Abs % % % % % %

Até 5 000 1362 56,5 43,0 0,7 35,2 44,3 48,2

De 5 001 a  10 000 1310 66,3 46,3 1,7 37,1 45,2 46,6

De 10 001 a 20 000 1298 69,3 44,8 2,5 38,7 43,9 46,1

De 20 001 a 50 000 1026 74,7 45,8 6,2 39,4 49,7 47,6

De 50 001 a 100 000 313 79,2 62,6 14,7 45,7 53,4 46,0

De 100 001 a 500 000 220 72,7 66,8 18,2 49,5 60,0 47,7

De 500 001 a 1 000 000 21 71,4 76,2 14,3 42,9 61,9 57,1

Mais de  1 000 000 14 64,3 57,1 7,1 57,1 64,3 35,7

TOTAIS 5 564 67,1 46,9 3,9 38,5 46,7 47,1

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).



210

Fonte: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 2004: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Constituem exceção o estado da Paraíba, na região Nordeste, o Acre e Tocantins, na região Norte, em 
que os municípios que cobram a taxa de poder de polícia e outras taxas supera em muito o percentual 
de municípios que cobram as demais taxas, e o estado de São Paulo na região Sudeste, onde a taxa de 
iluminação pública é cobrada por um menor percentual de municípios. A situação de São Paulo talvez possa 
ser explicada pelo fato de a cobrança dessa taxa ter sido muito contestada judicialmente (Figura 4.2).

Figura 4.2  Cobrança de taxas de serviços públicos por estado e por região Brasil - 2004

Entre os municípios turísticos se observa a mesma tendência da totalidade dos municípios brasileiros, mas 
com um maior percentual de municípios que cobram taxas de poder de polícia, de incêndio ou combate a 
sinistros e de coleta de lixo (tabela 4.16 e gráfico 4.8).
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Gráfico 4.8: Porcentagem de municípios por taxas instituídas no total de municípios e nos 
municípios turísticos selecionados por faixa ou classe populacional – Brasil – 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 4.16: Porcentagem de municípios por taxas instituídas nos municípios turísticos 
selecionados por faixa ou classe populacional –  Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS
TA X AS INSTITUÍDAS

Taxa de 
iluminação 

pública 

Taxa de 
coleta de 

lixo 

Taxa de 
limpeza 
urbana

Taxa de 
incêndio ou 
combate a 

sinistro

Taxa de 
poder de 
polícia

Outros tipos 
de taxas

Abs % % % % % %

Até 5 000 95 54,7 52,6 0,0 34,7 43,2 42,1

De 5 001 a  10 000 152 61,8 54,6 0,7 37,5 50,0 35,5

De 10 001 a 20 000 198 65,2 48,0 3,5 41,9 47,5 45,5

De 20 001 a 50 000 280 69,6 55,0 10,0 43,9 52,1 45,4

De 50 001 a 100 000 122 77,9 64,8 12,3 50,8 60,7 48,4

De 100 001 a 500 000 118 72,9 69,5 16,1 49,2 62,7 49,2

De 500 001 a 1 000 000 12 66,7 75,0 16,7 41,7 58,3 50,0

Mais de  1 000 000 13 61,5 53,8 0,0 53,8 61,5 30,8

TOTAIS 990 67,4 56,5 7,3 43,2 52,5 44,2
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4.2  Recursos humanos 

O quadro de servidores é decisivo na implementação das políticas púbicas. Dele depende, sem dúvida, a 
apropriação dos benefícios gerados pela atividade pela população local e o adequado desenvolvimento do 
turismo no território municipal.

Para conhecer as características básicas dos recursos humanos, com impacto na gestão da atividade 
turística dos municípios brasileiros, recorreu-se às informações disponíveis na pesquisa do IBGE sobre 
gestão pública considerando os dados de 2005.

Nas prefeituras identifica-se o percentual de servidores efetivos como um dado que favorece a continuidade 
de programas e políticas públicas pela permanência das equipes técnica e administrativa, mesmo em 
momentos de alternância no governo local dos agentes políticos, e a escolaridade é um dado relevante de 
repercussão na capacitação da administração e na qualidade dos serviços prestados.

Tabela 4.17: Porcentagem de municípios por servidores efetivos no total de municípios por 
faixa ou classe populacional  - Brasil - 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS
PORCENTAGEM DE SERVIDORES EFETIVOS

Zero Menos de 
50%

Entre 51 e 
60%

Entre 61 e 
70%

Entre 71e 
80%

Entre 81 e 
90%

Entre 91 e 
100%

Até 5 000 1 362 10,9 10,6 10,0 15,3 20,6 18,4 11,9

De 5 001 a  10 000 1 310 9,2 13,9 10,9 13,5 17,8 19,4 14,4

De 10 001 a 20 000 1 298 8,5 20,1 9,5 13,8 15,8 18,0 13,1

De 20 001 a 50 000 1 026 7,0 19,8 11,6 14,5 18,3 17,0 10,5

De 50 001 a 100 000 313 5,4 23,3 7,3 16,6 16,6 19,5 10,9

De 100 001 a 500 000 220 5,5 26,4 10,0 9,1 19,5 17,7 10,9

De 500 001 a 1 000 000 21 0,0 0,0 4,8 23,8 28,6 28,6 14,3

Mais de  1 000 000 14 0,0 7,1 7,1 7,1 21,4 28,6 28,6

TOTAIS 5 564 8,6 16,6 10,2 14,2 18,2 18,4 12,5

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

A maior parte dos municípios do Brasil, de todas as faixas de população, dispõe de quadro efetivo entre 70% 
e 90% do total de servidores, o que representa um bom nível de institucionalização das políticas públicas. 
Algumas situações, no entanto, chamam a atenção. Os municípios entre 10.001 e 500 mil habitantes 
apresentam percentuais de menos de 50% dos servidores efetivos, podendo ocasionar opções político-
administrativas por terceirizações ou privatizações de serviços. Esses dois instrumentos garantem menos 
a institucionalização de políticas públicas do que um quadro de servidores efetivos. Outro dado relevante, 
mas desta vez de modo positivo, é o fato de os municípios com mais de 1 milhão de habitantes terem a 
maior parte de quadros efetivos nas faixas de 70% a 100% (tabela 4.17).  
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Nos municípios selecionados como turísticos observa-se que o percentual nas faixas de mais de 50% a 100% 
dos quadros constituídos por servidores efetivos é sempre inferior aos percentuais do total de municípios 
brasileiros, enquanto o percentual de municípios com menos de 50% são superiores aos percentuais dos 
5.564 municípios do Brasil. 
 

Gráfico 4.9: Porcentagem de municípios por servidores efetivos no total de municípios e nos 
municípios turísticos selecionados por faixa ou classe populacional - Brasil – 2005

Tabela 4.18: Porcentagem de municípios por servidores efetivos nos municípios turísticos 
selecionados por faixa ou classe populacional - Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES
MUNICÍPIOS

PORCENTAGEM DE SERVIDORES EFETIVOS

Zero Menos de 
50%

Entre 51 e 
60%

Entre 61 e 
70%

Entre 71e 
80%

Entre 81 e 
90%

Entre 91 e 
100%

Até 5 000 95 16,8 6,3 5,3 13,7 26,3 15,8 13,7

De 5 001 a  10 000 152 18,4 11,8 13,2 14,5 13,8 17,8 9,9

De 10 001 a 20 000 198 15,7 20,7 10,1 10,6 15,7 13,1 12,6

De 20 001 a 50 000 280 8,6 24,6 8,9 13,9 16,8 18,9 7,1

De 50 001 a 100 000 122 6,6 27,0 3,3 17,2 16,4 20,5 8,2

De 100 001 a 500 000 118 5,9 26,3 9,3 10,2 14,4 18,6 13,6

De 500 001 a 1 000 000 12 0,0 0,0 0,0 25,0 16,7 41,7 16,7

Mais de  1 000 000 13 0,0 7,7 7,7 7,7 23,1 30,8 23,1

TOTAIS 990 11,5 20,1 8,7 13,3 16,8 17,9 10,5

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Gráfico 4.10: Comparação entre estados e regiões por porcentagem de municípios por 
servidores efetivos no total de municípios - Brasil – 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). 

Entre os municípios do Brasil, aqueles com população de até 5 mil habitantes concentram-se mais em torno 
de 10% a 30% do quadro de servidores efetivos de nível superior. 

Nos municípios com população até 5 mil habitantes entre 10% e 30% de seus servidores efetivos contam 
com curso superior. Já os com mais de 5.000 até 50 mil habitantes apresentam situação menos favorável, 
possuindo  entre 10% e 15% de sevidores efetivos com curso superior (Tabela 4.19). 

Os com número de habitantes no intervalo 50.001 até 500 mil concentram a maior parte dos servidores entre 
20% e 40%, enquanto os municípios com mais de 500 mil habitantes situam-se entre 30% e 50% do quadro 
de servidores com formação de nível superior, ou seja, têm um quadro de pessoal capaz de implementar com 
mais qualidade as políticas públicas. Ao mesmo tempo, chama a atenção o percentual de municípios com 
mais de 1 milhão de habitantes que dispõe de quadros de nível superior de apenas até 10% (tabela 4.19).

Nas regiões Norte e Nordeste, mas mais concentrado nos estados da Bahia e Alagoas, o quadro de pessoal 
de nível superior da maior parte dos municípios representa até 10%. As regiões Sudeste e Centro-Oeste 
concentram os quadros de nível superior entre 10% e 30%, enquanto a região Sul mostra melhor condição 
de implementar políticas públicas com qualidade com o quadro destes servidores nas faixas entre 20% e 
40% (tabela nº do apêndice e gráfico 4.11).

Tabela 4.19: Porcentagem de municípios por  servidores efetivos com nível superior, por 
faixa de população, no total de municípios - Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES
MUNICÍPIOS

PORCENTAGEM DE SERVIDORES EFETIVOS COM NÍVEL SUPERIOR

Até 10% 
c/nível 

superior

Entre 10% 
e 20% 
c/nível 

superior

Entre 20% 
e 30% 
c/nível 

superior

Entre 30% 
e 40% 
c/nível 

superior

Entre 40% 
e 50% 
c/nível 

superior

Mais de 
50% c/nível 

superior

Não 
Informado

Até 5 000 1362 15,1 30,4 35,2 15,0 3,4 0,9 0,1

De 5 001 a  10 000 1310 22,5 28,5 28,8 14,0 4,7 1,6 0,0

De 10 001 a 20 000 1298 27,7 26,0 27,9 13,3 3,5 1,6 0,1
Continua
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Continua

De 20 001 a 50 000 1026 29,4 26,8 24,8 13,6 3,9 1,2 0,3

De 50 001 a 100 000 313 20,8 20,1 26,5 24,3 5,1 3,2 0,0

De 100 001 a 500 000 220 15,0 11,4 26,4 27,3 15,5 4,1 0,5

De 500 001 a 1 000 000 21 14,3 4,8 9,5 23,8 33,3 14,3 0,0

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Continuação Tabela 4.19

Mais de  1 000 000 14 21,4 0,0 7,1 14,3 50,0 7,1 0,0

TOTAIS 5564 22,7 26,7 29,0 15,2 4,6 1,6 0,1

Entre os municípios turísticos, observa-se a mesma tendência da totalidade dos municípios brasileiros 
(tabela 4.20). O gráfico comparativo 4.12 informa que os municípios turísticos dispõem de mais servidores 
com formação superior nas prefeituras que o total dos municípios brasileiros. O percentual deste quadro 
se enquadra entre 40% e 50%, em mais da metade dos servidores e, por consequência, deve existir melhor 
qualidade na prestação de serviços públicos.

Tabela  4.20: Porcentagem de municípios por servidores efetivos com nível superior nos 
municípios turísticos selecionados por faixa ou classe populacional - Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES
MUNICÍPIOS

PORCENTAGEM DE SERVIDORES EFETIVOS COM NÍVEL SUPERIOR

Até 10% 
c/nível 

superior

Entre 10% 
e 20% 
c/nível 

superior

Entre 20% 
e 30% 
c/nível 

superior

Entre 30% 
e 40% 
c/nível 

superior

Entre 40% 
e 50% 
c/nível 

superior

Mais de 
50% c/nível 

superior

Não 
Informado

Até 5 000 95 14,7 24,2 36,8 15,8 4,2 3,2 1,1

De 5 001 a  10 000 152 21,1 28,3 32,9 11,8 3,9 2,0 0,0

De 10 001 a 20 000 198 20,7 28,8 29,8 14,6 3,5 2,0 0,5

De 20 001 a 50 000 280 23,6 25,7 26,1 17,9 5,7 0,7 0,4

De 50 001 a 100 000 122 18,0 15,6 27,0 29,5 6,6 3,3 0,0

De 100 001 a 500 000 118 16,9 10,2 23,7 28,0 16,1 4,2 0,8

De 500 001 a 1 000 000 12 16,7 8,3 8,3 16,7 41,7 8,3 0,0

Mais de  1 000 000 13 23,1 0,0 7,7 15,4 46,2 7,7 0,0

TOTAIS 990 20,2 22,9 28,3 18,7 7,2 2,3 0,4
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Gráfico 4.11: Comparação entre estados e regiões por porcentagem de municípios por  
servidores com nível superior no total de municípios - Brasil – 2005

 

Gráfico 4.12: Porcentagem de municípios segundo porcentagem de servidores com nível 
superior no total de municípios e nos municípios turísticos selecionados - Brasil – 2005

4.3 Recursos tecnológicos e comunicação

Os serviços informatizados do município, o acesso a formulários e documentos, a existência de Ouvidoria, 
de serviço de atendimento ao cidadão e agendamento e de links para outros órgãos municipais são recursos 
cujo maior ou menor uso varia proporcionalmente ao tamanho da população. Com relação a dispor de portal 
da Prefeitura na internet e de serviços informatizados nos municípios com até 50 mil habitantes, a prática 
supera a dos demais meios (tabela 4.21).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Tabela 4.21: Porcentagem de municípios que utilizam recursos de comunicação e informática 
no total de municípios por faixa ou classe populacional - Brasil – 2004
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Tabela 4.22: Porcentagem de municípios que utilizam recursos de comunicação e informática 
nos municípios turísticos selecionados por faixa ou classe populacional - Brasil – 2004

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Entre os municípios turísticos percebe-se tendência de um maior uso desses recursos em todas as faixas 
de municípios com exceção da faixa de 500.mil a 1.milhão, que é ligeiramente inferior, e na faixa acima de 1 
milhão, que permanece igual. (tabela 4.22 e gráfico 4.13)

Gráfico 4.13: Porcentagem de municípios que utilizam recursos de comunicação e informática 
no total de municípios e nos municípios turísticos – Brasil – 2004

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Nos municípios de 5.001 a 10 mil e de 20.001 a 50 mil habitantes encontram-se os menores percentuais 
de prefeituras que oferecem serviços de atendimento ao público por meio de comunicação a distância. Os 
municípios com mais de 1 milhão de habitantes apresentam os maiores percentuais em todos os meios de 
comunicação pesquisados, mas recorrem muito mais, alcançando 100%, aos meios relativos às prefeituras 
com serviços de atendimento ao público mediante comunicação a distância, página na internet, portal e 
homepage e ao telefone convencional. Em contrapartida, são os municípios na faixa de 10.001 a 20 mil 
habitantes que interagem menos com o público com percentuais, na maior parte dos meios pesquisados, 
menores que as prefeituras de municípios com até 5 mil habitantes.
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Tabela 4.23: Porcentagem de municípios que disponibilizam serviços de atendimento público 
a distância no total de municípios por faixa ou classe populacional - Brasil – 2004

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Tabela 4.24: Porcentagem de municípios que disponibilizam serviços de atendimento público a 
distância nos municípios turísticos selecionados por faixa ou classe populacional - Brasil – 2004

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Gráfico 4.14: Porcentagem de municípios que disponibilizam serviços de atendimento público 
a distância no total dos municípios e nos municípios turísticos selecionados - Brasil – 2004

4.4 Políticas públicas

Retratou-se o nível em que se encontram as institucionalizações das seguintes políticas públicas nos 
municípios do Brasil: política urbana, habitacional, de transportes, de cultura, de meio ambiente e de 
segurança, todas elas de interesse específico  para a indústria do turismo.

4.4.1. Política urbana
Para avaliar a institucionalização da política urbana foram consideradas as disposições da Constituição 
Federal de 1988, em especial o art. 182 e parágrafos, o Estatuto das Cidades, em especial o art. 41 e 
incisos, e a Resolução nº 25, de 18 de março de 2005, do Conselho das Cidades/Ministério das Cidades, 
que definem as situações de municípios para os quais instrumentos de regulação territorial são obrigatórios. 
Esses dispositivos constitucionais e legais estabelecem como critérios para maior exigência dessa regulação 
o número de moradores – mais de 20 mil – e o fato de integrarem regiões metropolitanas e de constituírem 
áreas de interesse turístico. Nesse caso, para análise dos dados, consideram-se os municípios com mais de 
20 mil habitantes e os 990 municípios considerados turísticos.

Para o estudo da política urbana nos municípios brasileiros considerou-se como legislação básica as leis de 
parcelamento do solo, de zoneamento ou equivalente, e o código de obras. As leis municipais sobre solo 
criado, operação urbana consorciada e específica de impacto de vizinhança foram estudadas sob o titulo de 
legislação especial em tabela diferente por serem mais necessárias a realidades mais adensadas.

Considerando o universo dos 5.564 municípios do Brasil, na tabela 4.25 verifica-se que, em 2005, o principal 
instrumento de regulação territorial é o código de obras existente em 44,5% dos casos. Na faixa abaixo de 20 
mil habitantes, há presença deste código em apenas 36,4% dos municípios e na faixa acima um percentual 
mais significativo, 64,7%.

Registra-se que, mesmo quando o plano diretor é exigido, menos da metade dos governos locais 
estabeleceram normas legais específicas para parcelamento e zoneamento. Esta situação preocupa, pois 
os principais instrumentos para a implementação das estratégias e ações definidas são as normas que 
disciplinam o parcelamento e o uso e a ocupação do solo urbano.

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 4.25: Porcentagem de municípios por existência de legislação urbana no total de 
municípios por faixa ou classe populacional – Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS
MUNICÍPIOS POR LEGISLAÇÃO URBANA EXISTENTE

Lei de parcelamento 
do solo

Lei de zoneamento 
ou equivalente Código de obras

Abs % Abs % Abs % Abs %

Até 20.000 3 970 71,4 931 23,5 593 14,9 1 445 36,4

Acima de 20.000 1 594 28,7 757 47,5 551 34,6 1 031 64,7

TOTAIS 5 564 100 1 688 30,3 1 144 20,6 2 476 44,5

Considerando os 990 municípios turísticos descritos na tabela 4.26, em todos os tipos de regulações, 
a situação de todos eles é relativamente superior ao conjunto de municípios brasileiros, em todas as 
faixas de população.

Tabela 4.26:  Porcentagem de municípios por existência de legislação urbana nos municípios 
turísticos selecionados por faixa ou classe populacional – Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS
MUNICÍPIOS POR LEGISLAÇÃO URBANA EXISTENTE

Lei de parcelamento 
do solo

Lei de zoneamento 
ou equivalente Código de obras

Abs % Abs % Abs % Abs %

Até 20.000 445 44,9 134 30,1 91 20,4 213 47,9

Acima de 20.000 545 55,1 317 58,2 244 44,8 396 72,7

Totais 990 100 451 45,6 335 33,8 609 61,5

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Gráfico 4.15: Porcentagem de municípios por existência de legislação urbana básica no 
total de municípios e nos municípios turísticos selecionados  Brasil – 2005

 
Com relação à legislação urbana especial, a tabela 4.27 demonstra que a existência de legislação urbana 
relativa a solo criado, operação urbana consorciada e estudo de impacto de vizinhança tem maior frequência 
nos municípios com mais de 20 mil habitantes e se relacionando com lei específica sobre solo criado.

Tabela 4.27: Porcentagem de municípios por existência de legislação urbana especial no 
total de municípios por faixa ou classe populacional – Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS
MUNICÍPIOS POR LEGISLAÇÃO URBANA EXISTENTE

Lei específica de solo 
criado

Lei específica de 
operação urbana 

consorciada

Lei específica de 
estudo de impacto 

de vizinhança

Abs % Abs % Abs % Abs %

Até 20.000 3 970 71,4 627 15,8 194 4,9 177 4,5

Acima de 20.000 1 594 28,7 529 33,2 199 12,5 240 15,1

TOTAIS 5 564 100,0 1 156 20,8 393 7,1 417 7,5

As mesmas informações para os municípios turísticos demonstram novamente uma relação positiva para 
aqueles municípios turísticos (tabela 4.28). Este fato está demonstrado no gráfico 4.16.
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 4.28: Porcentagem de municípios por existência de legislação urbana especial nos 
municípios turísticos selecionados por faixa ou classe populacional – Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS
MUNICÍPIOS POR LEGISLAÇÃO URBANA EXISTENTE

Lei específica de solo 
criado

Lei específica de 
operação urbana 

consorciada

Lei específica de 
estudo de impacto 

de vizinhança

Abs % Abs % Abs % Abs %

Até 20.000 445 44,9 104 23,4 30 6,7 33 7,4

Acima de 20.000 545 55,1 214 39,3 88 16,1 110 20,2

TOTAIS 990 100 318 32,1 118 11,9 143 14,4

Gráfico 4.16: Porcentagem de municípios por existência de legislação urbana especial no 
total de municípios e nos municípios selecionados como turísticos – Brasil - 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Ao se avaliar a situação dos estados, Minas Gerais – que detém o maior número de municípios do Brasil – 
possui baixo percentual de municípios dispondo de legislação urbana sobre solo criado, operação urbana 
consorciada e estudo de impacto de vizinhança. Ao mesmo tempo, Rondônia, que tem poucos municípios 
e um percentual relativamente alto, supera os estados de Minas Gerais e de São Paulo no que se refere a 
lei específica sobre solo criado (gráfico 4.17). A dispersão territorial dos municípios no estado de Rondônia 
pode explicar sua situação, o que não é o caso de Minas e São Paulo. 
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Gráfico 4.17: Percentual de municípios por existência de legislação urbana especial nos 
estados e regiões – Brasil - 2005

A partir de 2005 observa-se aumento expressivo no percentual de municípios que está revendo ou 
elaborando o Plano Diretor, independentemente da faixa de população, apesar dos municípios com mais 
de 20 mil habitantes apresentarem percentuais superiores (tabela 4.29, e figura 4.3 e figura 4.4). A baixa 
institucionalização do Conselho de Política Urbana ou da Cidade nos municípios, no entanto, sinaliza a 
possibilidade de esses processos de elaboração não estarem cumprindo os dispositivos do Estatuto das 
Cidades relativos à democratização do processo.

Tabela 4.29: Porcentual de municípios por estágios de implantação do plano diretor no total 
de municípios por faixa populacional - Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

PORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS

Possuem plano 
diretor

Estão elaborando ou 
revendo plano diretor

Institucionalizaram 
conselho de política 
urbana ou da cidade

Abs % Abs % Abs %

Até 20.000 3970 277 7,0 1270 32,0 242 6,1

Acima de 20.000 1594 525 32,9 1285 80,6 403 25,3

TOTAIS 5564 802 14,4 2555 45,9 645 11,6
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Figura 4.3: Legislação Urbana – Municípios por estados brasileiros com plano diretor– 
Brasil – 2005

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 2004
Elaboração; Fundação João Pinheiro – CEPP

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 2004
Elaboração; Fundação João Pinheiro – CEPP

Figura 4.4: Legislação Urbana – Municípios por estados brasileiros revendo ou elaborando 
o plano diretor – Brasil – 2005
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Nos municípios turísticos, a participação relativa daqueles que já possuem plano diretor é maior que a 
mesma relação no conjunto do total de municípios brasileiros, com exceção da participação percentual dos 
municípios que estão revendo ou elaborando o Plano Diretor (gráfico 4.18).

Tabela 4.30: Porcentual de municípios por estágios de implantação do plano diretor nos 
municípios turísticos selecionados por faixa populacional - Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

PORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS

Possuem plano 
diretor

Estão elaborando ou 
revendo plano diretor

Institucionalizaram 
conselho de política 
urbana ou da cidade

Abs % Abs % Abs %

Até 20.000 445 104 23,4 30 6,7 33 7,4

Acima de 20.000 545 214 39,3 88 16,1 110 20,2

TOTAIS 990 318 32,1 118 11,9 143 14,4

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Gráfico 4.18: Porcentagem de municípios por estágio de implantação do plano diretor no 
total de municípios e nos municípios selecionados como turísticos – Brasil - 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Entre os estados do Brasil (Figura 4.3) chama a atenção, outra vez negativamente, a situação de Minas 
Gerais, mais equiparada aos estados da região Nordeste do país e pior que a Bahia (gráfico 4.19). 
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Gráfico 4.19: Percentual de municípios por estágio de implantação do plano diretor nos 
estados e regiões – Brasil - 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Pode-se concluir que o processo de urbanização intenso, ocorrido nas últimas décadas no Brasil, não foi 
acompanhado pelo ordenamento do território, independentemente do porte dos municípios. Agrava esse 
quadro o fato de a maioria dos municípios com mais de 20 mil habitantes estarem inseridos em áreas especiais, 
assim denominadas por terem maior possibilidade de impactos decorrentes de sua inserção. Esta situação 
configura-se pelo fato de os municípios integrarem aglomerações urbanas, serem área de interesse turístico 
ou de influência de empreendimentos com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional 
(tabela 4.31 e gráfico 4.20). Observa-se ainda que, segundo o IBGE, 28,2% dos municípios brasileiros, um 
total de 1.571 municípios, consideram-se inseridos em áreas de interesse turístico. No entanto, apenas 55% 
dos gestores dos 990 municípios selecionados como turísticos percebem seu município como pertencente 
a área de interesse turístico (tabela 4.32  e gráfico 4.20).

Tabela 4.31: Porcentual de municípios por sua inserção territorial, na percepção de seus 
gestores, no total de municípios por faixa populacional - Brasil – 2005

CLASSE DE 

POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

PORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS POR INSERÇÃO TERRITORIAL

Área de Aglomeração 
urbana

Área de interesse 
turístico

Área de influência de 
empreendimentos com 

significativo impacto 
ambiental 

Não integra 
as áreas citadas

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Até 5 000 1 362 100 7,3 221 16,2 153 11,2 973 71,4

De 5 001 
a  10 000 1 310 119 9,1 351 26,8 209 16,0 775 59,2

De 10 001 
a 20 000 1 298 150 11,6 374 28,8 226 17,4 722 55,6

De 20 001 
a 50 000 1 026 183 17,8 392 38,2 248 24,2 461 44,9

De 50 001 
a 100 000 313 74 23,6 131 41,9 91 29,1 113 36,1

Continua
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

De 100 001 
a 500 000 220 74 33,6 88 40,0 83 37,7 65 29,5

De 500 001 
a 1 000 000 21 10 47,6 9 42,9 9 42,9 4 19,0

Mais de    
1 000 000 14 9 64,3 5 35,7 9 64,3 2 14,3

TOTAIS 5564 719 12,9 1571 28,2 1028 18,5 3115 56,0

Continuação Tabela 4.31

Tabela 4.32: Porcentual de municípios por sua inserção territorial, na percepção de seus 
gestores, nos municípios turísticos selecionados por faixa populacional - Brasil – 2005

CLASSE DE 

POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

PORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS POR INSERÇÃO TERRITORIAL

Área de Aglomeração 
urbana

Área de interesse 
turístico

Área de influência de 
empreendimentos com 

significativo impacto 
ambiental 

Não integra 
as áreas citadas

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Até 5 000 95 10 10,5 42 44,2 13 13,7 43 45,3

De 5 001 
a  10 000 152 12 7,9 80 52,6 30 19,7 53 34,9

De 10 001 
a 20 000 198 28 14,1 106 53,5 53 26,8 65 32,8

De 20 001 
a 50 000 280 59 21,1 180 64,3 90 32,1 65 23,2

De 50 001 
a 100 000 122 28 23,0 66 54,1 39 32,0 32 26,2

De 100 001 
a 500 000 118 39 33,1 61 51,7 48 40,7 29 24,6

De 500 001 
a 1 000 000 12 6 50,0 5 41,7 5 41,7 3 25,0

Mais de    
1 000 000 13 8 61,5 5 38,5 8 61,5 2 15,4

TOTAIS 990 190 19,2 545 55,1 286 28,9 292 29,5
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Gráfico 4.20: Comparação entre o total dos municípios brasileiros e os municípios turísticos 
selecionados em relação a sua inserção territorial – Brasil – 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

A tabela 4.33 expõe a situação dos municípios que integram as áreas de interesse especial. São consideradas 
especiais as inserções municipais em áreas de interesse social, ambiental, histórico, cultural, paisagístico, 
arquitetônico, arqueológico ou outra. Entre os municípios com intervalo de população de 20.001 a 50 mil 
habitantes apenas 38,7% possuem legislação sobre zona e/ou área de interesse especial. 

Tabela 4.33: - Porcentagem de municípios que possuem legislação sobre área especial e 
por tipo de área de interesse no total de municípios por faixa populacional -Brasil – 2005

CLASSE DE 

POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

POSSUI

 LEGISLAÇÃO

 SOBRE

ÁREA

ESPECIAL

PORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS POR INSERÇÃO TERRITORIAL

Área de interesse 

social
Ambiental Historico Cultural Paisagismo Arquitetonico Arqueologico Outra

Até 5 000 17,3 4,5 14,0 5,5 5,9 4,3 2,2 1,3 1,3

De 5 001 
a  10 000 20,9 6,5 17,0 7,2 8,4 5,0 3,5 2,0 1,5

De 10 001 
a 20 000 26,0 9,5 21,7 8,9 9,3 6,4 3,6 2,2 2,0

De 20 001 
a 50 000 38,7 18,2 32,6 16,9 17,1 11,7 10,4 5,2 3,3

De 50 001 
a 100 000 53,7 29,1 45,0 26,2 24,6 22,0 14,4 5,4 3,5

De 100 001 
a 500 000 78,2 45,5 68,2 45,0 36,4 30,0 26,8 10,0 6,4

De 500 001 
a 1 000 000 95,2 71,4 81,0 71,4 52,4 38,1 57,1 19,0 19,0

Mais de    
1 000 000 92,9 71,4 92,9 85,7 78,6 64,3 57,1 28,6 28,6

TOTAIS 29,0 12,1 24,3 12,0 12 8,5 6,2 3,0 2,3
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Os dados da tabela 4.34 indicam que os municípios turísticos estão situados em áreas de interesse especial 
em proporção superior à totalidade dos municípios do Brasil, em todas as tipologias consideradas.  O 
gráfico 4.21 descreve esta relação.

Tabela 4.34: Porcentagem de municípios que possuem legislação sobre área especial e por 
tipo de área de interesse nos municípios turísticos selecionados por faixa populacional 
-Brasil – 2005

CLASSE DE 

POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

POSSUI

 LEGISLAÇÃO

 SOBRE

ÁREA

ESPECIAL

PORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS POR INSERÇÃO TERRITORIAL

Área de interesse 

social
Ambiental Historico Cultural Paisagismo Arquitetonico Arqueologico Outra

Até 5 000 24,2 9,5 16,8 5,3 6,3 6,3 2,1 5,3 4,2

De 5 001 
a  10 000 30,3 9,9 26,3 10,5 12,5 10,5 6,6 4,6 2,6

De 10 001 
a 20 000 40,4 12,6 33,3 14,6 11,1 8,6 7,1 3,5 5,6

De 20 001 
a 50 000 53,6 25,4 45,0 24,3 22,1 20,4 15,4 7,9 5,7

De 50 001 
a 100 000 58,2 30,3 50,8 33,6 29,5 28,7 22,1 8,2 5,7

De 100 001 
a 500 000 83,1 47,5 74,6 55,1 44,1 36,4 31,4 10,2 7,6

De 500 001 
a 1 000 000 100,0 83,3 91,7 83,3 58,3 41,7 75,0 25,0 25,0

Mais de    
1 000 000 92,3 76,9 92,3 84,6 84,6 69,2 61,5 30,8 30,8

TOTAIS 49,7 23,5 42,5 24,7 21,7 19,0 15,2 7,1 5,9

Gráfico 4.21: Comparação entre o total dos municípios brasileiros e os municípios turísticos 
selecionados em relação a existência de legislação sobre área de interesse especial e a sua 
inserção em áreas de interesse especial por tipo – Brasil – 2005
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4.4.2 Política de habitação
A avaliação da institucionalização da política de habitação em especial nos municípios turísticos, deve 
considerar o fato de essa política ter sido direcionada, nas últimas décadas, à classe média e, apenas 
recentemente, ter ganhado a configuração de sistema nacional de inclusão social, prevendo a participação 
das três esferas de governo. 

Conforme estudo do Centro de Estatística e Informações (CEI) da Fundação João Pinheiro (FJP) sobre o 
déficit habitacional no Brasil, “realizando uma análise a posteriore da política habitacional no período do 
Banco Nacional de Habitação, constata-se flagrante contraste entre os objetivos sociais que justificaram sua 
criação com o impacto da sua ação efetiva. Especificamente na área habitacional, as clientelas privilegiadas 
foram a classe média e os setores de maior renda.” (FJP 2005, p.76)

Nos municípios turísticos, a tendência de deterioração das condições de habitação da população ocorre, ou 
pode ser motivada, quando os habitantes utilizam de suas residências para atender aos turistas submetendo-
se a condições precárias como alternativas de habitação. 

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social (FNHIS) e o Conselho Gestor do FNHIS foram criados recentemente pela Lei Federal nº 11124, de 
16 de junho de 2005, e regulamentados em 2006, pelo Decreto Federal nº 5796, de 6 de junho. Portanto, 
a criação e a regulamentação da política habitacional no país coincidem ou são posteriores aos dados 
analisados. Esse fato, no entanto, não impediu a institucionalização nos moldes previstos na legislação 
atual em muitos municípios (tabela 4.35).

Tabela 4.35: Municípios por instrumentos e instituições da política de habitação no total 
dos municípios por faixa populacional - Brasil – 2005

CLASSE DE 

POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL 

ESPECIAL 
NA ÁREA DE HABITAÇÃO

Existência Paridade no conselho

Abs. % Abs. % Abs. %

Até 5 000 1362 238 17,5 208 15,3 154 11,3

De 5 001 a  10 000 1310 218 16,6 192 14,7 158 12,1

De 10 001 a 20 000 1298 185 14,3 170 13,1 157 12,1

De 20 001 a 50 000 1026 156 15,2 136 13,3 182 17,7

De 50 001 a 100 000 313 76 24,3 61 19,5 79 25,2

De 100 001 a 500 000 220 85 38,6 68 30,9 101 45,9

De 500 001 a 1 000 000 21 11 52,4 8 38,1 15 71,4

Mais de    1 000 000 14 10 71,4 6 42,9 8 57,1

TOTAIS 5564 979 17,6 849 15,3 854 15,3

Nos municípios com populações acima de 50 mil habitantes esta política encontra-se institucionalizada 
em um percentual maior, talvez porque concentrem maiores problemas habitacionais. Observa-se, porém, 
que o critério de paridade na representação nos conselhos municipais é sempre menor que o número de 
conselhos existentes, dado que pode sinalizar menor democratização na implementação da política.

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Gráfico 4.22: Comparação entre os estados brasileiros em relação ao porcentual de 
municípios por instituições e instrumentos da política habitacional  – Brasil – 2005

 
A institucionalização da política de habitação com a criação de Conselhos Municipais ocorre com maior 
frequência nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, principalmente nos estados do Mato Grosso, Rio 
Grande do Sul e Espírito Santo (Gráfico 4.22). 

A existência de paridade na composição dos conselhos é sempre menor que o número de conselhos. Os 
Fundos Municipais de Habitação foram criados majoritariamente nos estados das regiões Sul e Sudeste, mas 
não guardam correlação com o número de conselhos. Na região Centro-Oeste, por exemplo, o percentual 
de fundos é muito inferior ao de conselhos. Na região Sul, o estado de Santa Catarina tem uma proporção 
de municípios que instituíram fundos maior que aquela que criou conselhos. Na região Sudeste, o estado 
do Rio de Janeiro apresenta a mesma situação do estado de Santa Catarina.

Tabela 4.36: Municípios por instrumentos e instituições da política de habitação nos 
municípios turísticos selecionados por faixa populacional - Brasil – 2005

CLASSE DE 

POPULAÇÃO

POR NÚMERO

 DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL 

ESPECIAL 
NA ÁREA DE HABITAÇÃO

Existência Paridade no conselho

Abs. % Abs. % Abs. %

Até 5 000 95 20 21,1 17 17,9 16 16,8

De 5 001 a  10 000 152 31 20,4 24 15,8 24 15,8

De 10 001 a 20 000 198 27 13,6 24 12,1 27 13,6

De 20 001 a 50 000 280 60 21,4 51 18,2 67 23,9

De 50 001 a 100 000 122 32 26,2 25 20,5 29 23,8

Continua
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Continua

De 100 001 a 500 000 118 39 33,1 30 25,4 48 40,7

De 500 001 a 1 000 000 12 6 50,0 4 33,3 9 75,0

Mais de    1 000 000 13 9 69,2 5 38,5 7 53,8

TOTAIS 990 224 22,6 180 18,2 227 22,9

Continuação Tabela 4.36

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Quando se totalizam as proporções, os municípios turísticos têm maior frequência de conselhos, paridade 
e criação de Fundos Municipais de Habitação (gráfico 4.23).

A grande maioria dos municípios do Brasil dispõe de levantamento das famílias interessadas em programas 
habitacionais, independentemente do número de habitantes (tabela 4.37). No entanto, a construção de 
unidades habitacionais é decrescente – quanto menor a quantidade de habitantes, menor a quantidade de 
unidades habitacionais construídas, obviamente porque a demanda é menor – e as iniciativas de construção 
exclusiva das prefeituras ocorrem em número significativo de municípios em todas as classes de população.

Gráfico 4.23: Comparação entre o total dos municípios brasileiros e os municípios turísticos 
selecionados em relação a instituições e instrumentos da política de habitação – Brasil – 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 4.37: Porcentagem de municípios por ações na área de habitação no total dos 
municípios por faixa populacional - Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

CADASTRO OU LEVANTAMENTO 

DE FAMÍLIAS INTERESSADAS EM 

PROGR AMAS HABITACIONAIS

PROGR AMAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 

HABITACIONAIS

Existência
%

Informatização
%

Existência
%

Iniciativa exclusiva 
da prefeitura

%

Até 5 000 1362 73,9 23,9 44,7 19,6

De 5 001 a  10 000 1310 75,5 26,5 44,0 14,8

De 10 001 a 20 000 1298 79,1 36,0 47,5 18,0

De 20 001 a 50 000 1026 80,4 42,4 49,2 18,2

De 50 001 a 100 000 313 83,7 43,1 62,0 24,0

De 100 001 a 500 000 220 89,1 50,0 75,9 25,0

De 500 001 a 1 000 000 21 100,0 76,2 81,0 38,1

Mais de    1 000 000 14 100,0 78,6 85,7 57,1

TOTAIS 5 564 78,0 33,2 48,5 18,5

Para os municípios turísticos selecionados também é elevado o número dos que dispõem de cadastro sobre 
a demanda por programas habitacionais (tabela 4.38).

Tabela 4.38: Porcentagem de municípios por ações na área de habitação nos municípios 
turísticos selecionados por faixa populacional - Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

CADASTRO OU LEVANTAMENTO 

DE FAMÍLIAS INTERESSADAS EM 

PROGR AMAS HABITACIONAIS

PROGR AMAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 

HABITACIONAIS

Existência
%

Informatização
%

Existência
%

Iniciativa exclusiva 
da prefeitura

%

Até 5 000 95 68,4 22,1 52,6 24,2

De 5 001 a  10 000 152 75,0 25,0 51,3 16,4

De 10 001 a 20 000 198 77,3 33,8 45,5 13,1

De 20 001 a 50 000 280 81,4 47,1 48,9 17,1

De 50 001 a 100 000 122 85,2 47,5 58,2 22,1

De 100 001 a 500 000 118 90,7 48,3 76,3 23,7

De 500 001 a 1 000 000 12 100,0 75,0 83,3 50,0

Mais de    1 000 000 13 100,0 76,9 92,3 61,5

TOTAIS 990 80,4 39,6 54,3 19,3
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Observa-se pelo gráfico 4.24 que, no caso de construção de unidades habitacionais, o conjunto de municípios 
turísticos apresenta uma relação levemente maior que o conjunto de municípios brasileiros.
A expansão das cidades decorrente da política habitacional tendeu a observar a legislação urbana, 
principalmente no que se refere à concessão de licenças de construção, de habite-se ou alvarás de 
habitação. As licenças para implantação de loteamentos ocorreram em maior proporção nos municípios 
com população acima de 50 mil habitantes (tabela 4.39).

Gráfico 4.24: Comparação entre o total dos municípios brasileiros e os municípios turísticos 
selecionados em relação à política habitacional – Brasil – 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

 

Tabela 4.39: Porcentagem de municípios por instrumentos de política habitacional e de 
regulação urbana adotados no total dos municípios por faixa populacional – Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE HABITANTES

MUNICÍPIOS LICENÇAS PAR A 
IMPLANTAÇÃO DE 

NOVOS LOTEAMENTOS
LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO

HABITE-SE OU ALVARÁS 

DE HABITAÇÃO

Até 5 000 1362 10,7 62,0 59,2

De 5 001 a  10 000 1310 15,4 69,5 63,4

De 10 001 a 20 000 1298 23,3 77,7 69,9

De 20 001 a 50 000 1026 31,3 86,0 79,5

De 50 001 a 100 000 313 50,5 93,3 90,4

De 100 001 a 500 000 220 61,8 93,2 93,2

De 500 001 a 1 000 000 21 66,7 95,2 95,2

Mais de    1 000 000 14 78,6 92,9 92,9

TOTAIS 5564 23,2 75,0 69,7
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Nos municípios turísticos selecionados observa-se a tendência de haver com maior frequência a adoção dos 
instrumentos de regulação urbana do que ocorre no total dos municípios brasileiros (tabelas 4.39 e 4.40, e 
gráfico 4.25).

Tabela 4.40: Porcentagem de municípios por instrumentos de política habitacional e de 
regulação urbana adotados nos municípios turísticos e selecionados por faixa populacional 
– Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE HABITANTES

MUNICÍPIOS LICENÇAS PAR A 
IMPLANTAÇÃO DE 

NOVOS LOTEAMENTOS
LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO

HABITE-SE OU ALVARÁS 

DE HABITAÇÃO

Até 5 000 95 16,8 76,8 65,3

De 5 001 a  10 000 152 16,4 75,0 69,1

De 10 001 a 20 000 198 30,3 86,4 78,3

De 20 001 a 50 000 280 36,1 90,0 84,3

De 50 001 a 100 000 122 54,1 91,8 89,3

De 100 001 a 500 000 118 60,2 92,4 94,1

De 500 001 a 1 000 000 12 58,3 100,0 100,0

Mais de    1 000 000 13 76,9 92,3 92,3

TOTAIS 990 36,0 86,4 81,0

Gráfico 4.25: Comparação entre o total dos municípios brasileiros e os municípios turísticos 
selecionados em relação a adoção dos instrumentos de política habitacional e de regulação 
urbana– Brasil – 2005
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Como consequência do processo de urbanização intenso e desordenado ocorrido nas últimas décadas e 
da ausência de política habitacional inclusiva, aconteceu no país – muitas vezes promovido por movimentos 
sociais organizados, como o dos sem-teto e dos sem-terra – um grande número de construções irregulares 
com posse das terras ilegais. 

O artigo 2º da Lei nº 10257/2001 – Estatuto das Cidades – em seu inciso XIV determina a “regularização 
fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento 
de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação considerados a situação 
socioeconômica da população e as normas ambientais”.

A partir de 2003, com a criação do Ministério das Cidades, a política de regularização fundiária passa a ser 
incentivada e priorizada. A tabela 4.41 detalha os instrumentos de regularização fundiária utilizados pelos 
municípios por faixa de população. Verifica-se a tendência de esses instrumentos serem adotados com 
maior frequência nos municípios acima de 50 mil habitantes.

Tabela 4.41: Porcentagem de municípios por ações e instrumentos de regulação fundiária 
no total de municípios por faixa populacional – Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

EXISTÊNCIA DE 

PROGR AMA DE 

REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA

EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO  

SOBRE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA

A REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA ESTÁ SOB 

A RESPONSABILIDADE 

DO ÓRGÃO GESTOR DA 

HABITAÇÃO

Abs. % Abs. % Abs. %

Até 5 000 1 362 85 6,2 41 3,0 130 9,5

De 5 001 a  10 000 1 310 114 8,7 58 4,4 150 11,5

De 10 001 a 20 000 1 298 165 12,7 97 7,5 176 13,6

De 20 001 a 50 000 1 026 198 19,3 124 12,1 186 18,1

De 50 001 a 100 000 313 97 31,0 78 24,9 87 27,8

De 100 001 a 500 000 220 95 43,2 95 43,2 104 47,3

De 500 001 a 1 000 000 21 12 57,1 12 57,1 15 71,4

Mais de    1 000 000 14 13 92,9 13 92,9 13 92,9

TOTAIS 5564 779 14,0 518 9,3 861 15,5

Nos municípios turísticos, observa-se a adoção dos instrumentos de regularização fundiária em uma proporção 
maior do que quando comparada com a totalidade dos municípios brasileiros, mas manifesta-se a mesma 
tendência de repetir-se em maior número nos municípios acima de 50 mil habitantes (tabelas 4.41. e 4.42).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 4.42: Porcentagem de municípios por ações e instrumentos de regulação fundiária 
nos municípios turísticos selecionados por faixa populacional – Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE HABITANTES

MUNICÍPIOS

EXISTÊNCIA DE 

PROGR AMA DE 

REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA

EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO  

SOBRE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA

A REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA ESTÁ SOB 

A RESPONSABILIDADE 

DO ÓRGÃO GESTOR DA 

HABITAÇÃO

Abs. % Abs. % Abs. %

Até 5 000 95 6 6,3 4 4,2 6 6,3

De 5 001 a  10 000 152 23 15,1 15 9,9 21 13,8

De 10 001 a 20 000 198 36 18,2 25 12,6 33 16,7

De 20 001 a 50 000 280 64 22,9 49 17,5 60 21,4

De 50 001 a 100 000 122 40 32,8 35 28,7 33 27,0

De 100 001 a 500 000 118 50 42,4 52 44,1 50 42,4

De 500 001 a 1 000 000 12 7 58,3 8 66,7 9 75,0

Mais de    1 000 000 13 12 92,3 12 92,3 12 92,3

TOTAIS 990 238 24,0 200 20,2 224 22,6

Gráfico 4.26: Comparação entre o total dos municípios brasileiros e os municípios turísticos 
selecionados em relação a regularização fundiária– Brasil – 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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4.4.3. Política de transportes
O Sistema Nacional de Viação (SNV) foi criado pela Lei Federal nº10233, de 5 de junho de 2001, que “dispõe 
sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de 
Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dá outras providências”. Em seu art. 
2º define que o SNV “é constituído pela infraestrutura viária e pela estrutura operacional dos diferentes meios 
de transporte de pessoas e bens, sob jurisdição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

O Ministério de Transportes tem como atribuições:
a) a política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário; 

b) a marinha mercante, portos e vias navegáveis; e 

c) a participação na coordenação dos transportes aeroviários.

Para a análise da institucionalização da política de transporte nos municípios brasileiros, os dados disponibilizados 
pelo IBGE são relativos aos sistemas de transportes por ônibus, por van, por trem, por táxi, por mototáxi, por 
metrô e por barco. Para todos esses sistemas foram recolhidas informações, organizadas na tabela 4.43. 

Tabela 4.43: Porcentagem de municípios por tipo de modal de transporte existente no total 
de municípios por faixa populacional – Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE HABITANTES

MUNICÍPIOS MODAL DE TR ANSPORTE

Ônibus Van Trem Taxi Mototaxi Metrô Barco

Até 5 000 1362 6,2 34,8 0,3 67,2 27,2 0,0 3,2

De 5 001 a  10 000 1310 9,9 46,4 0,6 72,2 39,7 0,0 7,3

De 10 001 a 20 000 1298 20,6 58,4 0,8 74,7 56,2 0,0 10,2

De 20 001 a 50 000 1026 43,0 67,6 1,9 85,6 64,3 0,0 15,4

De 50 001 a 100 000 313 76,4 70,0 4,8 97,4 69,0 0,3 12,8

De 100 001 a 500 000 220 95,9 61,4 17,3 98,2 51,4 1,4 13,2

De 500 001 a 1 000 000 21 100,0 66,7 28,6 100,0 38,1 9,5 9,5

Mais de    1 000 000 14 100,0 64,3 28,6 100,0 28,6 35,7 21,4

TOTAIS 5564 25,3 52,3 1,9 76,7 47,1 0,2 9,0

Os sistemas de transportes por ônibus exclusivamente municipais estão em 25,3% dos municípios, e 
são na grande maioria gerenciados pelos próprios municípios (tabela 4.44), com alguma participação de 
outros municípios e da esfera estadual de governo, mas com o setor informal presente em cerca de 5% 
dos municípios. O sistema de transporte por ônibus municipal existe com frequência crescente conforme 
o aumento do número de habitantes. O tipo de regulamentação mais usual é a concessão de serviços a 
terceiros (gráfico 4.27 ).

Este sistema de transporte é o que é consolidado há mais tempo no país. O transporte intramunicipal é de 
competência da esfera municipal de governo, o intermunicipal da esfera estadual e interestadual da União. 
Os números da tabela 4.43 se referem ao transporte intramunicipal e podem estar refletindo a possibilidade 
de ser substituído por sistemas de transportes com alto grau de informalidade como vans e/ou mototáxi. 
Estes últimos têm presença maior nos municípios e começaram a existir num período histórico recente.

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Gráfico 4.27: Porcentagem de municípios por tipo de regulamentação de serviço de 
transporte do modal ônibus no total de municípios –Brasil- 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 4.44 : Porcentagem de municípios por serviço de transporte, modal e gestor, no total 
de municípios – Brasil - 2005 

MODAL 
EXISTÊNCIA DO 

SERVIÇO

ENTE GESTOR
INFORMAL

Município Outro 
município Estado Federal

Barco 9,0 3,5 0,6 0,6 0,8 5,6

Metrô 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Mototáxi 47,1 13,6 0,5 0,0 0,0 35,7

Táxi 76,7 46,6 1,1 0,3 0,0 32,5

Trem 1,9 0,3 0,2 0,8 0,9 0,0

Van 52,3 21,1 2,0 2,7 0,0 33,3

Ônibus 25,3 20,1 2,0 2,1 0,1 4,9

O transporte por van está nos municípios de todas as faixas de população e apresenta alto grau de informalidade. 

O transporte por trem, apesar de inexpressivo no país, está mais presente nos municípios com mais de 100 
mil habitantes e é gerenciado principalmente pelas esferas federal e estadual de governo. 

O sistema de transporte por táxi é mais formalizado nos municípios acima de 100 mil habitantes. Nos com 
população abaixo de 100 mil, apesar de existirem sistemas formais, é alta a proporção dessa atividade 
na informalidade. (tabela 4.44). O transporte por mototáxi está presente com elevada proporção de 
informalidade em municípios de todas as faixas de população (tabela 4.43). O gerenciamento desse serviço 
está sob responsabilidade dos municípios ou do setor informal (tabela 4.44).
O sistema de transporte por metrô existe nos municípios com maior número de habitantes e é gerenciado 
pelas esferas de governo federal e estadual. O transporte por metrô não existe nas regiões Centro-Oeste e 
Norte do país. Nas demais regiões poucos municípios dispõem desse sistema de transporte. 
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O sistema de transporte por barco, de responsabilidade da esfera federal, está organizado, conforme 
informações do sítio do Ministério dos Transportes, em transporte hidroviário, marinha mercante e portuário. A 
administração portuária, a navegação fluvial, lacustre, de travessia, de apoio marítimo, de apoio portuário, de 
cabotagem e de longo curso é de responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), 
que também é responsável por regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de 
transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária, exercidas por terceiros. 

As principais bacias do Brasil são a Amazônica Ocidental, a Amazônica Oriental, a do Nordeste, as do 
Paraguai e Paraná, a do São Francisco, a do Sul, a do Tietê-Paraná e a do Tocantins-Araguaia.  O sistema de 
transporte por barco existe em municípios de todas as classes de população, gerenciado pelas três esferas 
de governo, mas com o setor informal bem presente. 

O transporte por barco é utilizado em todas as regiões do Brasil, mas naturalmente com muito maior 
frequência na região Norte. Observa-se que na maioria dos estados em que o transporte por barco é mais 
utilizado, o gerenciamento desse sistema ou é informal ou está sob responsabilidade dos municípios. 

Com exceção dos sistemas de transportes por trem e por metrô, os demais apresentam níveis de informalidade 
que preocupam porque podem comprometer a segurança dos passageiros. 

Tabela 4.45: Porcentagem de municípios por tipo de modal de transporte existente nos 
municípios turísticos selecionados por faixa populacional – Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE HABITANTES

MUNICÍPIOS MODAL DE TR ANSPORTE

Ônibus Van Trem Taxi Mototaxi Metrô Barco

Até 5 000 95 10,5 29,5 0 73,7 13,7 0 7,4

De 5 001 a  10 000 152 14,5 42,8 0 76,3 33,6 0 13,2

De 10 001 a 20 000 198 32,3 60,1 0 86,4 47 0 17,2

De 20 001 a 50 000 280 51,4 72,9 1,1 91,8 55 0 21,8

De 50 001 a 100 000 122 81,1 73 0 99,2 62,3 0 19,7

De 100 001 a 500 000 118 94,9 62,7 2,5 97,5 49,2 0 18,6

De 500 001 a 1 000 000 12 100 66,7 0 100 41,7 8,3 16,7

Mais de    1 000 000 13 100 61,5 7,7 100 30,8 38,5 23,1

TOTAIS 990 48,1 60,1 0,7 88,4 45,9 0,6 17,5

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

A oferta de transporte nos municípios turísticos se mostra relativamente superior aos municípios em geral, 
em quase todos os modais, com exceção da de mototáxis e trem (gráfico 4.28)
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Gráfico 4.28: Comparação entre o porcentual de municípios no total dos municípios 
brasileiros e nos municípios turísticos selecionados em relação ao modal de transporte 
existente– Brasil – 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

4.4.4 Política de cultura

O Sistema Nacional de Cultura (SNC) vem sendo institucionalizado desde o início de 2005 mediante 
assinatura de protocolos de intenções com estados e municípios. O Ministério da Cultura (MINC) registra 
cerca de 2 mil municípios em 21 estados  já oficializaram adesão ao Sistema.

Nesse processo, é incentivada fo0rmação de órgãos gestores e conselhos de cultura nos municípios e 
estados. Na esfera federal, o Decreto nº 5.520/2005 institui o Sistema Federal de Cultura e cria o Conselho 
Nacional de Política Cultural.

A existência de Conselho Municipal de Cultura é mais frequente nos municípios da faixa de 500 mil até 1 
milhão de habitantes (tabela 4.46 ). Apenas no Distrito Federal e nos estados de Rondônia, Acre e Amapá 
ocorre paridade na representação de todos os conselhos criados (gráfico 4.30). 

A existência no orçamento municipal de destinação específica para a área de cultura tem percentuais 
superiores à existência de Conselhos Municipais de Cultura, com exceção apenas dos estados do Mato 
Grosso do Sul e do Mato Grosso, e do Distrito Federal ( gráfico 4.30)
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Tabela 4.46: Porcentagem de municípios por instituições e instrumentos da política cultural 
existente no total de municípios por faixa populacional – Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE 

HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTUR A EXISTÊNCIA NO 

ORÇAMENTO MUNICIPAL 

DE DESTINAÇÃO 

ESPECÍFICA PAR A A ÁREA 

DE CULTUR A
EXISTÊNCIA PARIDADE NO CONSELHO

Existência
Paridade 

no 
conselho

Existência
Paridade 

no 
conselho

Existência
Paridade 

no 
conselho

Existência
Paridade 

no 
conselho

Até 5 000 1362 24,48 198 14,5 182 13,4 741 54,4

De 5 001 a  10 000 1310 23,54 229 17,5 203 15,5 771 58,9

De 10 001 a 20 000 1298 23,33 260 20,0 234 18,0 782 60,2

De 20 001 a 50 000 1026 18,44 259 25,2 226 22,0 724 70,6

De 50 001 a 100 000 313 5,63 104 33,2 92 29,4 253 80,8

De 100 001 a 500 000 220 3,95 96 43,6 71 32,3 201 91,4

De 500 001 
a 1 000 000 21 0,38 15 71,4 12 57,1 21 100,0

Mais de    1 000 000 14 0,25 8 57,1 5 35,7 13 92,9

TOTAIS 5564 100,00 1169 21,0 1025 18,4 3506 63,0

No entanto, o gráfico 4.29 que se segue informa que, proporcionalmente, existem mais conselhos municipais, 
com mais conselhos com representação paritária e com mais destinação orçamentária específica para a 
área da cultura nos municípios turísticos.

Gráfico 4.29: Comparação entre o porcentual de municípios no total dos municípios brasileiros 
e nos municípios turísticos selecionados em relação às instituições e instrumentos da 
política cultural existente– Brasil – 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Gráfico 4.30: Comparação entre os estados brasileiros em relação ao porcentual de 
municípios por instituições e instrumentos da política cultural  – Brasil – 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

4.4.5 Política de meio ambiente
A Lei Federal nº 6938, de 31 de agosto de 1981, que criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) 
prevê a integração dos órgãos e entidades das três esferas de governo e do Distrito Federal dando, inclusive, 
a capacidade de estados e municípios estabelecerem normas supletivas e complementares para  adequação 
às respectivas realidades. 

Para a gestão da informação ambiental foi criado o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente 
(SINIMA), gerido pela Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania do Ministério de Meio Ambiente, 
que desenvolve o sistema em três vertentes: “o desenvolvimento de ferramentas de acesso à informação 
baseadas em programas computacionais livres; a sistematização de estatísticas e elaboração de indicadores 
ambientais; a integração e interoperabilidade de sistemas de informação de acordo com uma Arquitetura 
Orientada a Serviços - SOA.” 

Este estudo tem como base a institucionalização da política ambiental nos municípios considerando as 
variáveis: existência de Conselhos; se esses conselhos realizam reuniões; e existência de fundos municipais.

Nos municípios brasileiros, apesar de o SISNAMA ter sido criado desde 1981 apenas nos municípios com 
mais de 50 mil habitantes mais de 50% dispõem de Conselhos Municipais de Meio Ambiente (tabela 4.47). 
A tendência de quanto maior o número de habitantes dos municípios maior é o percentual de municípios 
com conselhos de meio ambiente criados é observada, chegando a alcançar 100% dos municípios com 
mais de 1 milhão de habitantes. Em quase todas as faixas de população pode-se perceber que nem todos 
os conselhos estão atuando porque o percentual de municípios que realizam reuniões é sempre inferior 
ao número de municípios que dispõem de conselhos. Apenas nos municípios com faixa de população de 
500 mil até 1 milhão todos os conselhos existentes realizam reuniões. A existência de fundos municipais 
apresenta também a tendência de quanto maior o número de habitantes dos municípios, maior é o percentual 
de municípios com fundos de meio ambiente, mas o percentual de fundos criados é sempre inferior ao 
percentual de conselhos existentes (tabela 4.47). Em todas as regiões e estados do país os percentuais 
de conselhos municipais de meio ambiente criados são sempre superiores à realização de reuniões que 
também são sempre superiores ao percentual de fundos municipais. As regiões Sul e Sudeste são as que 
apresentam os maiores percentuais de conselhos criados e que realizam reuniões, mas a região Centro-
Oeste é a que detém o maior percentual de municípios que criaram fundos municipais de meio ambiente ( 
gráfico 4.32).
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Tabela 4.47: Porcentagem de municípios por instituições e instrumentos da política 
ambiental existente no total de municípios por faixa populacional – Brasil – 2004 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE 

HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSELHO MUNICIPAL
 DE MEIO AMBIENTE

EXISTÊNCIA DE FUNDO 

MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE
EXISTÊNCIA REALIZA REUNIÕES

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Até 5 000 1358 24,42 336 24,7 227 16,7 131 9,6

De 5 001 a  10 000 1310 23,56 374 28,5 276 21,1 128 9,8

De 10 001 a 20 000 1298 23,35 431 33,2 311 24,0 144 11,1

De 20 001 a 50 000 1026 18,45 497 48,4 372 36,3 178 17,3

De 50 001 a 100 000 313 5,63 196 62,6 159 50,8 92 29,4

De 100 001 a 500 000 220 3,96 173 78,6 139 63,2 102 46,4

De 500 001 a 1 000 
000 21 0,38 18 85,7 18 85,7 16 76,2

Mais de    1 000 000 14 0,25 14 100 13 92,9 13 92,9

TOTAIS 5560 100,00 2039 36,7 1515 27,2 804 14,5

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Nos municípios considerados turísticos observa-se a mesma situação dos municípios brasileiros, mas, outra 
vez (tabela 4.48 e o gráfico 4.31), têm proporcionalmente mais municípios com conselhos que realizam mais 
reuniões e dispõem de fundos municipais de meio ambiente.

Tabela 4.48: Porcentagem de municípios por instituições e instrumentos da política ambiental 
existente nos municípios turísticos selecionados por faixa populacional – Brasil – 2004 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE 

HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSELHO MUNICIPAL
 DE MEIO AMBIENTE

EXISTÊNCIA DE FUNDO 

MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE
EXISTÊNCIA REALIZA REUNIÕES

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Até 5 000 95 9,6 27 28,4 23 24,2 16 16,8

De 5 001 a  10 000 152 15,4 49 32,2 37 24,3 24 15,8

De 10 001 a 20 000 198 20,0 90 45,5 58 29,3 29 14,6

De 20 001 a 50 000 280 28,3 157 56,1 117 41,8 56 20,0

De 50 001 a 100 000 122 12,3 80 65,6 65 53,3 33 27,0

Continua
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

De 100 001 a 500 000 118 11,9 93 78,8 74 62,7 54 45,8

De 500 001 a 1 000 
000 12 1,2 10 83,3 10 83,3 8 66,7

Mais de    1 000 000 13 1,3 13 100 12 92,3 12 92,3

TOTAIS 990 100,0 519 52,4 396 40,0 232 23,4

Gráfico 4.31: Comparação entre a porcentagem de municípios no total dos municípios 
brasileiros e nos municípios turísticos selecionados em relação a instituições e instrumentos 
da política ambiental– Brasil – 2004

Continuação Tabela 4.48

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

 

Gráfico 4.32: Comparação entre os estados brasileiros em relação a porcentagem de 
municípios por instituições e instrumentos da política ambiental – Brasil – 2004

Continua  
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4.4.6 Política de segurança nos municípios
Com relação à política de segurança nos municípios, os dados foram apenas os relacionados com a 
existência de guarda municipal e o uso de armas de fogo. Não se consideraram, portanto, os sistemas 
estaduais de segurança existentes nos municípios e possíveis contrapartidas municipais, fato usual pelo 
menos no estado de Minas Gerais. 

A existência de guarda municipal nos municípios do Brasil (tabela 4.49 ) é crescente conforme as classes 
de população começando com apenas 4,9% dos municípios com até 5 mil habitantes e alcançando 85,7% 
dos municípios com mais de 1 milhão de habitantes. A utilização de armas de fogo, no entanto, ocorre de 
forma diferenciada. Apenas nos municípios com até 5 mil habitantes todas as guardas municipais recorrem 
ao uso de arma de fogo. Nas demais faixas de população as guardas não-armadas existem com maior 
frequência, com apenas os municípios com mais de 500 mil habitantes alcançando um percentual superior a 
50% dos municípios com guardas próprias armadas (tabela 49). Quando se observa a distribuição territorial 
desses sistemas de segurança eles estão mais concentrados na região Nordeste, principalmente no estado 
da Bahia, e, em seguida, na região Sudeste sobretudo no estado de São Paulo. O recurso à arma de 
fogo apresenta uma situação inversa, concentrando-se mais na região Sudeste (São Paulo), enquanto no 
Nordeste os municípios recorrem pouco ao uso de armas (gráfico 4.34 ).  

Tabela 4.49: Porcentagem de municípios por guarda municipal, existência  e utilização de 
arma de fogo, no total de municípios por faixa populacional – Brasil – 2004 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE HABITANTES
MUNICÍPIOS

GUARDA MUNICIPAL

EXISTÊNCIA
UTILIZAÇÃO DE ARMA 

DE FOGO

Abs. % Abs. %

Até 5 000 1358 66 4,9 66 4,9

De 5 001 a  10 000 1310 114 8,7 5 0,4

De 10 001 a 20 000 1298 205 15,8 6 0,5

De 20 001 a 50 000 1026 277 27,0 27 2,6

De 50 001 a 100 000 313 126 40,3 31 9,9

De 100 001 a 500 000 220 136 61,8 52 23,6

De 500 001 a 1 000 000 21 14 66,7 10 47,6

Mais de    1 000 000 14 12 85,7 7 50,0

Totais 5560 950 17,1 204 3,7

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Nos municípios selecionados como turísticos a existência da guarda municipal e o uso de armas de fogo 
acompanham a mesma situação do conjunto dos municípios brasileiros, mas apresentam maior proporção 
de municípios com guarda municipal que utilizam armas de fogo (tabela 4.50).
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 4.50:  Porcentagem de municípios por guarda municipal, existência e utilização de 
arma de fogo, nos municípios turísticos selecionados por faixa populacional – Brasil – 2004 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE HABITANTES
MUNICÍPIOS

GUARDA MUNICIPAL

EXISTÊNCIA EXISTÊNCIA

Abs. % Abs. %

Até 5 000 95 6 6,3 1 1,1

De 5 001 a  10 000 152 17 11,2 1 0,7

De 10 001 a 20 000 198 36 18,2 2 1,0

De 20 001 a 50 000 280 95 33,9 14 5,0

De 50 001 a 100 000 122 56 45,9 13 10,7

De 100 001 a 500 000 118 74 62,7 29 24,6

De 500 001 a 1 000 000 12 9 75,0 7 58,3

Mais de    1 000 000 13 11 84,6 6 46,2

Totais 990 304 30,7 73 7,4

Gráfico 4.33: Comparação entre o porcentual de municípios no total dos municípios brasileiros 
e nos municípios turísticos selecionados em relação a guardas municipais, existência e uso 
de armas de fogo, instituições e instrumentos da política ambiental– Brasil – 2004

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Gráfico 4.34: Comparação entre os estados brasileiros em relação ao porcentual de 
municípios por guarda municipal, existência e uso de arma de fogo – Brasil – 2004

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

4.5 Articulações interinstitucionais

A análise das articulações interinstitucionais identifica as relações intergovernamentais existentes nos 
municípios brasileiros, que são fundamentais para a implementação de políticas públicas num país 
federativo como é o Brasil. 

Os dados disponibilizados pelo IBGE sobre esse tema envolvem a grande maioria das políticas públicas 
de competência municipal. Para esta análise foram selecionadas as articulações nas áreas de turismo, de 
desenvolvimento urbano, de cultura, de meio ambiente e de saneamento e/ou manejo de resíduos sólidos 
nos municípios brasileiros e naqueles selecionados como turísticos no Brasil  .

Nesta análise foi respeitada a figura do consórcio público. A possibilidade de criação de consórcios 
públicos com a participação de diferentes esferas de governo só foi viabilizada depois da Lei Federal nº 
11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá 
outras providências. Até então, os consórcios existentes observavam a norma de associações entre iguais. 
Como os dados da pesquisa coincidem ou são próximos do período dessa lei, os resultados encontrados 
surpreendem pela sua expressividade e quantidade.

4.5.1 Setor de turismo
Na política do setor, as articulações intermunicipais são mais frequentes nos municípios com população 
entre 50 mil e 500 mil habitantes, ocorrendo o inverso naqueles com mais de 1 milhão de habitantes. Chama 
a atenção o fato de os estados e a União estarem presentes muito mais nos municípios maiores – com 
população acima de 1 milhão –, nos quais há maior número de convênios de parceria com setor privado e 
de apoio do setor privado ou de comunidades (tabela 4.51).

Tabela. 4.51: Porcentagem de municípios por articulações interinstitucionais no setor de 
turismo no total dos municípios por faixa populacional – Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE 

HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSÓRCIO CONVÊNIO DE 
PARCERIA COM 
SETOR PRIVADO

APOIO DO SETOR 
PRIVADOS OU DE 
COMUNIDADESINTERMUNICIPAL ESTADO UNIÃO

% % % % %

Até 5 000 1362 5,9 2,4 1,1 1,0 1,1

De 5 001 a  10 000 1310 6,1 2,9 1,3 1,2 0,9

De 10 001 a 20 000 1298 5,8 4,7 1,8 2,2 2,6
Continua
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

De 20 001 a 50 000 1026 5,9 6,9 3,5 3,0 3,6

De 50 001 a 100 000 313 8,3 13,1 8,6 7,3 6,1

De 100 001 a 500 000 220 11,8 10,9 7,3 13,6 11,4

De 500 001 a 1 000 000 21 9,5 19,0 4,8 14,3 14,3

Mais de    1 000 000 14 7,1 21,4 21,4 35,7 35,7

Totais 5564 6,3 4,9 2,5 2,7 2,7

Os consórcios intermunicipais para o turismo são uma maneira adequada para gestão regional do setor 
tendo em vista a complementaridade dos atrativos turísticos de uma região, os quais não se restringem, 
muitas vezes, ao território de um único município. Assim, há necessidade de ações de cooperação das 
administrações locais para o desenvolvimento dos destinos turísticos de suas respectivas regiões.  De 
maneira geral, menos de 20% dos municípios brasileiros participam de consórcios voltados para o 
turismo. A região Sudeste é a que apresenta maior percentual de integrações intermunicipais por meio 
de consórcios públicos na implementação da política de turismo, marcando presença nos estados do 
Espírito Santo e de Minas Gerais.

A participação da esfera estadual nesses convênios, no entanto, é maior nas regiões Centro-Oeste, Norte e 
Sudeste, destacando-se Minas Gerais como o estado com menor participação da sua região, e os estados 
de Rondônia, Acre e Rio Grande do Norte que não têm participação alguma. A participação da esfera federal 
é menor que as demais esferas de governo em todas as regiões.

Tabela 4.52: Porcentagem de municípios por articulações interinstitucionais no setor de 
turismo nos municípios turísticos selecionados por faixa populacional – Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE 

HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSÓRCIO CONVÊNIO DE 
PARCERIA COM 
SETOR PRIVADO

APOIO DO SETOR 
PRIVADOS OU DE 
COMUNIDADESINTERMUNICIPAL ESTADO UNIÃO

% % % % %

Até 5 000 95 15,8 9,5 6,3 3,2 2,1

De 5 001 a  10 000 152 13,8 6,6 3,9 4,6 5,3

De 10 001 a 20 000 198 15,2 11,1 3,0 6,1 7,1

De 20 001 a 50 000 280 8,9 11,8 5,7 7,5 6,4

De 50 001 a 100 000 122 14,8 20,5 13,1 13,1 9,0

De 100 001 a 500 000 118 11,0 12,7 6,8 16,1 15,3

De 500 001 a 1 000 000 12 16,7 25,0 8,3 16,7 16,7

Mais de    1 000 000 13 7,7 23,1 23,1 30,8 30,8

Totais 990 12,6 12,1 6,3 8,5 7,8

Nos municípios turísticos as articulações interinstitucionais acompanham a mesma tendência, mas sempre 
com um percentual maior (gráfico 4.36).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Continuação Tabela 4.51
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Gráfico 4.35: Comparação entre os estados brasileiros em relação a porcentagem de 
municípios por articulações interinstitucionais no setor de turismo– Brasil – 2005

Gráfico 4.36: Comparação entre a porcentagem de municípios no total dos municípios 
brasileiros e nos municípios turísticos selecionados em relação às articulações 
interinstitucionais no setor de turismo– Brasil –2005

4.5.2 Setor de desenvolvimento urbano
As relações interinstitucionais na implementação de políticas de desenvolvimento urbano (tabela 4.53) nos 
municípios com população acima de 500 mil habitantes surpreendem. As relações de parceria mediante 
convênios com os setores privados são significativas superando os consórcios com a União.



254

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 4.53: Porcentagem de municípios por articulações interinstitucionais no setor de 
desenvolvimento urbano no total dos municípios por faixa populacional – Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE 

HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSÓRCIO PÚBLICO CONVÊNIO DE 
PARCERIA COM 
SETOR PRIVADO

APOIO DO SETOR 
PRIVADOS OU DE 
COMUNIDADESINTERMUNICIPAL ESTADO UNIÃO

% % % % %

Até 5 000 1362 4,5 4,6 2,4 0,8 0,7

De 5 001 a  10 000 1310 3,6 5,1 3,1 0,9 0,5

De 10 001 a 20 000 1298 3,9 8,2 3,8 1,2 1,1

De 20 001 a 50 000 1026 4,8 9,3 5,7 2,0 1,7

De 50 001 a 100 000 313 6,4 14,1 10,5 4,2 4,5

De 100 001 a 500 000 220 10,5 17,3 12,3 10,0 5,0

De 500 001 a 1 000 000 21 9,5 14,3 14,3 19,0 14,3

Mais de    1 000 000 14 14,3 28,6 28,6 42,9 21,4

Totais 5564 4,6 7,5 4,4 1,9 1,4

Em todas as regiões do país a implementação da política de desenvolvimento urbano mediante consórcios 
públicos intermunicipais é pequena (gráfico 4.37), mas alguns estados são exceções como é o caso do Acre, na 
região Norte. A presença da esfera estadual é maior na região Norte, principalmente nos estados de Roraima, 
Amapá, Amazonas e Rondônia, e na região Centro-Oeste nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. 

Os consórcios públicos instituídos com participação da União ocorrem em menor percentual que com a 
esfera estadual em todas as regiões do Brasil, mas apresenta forte presença nos estados de Roraima e 
Amazonas, na região Norte, e no Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste.

Tabela 4.54: Porcentagem de municípios por articulações interinstitucionais no setor de 
desenvolvimento urbano nos municípios turísticos selecionados por faixa populacional – 
Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE 

HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSÓRCIO PÚBLICO CONVÊNIO DE 
PARCERIA COM 
SETOR PRIVADO

APOIO DO SETOR 
PRIVADOS OU DE 
COMUNIDADESINTERMUNICIPAL ESTADO UNIÃO

% % % % %

Até 5 000 95 9,5 8,4 7,4 1,1 2,1

De 5 001 a  10 000 152 7,2 8,6 3,9 0,7 0,7

De 10 001 a 20 000 198 7,6 10,1 3,0 3,0 2,0

De 20 001 a 50 000 280 5,0 10,7 5,7 1,8 1,4

De 50 001 a 100 000 122 5,7 17,2 13,9 5,7 8,2

De 100 001 a 500 000 118 5,9 16,9 12,7 8,5 4,2

De 500 001 a 1 000 000 12 16,7 0,0 0,0 16,7 16,7

Mais de    1 000 000 13 15,4 30,8 30,8 46,2 23,1

Totais 990 6,8 11,7 7,2 3,8 3,1

 Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Nos municípios turísticos, os consórcios públicos organizados para implementar a política de desenvolvimento 
urbano envolvem poucos municípios, com uma frequência um pouco maior naqueles com mais de 1 milhão 
de habitantes (tabela 4.54). Apesar desse dado, as articulações interinstitucionais são proporcionalmente 
mais frequentes que as da totalidade dos municípios do Brasil (gráfico 4.38).

Gráfico 4.37 Comparação entre os estados brasileiros em relação a porcentagem de municípios 
por articulações interinstitucionais no setor de desenvolvimento urbano– Brasil – 2005

Gráfico 4.38: Comparação entre a porcentagem de municípios no total dos municípios 
brasileiros e nos municípios turísticos selecionados em relação às articulações 
interinstitucionais no setor de desenvolvimento urbano– Brasil –2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

4.5.3 Setor da cultura
As articulações interinstitucionais na implementação da política de cultura ocorrem em maior frequência por 
meio de consórcios públicos, mas sua expressividade é equilibrada entre os entes municipais, estaduais e 
federal. O setor privado e as comunidades também participam das articulações interinstitucionais no setor 
da cultura, em nível equivalente ao setor público no país.

Tabela 4.55: Porcentagem de municípios por articulações interinstitucionais no setor 
cultural no total de municípios por faixa populacional – Brasil – 2005

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE 

HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSÓRCIO PÚBLICO CONVÊNIO DE 
PARCERIA COM 
SETOR PRIVADO

APOIO DO SETOR 
PRIVADOS OU DE 
COMUNIDADESINTERMUNICIPAL ESTADO UNIÃO

% % % % %

Até 5 000 1362 2,6 3,7 1,8 1,17 1,5

De 5 001 a  10 000 1310 2,6 4,8 2,6 1,7 1,7

De 10 001 a 20 000 1298 2,4 6,6 3,3 2,7 3,5

De 20 001 a 50 000 1026 3,3 9,0 4,3 4,6 6,4

De 50 001 a 100 000 313 3,2 17,3 10,5 10,9 10,2

De 100 001 a 500 000 220 5,5 14,5 9,5 20,9 19,1

De 500 001 a 1 000 000 21 9,5 23,8 14,3 28,6 19,0

Mais de    1 000 000 14 21,4 21,4 21,4 50,0 57,1

Totais 5564 2,9 6,9 3,7 3,8 4,3

A maior presença da esfera estadual de governo ocorre em todas as regiões do Brasil, mas com participação 
relativa maior nas regiões Centro-Oeste (gráfico 4.39) Na região Nordeste, os estados do Piauí e do Rio 
Grande do Norte não dispõem de consórcios públicos organizados para a implementação dessa política.

Gráfico 4.39: Comparação entre os estados brasileiros em relação a porcentagem de 
municípios por articulações interinstitucionais no setor cultural– Brasil – 2005
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Tabela 4.56: Porcentagem de municípios por articulações interinstitucionais no setor 
cultural nos municípios turísticos selecionados por faixa populacional – Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE 

HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSÓRCIO PÚBLICO CONVÊNIO DE 
PARCERIA COM 
SETOR PRIVADO

APOIO DO SETOR 
PRIVADOS OU DE 
COMUNIDADESINTERMUNICIPAL ESTADO UNIÃO

% % % % %

Até 5 000 95 6,3 10,5 8,4 2,1 4,2

De 5 001 a  10 000 152 5,3 6,6 3,3 3,3 3,3

De 10 001 a 20 000 198 5,6 11,1 4,0 4,5 6,1

De 20 001 a 50 000 280 5,0 11,8 5,0 6,8 8,6

De 50 001 a 100 000 122 4,1 23,8 13,9 13,9 10,7

De 100 001 a 500 000 118 5,9 12,7 11,0 19,5 16,1

De 500 001 a 1 000 000 12 16,7 33,3 16,7 25,0 25,0

Mais de    1 000 000 13 23,1 23,1 23,1 46,2 53,8

Totais 990 5,7 12,7 7,1 8,5 8,8

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Nos municípios selecionados como turísticos verifica-se a mesma tendência da totalidade dos municípios 
do Brasil, mas, outra vez, com a participação percentual superior nos municípios turísticos (gráfico 4.40).

Gráfico 4.40: Comparação entre a porcentagem de municípios no total dos municípios 
brasileiros e nos municípios turísticos selecionados em relação às articulações 
interinstitucionais no setor cultural– Brasil –2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

4.5.4 Setor ambiental
Também na implementação da política ambiental as relações interinstitucionais ocorrem com maior 
frequência nos municípios com população acima de 50 mil habitantes, mas chama a atenção a alta interação 
com o setor privado. ( tabela 4.57).
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Tabela 4.57: Porcentagem de municípios por articulações interinstitucionais no setor de 
meio ambiente no total dos municípios por faixa populacional – Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE 

HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSÓRCIO PÚBLICO CONVÊNIO DE 
PARCERIA COM 
SETOR PRIVADO

APOIO DO SETOR 
PRIVADOS OU DE 
COMUNIDADESINTERMUNICIPAL ESTADO UNIÃO

% % % % %

Até 5 000 1362 5,1 4,8 2,1 1,1 1,5

De 5 001 a  10 000 1310 6,1 6,4 2,3 1,8 1,4

De 10 001 a 20 000 1298 6,0 7,9 3,5 2,6 3,2

De 20 001 a 50 000 1026 9,1 10,3 4,8 3,2 3,8

De 50 001 a 100 000 313 10,2 17,6 11,2 10,5 9,9

De 100 001 a 500 000 220 13,2 21,8 14,5 17,3 15,9

De 500 001 a 1 000 000 21 19,0 14,3 9,5 33,3 19,0

Mais de    1 000 000 14 14,3 21,4 21,4 50,0 35,7

Totais 5564 7,0 8,4 4,0 3,4 3,5

O Centro-Oeste é a região que apresenta as articulações intergovernamentais – intermunicipais, com a 
esfera estadual e com a União – mais institucionalizadas, na figura de consórcios públicos, mas estes 
casos são mais concentrados no estado do Mato Grosso do Sul. O Acre, na região Norte, constitui exceção 
porque só dispõe de consórcios públicos intermunicipais. Porém, na mesma região, os consórcios públicos 
com participação das esferas estaduais e federal de governo ocorrem com maior frequência nos estados 
do Amazonas e de Roraima. Na região Sudeste, os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro apresentam 
frequência maior de articulações intermunicipais e com participação das esferas estaduais e federais 
institucionalizando consórcios públicos ambientais. (gráfico 4.41) 

Tabela 4.58: Porcentagem de municípios por articulações interinstitucionais no setor de 
meio ambiente nos municípios turísticos selecionados por faixa populacional – Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE 

HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSÓRCIO PÚBLICO CONVÊNIO DE 
PARCERIA COM 
SETOR PRIVADO

APOIO DO SETOR 
PRIVADOS OU DE 
COMUNIDADESINTERMUNICIPAL ESTADO UNIÃO

% % % % %

Até 5 000 95 8,4 8,4 8,4 2,1 2,1

De 5 001 a  10 000 152 9,9 10,5 10,5 2,6 3,3

De 10 001 a 20 000 198 11,6 9,1 9,1 4,5 5,1

De 20 001 a 50 000 280 11,8 11,8 11,8 3,9 5,0

De 50 001 a 100 000 122 13,9 21,3 21,3 13,1 11,5

De 100 001 a 500 000 118 10,2 19,5 19,5 14,4 17,8

De 500 001 a 1 000 000 12 25,0 16,7 16,7 33,3 25,0

Mais de    1 000 000 13 15,4 23,1 23,1 53,8 38,5

Totais 990 11,4 13,0 13,0 7,1 7,5

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).
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Gráfico 4.41: Comparação entre os estados brasileiros em relação a porcentagem de 
municípios por articulações interinstitucionais no setor de meio ambiente– Brasil – 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

 

Dentre os municípios turísticos (gráfico 4.42), a porcentagem dos que apresentam consórcio público e 
convênios e parcerias com o setor privado e comunidades é significativamente maior, com destaque para 
os consórcios com a união que são o triplo dos existentes no conjunto dos municípios brasileiros.

Gráfico 4.42: Comparação entre a porcentagem de municípios no total dos municípios 
brasileiros e nos municípios turísticos selecionados em relação às articulações 
interinstitucionais no setor de meio ambiente– Brasil –2005
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

4.5.5 Setor de saneamento e manejo de resíduos sólidos
Nessa política, os serviços relativos ao esgotamento sanitário e ao manejo de resíduos sólidos ficaram 
historicamente como competência da esfera municipal de governo, com exceção dos municípios que 
fizeram a opção de trabalhar com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). As companhias estaduais de 
saneamento tenderam a concentrar suas atividades nas sedes dos municípios maiores e nos sistemas de 
abastecimento de água.

Na implementação da política de saneamento e/ou de manejo de resíduos sólidos, (tabela 4.59) as relações 
com a esfera estadual tendem a ser mais frequentes provavelmente devido à atuação das companhias 
estaduais de saneamento, principalmente nos municípios acima de 50 mil habitantes; mas chama à atenção 
a baixa articulação intergovernamental e com o setor privado nos municípios com mais de 500 mil até 
1milhão de habitantes. Acima de 1 milhão de habitantes todas as articulações intergovernamentais e com o 
setor privado são muito mais frequentes do que nas demais faixas de população.

A região Sul, com destaque para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, apresenta o maior 
percentual de consórcios públicos intermunicipais formados para a implementação da política de 
saneamento e manejo de resíduos sólidos. Encontram-se na mesma situação Sergipe e Pernambuco, na 
região Nordeste, e Acre, na região Norte (gráfico 4.43). 

Tabela 4.59: Porcentagem de municípios por articulações interinstitucionais no setor de 
saneamento ou manejo de resíduos sólidos no total dos municípios por faixa populacional 
– Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE 

HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSÓRCIO PÚBLICO CONVÊNIO DE 
PARCERIA COM 
SETOR PRIVADO

APOIO DO SETOR 
PRIVADOS OU DE 
COMUNIDADESINTERMUNICIPAL ESTADO UNIÃO

% % % % %

Até 5 000 1362 6,6 5,1 3,1 1,0 0,2

De 5 001 a  10 000 1310 5,2 5,2 3,4 1,7 1,1

De 10 001 a 20 000 1298 4,9 6,7 3,5 2,9 1,3

De 20 001 a 50 000 1026 6,2 8,4 5,0 2,3 1,9

De 50 001 a 100 000 313 8,3 12,8 7,3 6,7 4,5

De 100 001 a 500 000 220 12,7 14,5 9,5 9,5 6,4

De 500 001 a 1 000 000 21 4,8 9,5 9,5 4,8 9,5

Mais de    1 000 000 14 14,3 21,4 14,3 35,7 35,7

Totais 5564 6,2 7,0 4,2 2,6 1,6
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Tabela 4.60: Porcentagem de municípios por articulações interinstitucionais no setor de 
saneamento ou manejo de resíduos sólidos nos municípios turísticos selecionados por faixa 
populacional – Brasil – 2005 

CLASSE DE POPULAÇÃO

POR NÚMERO DE 

HABITANTES

MUNICÍPIOS

CONSÓRCIO PÚBLICO CONVÊNIO DE 
PARCERIA COM 
SETOR PRIVADO

APOIO DO SETOR 
PRIVADOS OU DE 
COMUNIDADESINTERMUNICIPAL ESTADO UNIÃO

% % % % %

Até 5 000 95 9,5 7,4 4,2 3,2 1,1

De 5 001 a  10 000 152 6,6 4,6 2,6 3,9 2,0

De 10 001 a 20 000 198 9,1 7,6 4,5 5,6 1,5

De 20 001 a 50 000 280 8,9 8,6 4,3 3,6 1,8

De 50 001 a 100 000 122 10,7 13,9 8,2 8,2 6,6

De 100 001 a 500 000 118 11,0 12,7 6,8 8,5 3,4

De 500 001 a 1 000 000 12 8,3 8,3 8,3 0,0 8,3

Mais de    1 000 000 13 15,4 23,1 15,4 38,5 38,5

Totais 990 9,2 9,0 5,1 5,6 3,0

Gráfico 4.43: Comparação entre os estados brasileiros em relação a porcentagem de 
municípios por articulações interinstitucionais no setor de saneamento e resíduos sólidos– 
Brasil – 2005

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Comparando-se com a totalidade dos municípios do Brasil, os selecionados como turísticos mantêm a 
tendência de apresentarem percentuais maiores (gráfico 4.44).



262

Fonte: Dados básicos: IBGE. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2005. [Rio de Janeiro, 2006]. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2005/defaultshtm>. Acesso em: 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP).

Gráfico 4.44: Comparação entre a porcentagem de municípios no total dos municípios brasileiros 
e nos municípios turísticos selecionados em relação às articulações interinstitucionais no setor 
de saneamento– Brasil –2005

 
Os municípios turísticos, conforme análise dos dados apresentada nesta seção estão mais organizados 
quanto aos instrumentos necessários para a gestão das políticas públicas que interessam diretamente ao 
turismo. Isso evidencia-se em particular,  nos instrumentos das políticas de regulação urbana - legislação 
urbana básica e plano diretor -, nos instrumentos das políticas sobre meio ambiente e nos instrumentos 
das políticas para cultura. Apesar dessas diferenças em relação ao conjunto dos municípios do Brasil, os 
municípios turísticos muito têm que avançar tanto na institucionalização dessas políticas públicas como na 
capacidade de articulação interinstitucional, considerando que o turismo é uma área com múltiplas interfaces 
nos diversos setores das políticas públicas.
 
Em algumas áreas específicas nas quais o turismo tem maior sensibilidade à carência de instrumentos de 
regulação e de políticas adequadas há muito ainda o que fazer para suprir essas deficiências. Apenas 32,1% 
dos municípios turísticos têm planos diretores. A mesma carência percebe-se nos instrumentos de legislação 
urbana básica. Os municípios, além de não cumprirem as exigências legais quanto à obrigatoriedade desses 
instrumentos, deixam suas áreas urbanas e de expansão urbana sujeitas a um crescimento desordenado o 
que, certamente, será prejudicial ao desenvolvimento adequado dos destinos turísticos.

Com relação à institucionalização das políticas tributárias que possibilitam a esses municípios tirarem melhor 
proveito dos impactos econômicos gerados pelo turismo, essa situação apresenta-se um pouco melhor, 
mas sem grandes diferenças entre os municípios turísticos e o universo dos municípios brasileiros. Essa 
melhora, como se referiu no item 4.3.1 dessa seção, pode ser atribuída, em parte, às exigências da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Apesar disso, como se demonstrará na pesquisa qualitativa, seção 5, são grandes 
as carências de regulação na área de serviços do turismo. Estima-se que a inadimplência na arrecadação do 
ISS seja bastante elevada pela falta de uma atuação efetiva dos municípios no cadastramento das empresas, 
na cobrança de taxas e dos impostos.

Com relação à efetivação do quadro de servidores, a situação dos municípios turísticos encontra-se um 
pouco pior do que a totalidade dos municípios brasileiros. Dentre os municípios turísticos 32,5 % têm menos 
de 50% de servidores efetivos, contra 26,5 % para o total dos municípios do país. Esse reduzido quadro de 
servidores efetivos tende a refletir negativamente na institucionalização das políticas públicas, deixando-as 
sujeitas às mudanças na administração municipal, trazendo constantes alterações no quadro funcional. Com 
isso, os municípios têm recorrido com maior frequência à terceirização, subcontratações e conveniamentos, 
impedindo consolidar quadros profissionais mais estáveis como exige a gestão das políticas públicas.  
Quando se consideram os municípios turísticos e o total de municípios do Brasil, de modo geral há uma baixa 
institucionalização das políticas públicas além de pouca capacidade de articulações interinstitucionais. Esse 
último aspecto pode ser explicado pelo fato de ter-se, pelo menos nas relações intergovernamentais, retornado 
ao modelo de transferência negociada de recursos vinculados a projetos que os municípios, principalmente os 
menores e mais distantes dos grandes centros, não dispõem de capacidade técnica para captar.  
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5. ANÁLISE DOS DESTINOS TURÍSTICOS POR MACRORREGIÃO - 
MUNICÍPIOS SELECIONADOS

Essa seção apresenta os resultados da pesquisa qualitativa feita com base nos relatórios dos Grupos Focais 
e na transcrição das entrevistas institucionais realizadas nas cidades visitadas.

Buscou-se analisar as principais características do turismo em cada uma delas, contemplando os impactos 
positivos e negativos gerados por esse setor. Avaliou-se também as ações de planejamento quanto à 
implantação de projetos e programas que pudessem incrementar a atividade, a busca de recursos e parcerias 
na iniciativa privada e nas diversas esferas de governo, os conflitos de interesse entre os diversos atores 
envolvidos no turismo, os investimentos e as perspectivas futuras para o seu desenvolvimento sustentável, 
de modo a se obter conhecimento sobre o processo de sua gestão e seus impactos nas finanças municipais 
dos municípios selecionados.

Cada sub-seção contempla as cinco regiões brasileiras e os respectivos municípios selecionados com a 
análise dos dados qualitativos e um quadro-síntese.

Para uma compreensão mais contextualizada dos municípios turísticos, a pesquisa qualitativa foi feita a 
partir de uma amostra de 22 municípios previamente selecionados. Contempla dois níveis de percepção 
dos principais impactos da atividade turística no desenvolvimento das cidades escolhidas. De um lado, a 
atuação e o envolvimento dos respectivos trades turísticos na implementação de um turismo sustentável, e 
de outro, a observação de como as administrações públicas, por meio de programas e projetos, preparam-
se para obter resultados positivos desse setor, em termos de geração de renda e emprego, que irá beneficiar 
a população e o desenvolvimento de sua economia.

Para isso utilizou-se, dentro do campo dos métodos qualitativos, a técnica de Grupo Focal (GF) que oferece 
a possibilidade de examinar uma área temática com profundidade, trabalhando com pequenas amostras que 
reúnem, em um mesmo espaço, um grupo significativo de informantes que trocam opiniões e complementam 
informações de forma espontânea. Os Grupos Focais (GFs), em número de 20, foram constituídos por 
representantes do trade turístico e de instituições públicas e privadas, que direta ou indiretamente, atuam 
nos segmentos relacionados à atividade turística. Estes envolveram um total de 181 pessoas nas cinco 
macrorregiões do país. As questões que orientaram os debates nos GFs distribuíram-se por quatro temas 
centrais: as características do turismo no destino pesquisado, a percepção de seus impactos positivos e 
negativos na economia e na sociedade local, a atuação da administração no planejamento da atividade 
turística e a contribuição do turismo nas finanças municipais.

Para se avaliar a gestão pública local do turismo o instrumento utilizado foi a realização de entrevistas semi-
estruturadas com representantes da administração municipal e de outras esferas de governo (estadual e federal) 
ligados aos setores de planejamento, turismo, cultura, meio ambiente, patrimônio e finanças municipais. Foram 
entrevistadas 102 pessoas integrantes dessas instituições nos 22 destinos turísticos pesquisados.

A escolha dos municípios para a pesquisa qualitativa, embora tenha privilegiado os 65 destinos indutores, não 
se ateve somente a eles, acrescentando outros que caracterizam um conjunto de municípios representativos 
do turismo em cada uma das macrorregiões do país. Ressalta-se que todos esses municípios integram o 
“Mapa da Regionalização do Turismo” – Ministério do Turismo (2006).

Os critérios dessa seleção levaram em conta a diversidade de situações e de contextos dos municípios 
turísticos, a saber: municípios de vários estratos de população; diversidade de segmentos turísticos 
dominantes em cada destino; segmentos turísticos mais representativos de cada região brasileira; municípios 
que apresentam uma infraestrutura turística significativa, caracterizando maior nível de consolidação do 
setor, independentemente de pertencer ou não aos 65 municípios indutores; demanda turística, tanto de 
caráter internacional como de caráter nacional e/ou regional.

Entre os municípios selecionados excluíram-se grande parte das capitais estaduais, em especial as de 
grande porte, porque a diversidade de suas atividades econômicas cria interferências espúrias que dificultam 
a percepção dos impactos do turismo nas finanças dos seus respectivos municípios. O quadro 5.1, a seguir, 
apresenta os 22 municípios selecionados segundo esses critérios.
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Quadro 5.1: Amostra dos municípios turísticos selecionados para amostra da pesquisa 
qualitativa por macrorregião, região turística e segmento turístico – Brasil – 2008

Nº MUNICÍPIO ESTADO POP. 2005 INDUTOR
REGIÃO

TURÍSTICA
SEGMENTO TURÍSTICO

MACRORREGIÃO NORTE

1. Manaus AM 1.644.690 Sim Polo Manaus/Encontro 
das Águas

Ecoturismo - Aventura 
e Esportes - Negócios e 
Eventos.

2. Belém PA 1.405.871 Sim Polo Belém
Ecoturismo – Cultural - 
Aventura e Esportes - 
Negócios e Eventos.

MACRORREGIÃO NORDESTE

3. Barreirinhas 
(Lençóis Maranhenses) MA 44.869 Sim Lençóis Maranhenses Aventura e Esportes - 

Ecoturismo.

4. Aracati 
(Canoa Quebrada) CE 67.533 Sim Litoral Leste Sol e Praia - Cultural.

5. Ipojuca 
(Porto de Galinhas) PE 67.963 Sim Litoral Sul Sol e Praia – Ecoturismo - 

Aventura e Esportes.

6. Natal RN 778.040 Sim Região Polo Costa das 
Dunas

Sol e Praia - Ecoturismo - 
Aventuras e Esportes.

7. Lençóis 
(Chapada Diamantina) BA 9.741 Sim Chapada 

Diamantina
Ecoturismo - Aventura e 
Esportes - Cultural.

8. Porto Seguro BA 133.976 Sim Costa do 
Descobrimento

Sol e Praia - Ecoturismo 
- Aventura e Esportes - 
Cultural.

MACRORREGIÃO CENTRO-OESTE

9. Caldas Novas GO 65.637 Sim Região das Águas Ecoturismo - Saúde.

10. Rio Quente GO 2.886 Não Região das Águas Ecoturismo -Saúde.

11. Bonito MS 17.841 Sim Bonito e Serra da 
Bodoquena

Ecoturismo – Aventura e 
Esportes.

12. Corumbá MS 100.268 Sim Pantanal Ecoturismo – Aventura e 
Esportes.

MACRORREGIÃO SUL

13. Foz do Iguaçu PR 301.409 Sim
Oeste e Municípios 
Lindeiros ao Lago de 
Itaipu

Ecoturismo – Cultural 
– Aventura e Esportes - 
Negócios e Eventos.

14. Florianópolis SC 396.778 Sim Grande
Florianópolis

Sol e Praia – Ecoturismo 
– Cultural - Aventura e 
Esportes - Negócios e 
Eventos.

15. Gramado RS 32.664 Sim Região Serra Gaúcha Cultural – Ecoturismo - 
Negócios e Eventos.

16. Canela RS 39.153 Não Serra Gaúcha Cultural - Ecoturismo - 
Negócios e Eventos.

MACRORREGIÃO SUDESTE

17. Ilhabela SP 25.408 Sim Vertente 
Oceânica Norte

Ecoturismo -  Sol e Praia – 
Aventura e Esportes.

18. Campos do Jordão SP 48.711 Não Vertente 
Oceânica Norte

Ecoturismo – Cultural - 
Negócios e Eventos.

19. Parati RJ 33.062 Sim Costa Verde
Cultural – Ecoturismo - 
Sol e Praia – Aventura e 
Esportes - Negócios e 
Eventos.

Continua
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20. Búzios RJ 23.011 Sim Costa do Sol Ecoturismo - Sol e Praia – 
Aventura e Esportes.

21. Ouro Preto MG 68.635 Sim Região Turística 
Coração das Gerais

Cultural - Negócios e 
Eventos.

22. Poços de Caldas MG 151.605 Não Estâncias do Sul
Cultural - Aventura 
e Esportes - Saúde 
Negócios e Eventos.

Nº MUNICÍPIO ESTADO POP. 2005 INDUTOR
REGIÃO

TURÍSTICA
SEGMENTO TURÍSTICO

Continuação Quadro 5.1

As subseções a seguir fazem uma análise dos resultados da pesquisa qualitativa organizada por 
macrorregião brasileira.

5.1. Macrorregião Norte

Manaus e Belém são os dois municípios da Região Norte que fazem parte da amostra da pesquisa qualitativa. 
Foram selecionados pela importância que têm na polarização do turismo nessa região. Os resultados da 
pesquisa e sua análise estão expostos nos itens abaixo.

5.1.1 Manaus (Amazonas)
É opinião geral que a atividade turística é ainda embrionária em Manaus, com um longo caminho a 
percorrer. Historicamente, foi a criação da Zona Franca (ZF), nos anos de 1970, que atraiu um grande 
fluxo de visitantes para a capital amazonense, articulando o turismo de compras, em especial de produtos 
eletroeletrônicos, com o turismo de selva, a partir da criação do Floating Lodging, o primeiro hotel localizado 
no interior da floresta tropical.

Vinte anos depois, com o declínio desta área de negócios, Manaus ficou mais restrita ao papel de 
distribuidora do fluxo turístico que, estimulado pelas campanhas preservacionistas em defesa da Amazônia, 
se dirige para a floresta, para o rio Amazonas e seus afluentes. Embora não tenha ocorrido um boom 
do ecoturismo, ele contribuiu para a mudança do tipo de hospedagem e de empresas para o turismo na 
região. Os famosos “hotéis de selva”, que recebem grande número de turistas estrangeiros, provocaram 
uma melhora substancial na infraestrutura de serviços e equipamentos. No município de Novo Airão, um 
empreendimento de grupo empresarial italiano procura valorizar a mão-de-obra local. O mesmo acontece 
com o Hotel Mercure, pertencente a uma cadeia internacional, que busca utilizar o trabalhador local, 
contribuindo para o aumento do emprego e renda em Manaus.

Manaus é o porto de chegada e saída dos cruzeiros marítimos, em média dois por mês. Entre os meses de 
maio e outubro predominam os navios com turistas americanos e alemães. De acordo com o subsecretário 
de Planejamento e Administração, mesmo que a contribuição dos cruzeiros na economia local seja pequena, 
porque a viagem não só inclui hospedagem e alimentação como também o tempo de permanência é curto, 
eles movimentam a cidade. Se o porto oferecesse infraestrutura para o turismo e um preço de cabotagem 
mais baixo, os cruzeiros poderiam ser em maior número. Mas o seu uso é voltado para o transporte de 
mercadorias e de passageiros do interior do estado. Está em curso uma ação do governo estadual contra 
sua privatização, que impede qualquer intervenção do poder público. Na opinião dele “é necessário estudos 
que avaliem o potencial e o impacto da questão fluvial na atividade turística”.

A principal característica do turismo no estado é a selva, e os atrativos de Manaus têm pouco peso. Em 
geral, o turista reserva um dia para fazer um city tour e conhecer o Teatro Amazonas, que simboliza o auge 
do ciclo da borracha na região, e as construções neoclássicas do seu entorno. No entanto, a cidade possui 
alguns eventos que atraem muitos visitantes como o Festival de Ópera que acontece nos meses de abril e 
maio, a festa de São Pedro em 29 de junho com a procissão fluvial e o Boi Manaus em 24 de outubro, dia do 
aniversário da cidade, que conta com o apoio de trios elétricos.

A secretária de Meio Ambiente faz críticas ao turismo de selva, que diz ser bem diferente do ecoturismo. 
Não é autêntico porque é mais dirigido para o turismo dos grandes hotéis do que para pequenos grupos 

Fonte: Pesquisa de campo da Fundação João Pinheiro (FJP) – Censo demográfico – IBGE

Nota: PA = Pará. MA = Maranhão. CE = Ceará. PE = Pernambuco. RN = Rio Grande do Norte. BA = Bahia. Go = Goiás. MS = Mato 
Grosso do Sul. PR = Paraná. SC = Santa Catarina. RS = Rio Grande do Sul. SP = São Paulo. RJ = Rio de Janeiro. MG = Minas 
Gerais.
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de visitantes. Muitos desses hotéis não estão comprometidos com a causa ambiental: jogam lixo nos rios, 
não incorporam práticas ambientalistas no dia-a-dia dos seus hóspedes e empregados, e fazem uso de 
materiais poluentes, como o plástico, causando forte contraste com a exuberância da floresta. É um turismo 
estereotipado que oferece um conhecimento superficial da cultura indígena, bem como das populações 
ribeirinhas, além de ser caro para o padrão de vida do turista brasileiro. Para fomentar o ecoturismo, é 
fundamental se pensar em estratégias que levem em conta a grande dimensão territorial da Amazônia, com 
a criação de polos localizados em lugares com forte apelo da beleza natural da floresta, de fácil acesso, mas 
composto de pequenos grupos de visitantes que tenham como preocupação a preservação dos santuários 
naturais da selva tropical.

Já o turismo de negócios tem limitações para se expandir porque a cidade não tem capacidade para sediar 
grandes eventos, uma vez que sua capacidade de hospedagem é de cerca de seis mil leitos. A ausência de 
um centro de convenções de grande dimensão é também um fator limitador porque dificulta a ampliação do 
turismo de negócios e de eventos. As instalações existentes comportam apenas duas mil pessoas. Para um 
participante do Grupo Focal1, Manaus está perdendo todos os eventos do norte-nordeste para Belém que 
investiu em um centro de convenções, o Hangar, inaugurado em 2007.

Para driblar o orçamento reduzido e ampliar suas ações, a Fundação Municipal de Turismo (Manaustur) 
procura trabalhar, em parceria, com diferentes instituições públicas e privadas. Dentro do orçamento 
total do município de R$1,6 bilhão, os recursos destinados ao turismo são de apenas R$12 milhões, 
percentual menor do que 1%. Este fato poderia ser amenizado se existissem políticas articuladas no interior 
da administração municipal para a implementação de ações com as áreas da Cultura, Educação e Meio 
Ambiente, entre outras. Atualmente, sua fonte de recursos mais significativa vem do Projeto Monumenta/
Ministério da Cultura (MinC), cerca de seis milhões de reais para a recuperação de sítios históricos da 
cidade, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartida da Prefeitura, 
cuja principal obra é o Mercado Municipal. Foi afirmado, tanto nas entrevistas como no GF, que as verbas 
do Ministério do Turismo (MTur) só contemplam a Empresa Estadual de Turismo Amazonas (Amazonastur). 
Esta preferência, que acontece também em muitos outros estados do país, levou à criação da associação 
das secretarias de turismo das capitais para lutar por mais recursos.

Segundo a presidente da Manaustur, suas principais metas são: reforçar parcerias com as entidades ligadas 
ao trade turístico; implementar ações de valorização dos sítios históricos da cidade como a revitalização 
do Mercado Municipal, que faz parte do conjunto portuário; estabelecer parcerias com o interior do estado 
para o fortalecimento de eventos e de destinos turísticos; capacitar, por meio do programa Manausqualitur, 
pequenos meios de hospedagem como pousadas e hostels para atrair turistas mais jovens e de menor 
poder aquisitivo; incrementar a atuação do órgão para fora do estado, vendendo o destino Manaus e a 
selva amazônica para o resto do Brasil e para o exterior; e captar recursos para a Manaustur e investir na 
valorização de seus funcionários.

Outros projetos se encontram em fase de desenvolvimento. Uma proposta da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa) e que contaria com o apoio da Amazonastur, compreende a criação de 
acomodações nas comunidades em torno de Nova Airão, que receberiam o nome “cama e café”. Oito 
comunidades indígenas, sendo uma nos arredores de Manaus, seriam preparadas para alojar aqueles 
turistas que têm maior interesse em conhecer os povos da floresta. Também está sendo elaborado um 
projeto no distrito de Livramento, em parceria com um grupo italiano, que tem como foco o agroturismo. 
Uma medida importante para valorizar a atividade turística foi a introdução, na grade curricular das escolas 
públicas, de temas sobre turismo, com ênfase nos aspectos culturais e ambientais.

Não há um Conselho Municipal de Turismo, mas na esfera estadual funciona o Fórum de Turismo, no qual a 
Manaustur participa ao lado de representantes do trade turístico da cidade. A atuação do setor privado nas 
políticas públicas de turismo se dá via Convention & Visitors Bureau, que é responsável pela captação de 
eventos para a cidade.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está presente no setor turístico com 
o “Programa Estruturante de Turismo na Região Norte”, que tem como objetivo divulgar a região, e suas 
propostas contemplam desde a capacitação da mão-de-obra local até o desenvolvimento do mercado para 
atividades turísticas. Também participa do projeto Turismo Receptivo de Manaus com a Amazonastur e a 
Manaustur, que visa melhorar a qualidade dos serviços prestados e dos produtos turísticos.

1 Grupo Focal (GF), grupo da sociedade civil composto por empresários e entidades do trade turístico e de instituições que atuam no setor do 
turismo, que participaram da discussão sobre o turismo, seus impactos e perspectivas, em cada um dos destinos turísticos que integraram 
a amostra da pesquisa qualitativa.
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As instituições universitárias de turismo, em especial a Universidade Estadual do Amazonas, trabalham em 
sintonia com as políticas do município, que facilita a absorção de seus alunos pelo mercado voltado para 
as atividades do turismo.

É muito difícil perceber os impactos do turismo nas finanças municipais, devido à inexistência de medições 
sobre suas atividades. Para o secretário municipal de Planejamento e Administração seriam necessários 
indicadores específicos para cada área do setor como hotelaria, restaurantes, eventos e atividades 
artesanais. Reconhece que a gestão administrativa, nas três esferas públicas, deveria se preocupar com 
estatísticas, índices e informações. Estatísticas eventuais são apresentadas para eventos específicos, mas 
não demonstram a incidência dos componentes do turismo sobre eles.

Para os participantes do GF, cada segmento do trade turístico tem controle sobre o que ele paga de 
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), mas o problema da informalidade prejudica bastante. 
Os investimentos também não são muito altos, tanto do setor público como do privado.

Em termos de tributos, de acordo com o secretario municipal de Finanças, a contribuição do turismo é baixa, 
apenas 5% da arrecadação do município, que em 2007 foi de R$ 1,6 bilhão. Na verdade, a especificidade do 
turismo de selva não traz ganhos financeiros para a cidade, de forma significativa. Por exemplo, no turismo 
de pesca os grupos vão e voltam do destino final, a cidade de Barcelos, parando apenas no aeroporto. Isto 
se deve também ao fato de ser um setor pouco organizado com predomínio da informalidade. Em Manaus, 
não existem grandes operadoras de turismo, porquanto uma delas tem apenas uma representação.

A distribuição da receita tributária pode ser descrita da seguinte maneira: a receita própria é a responsável 
por 35% a 40% da arrecadação total; as transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 
respondem por 33% e o restante se deve aos repasses do imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e prestação de serviços (ICMS) e taxas como a de iluminação pública. Em 2007, a 
arrecadação do ISS girou em torno de 256 milhões de reais/ano, que o torna um dos mais importantes 
tributos municipais, cujas maiores contribuições vêm do setor da construção civil e dos restaurantes. Em 
seguida, posiciona-se o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) (82 milhões de 
reais) e o Imposto sobre Transmissão inter vivos de Bens e Imóveis (ITBI), (17 milhões de reais). O serviço 
de água e esgoto é terceirizado desde 2001, sendo gerido por uma empresa privada, responsável pela 
cobrança das tarifas. A prefeitura recebe royalties do petróleo e gás, provenientes da refinaria da Petrobras. 
Os principais responsáveis pela evasão dos tributos são o setor comercial e o portuário, por causa da 
pouca regulamentação e alta informalidade. Para amenizar os prejuízos com a evasão fiscal, a administração 
municipal está implantando a nota fiscal eletrônica.

Manaus é uma cidade-estado, tudo passa por ela, afirmaram várias vezes os representantes da 
administração municipal e do trade turístico. Além de concentrar a população do estado, é responsável por 
cerca de 95% dos tributos arrecadados em todo o Amazonas. Tal afirmação foi acompanhada por críticas à 
política de turismo do governo estadual, que julgam ser equivocada. Embora seja a porta de entrada da selva, 
Manaus é deixada de lado pela Amazonastur, que promove como destino turístico municípios sem nenhuma 
estrutura para receber os visitantes. Também dá mais recursos para a Festa do Boi de Parintins do que para as 
necessidades da capital. Por exemplo, o governo não se esforça por aumentar o número de voos no aeroporto 
de Manaus, mas briga pela licença de pouso para aviões de maior porte no aeroporto de Parintins.

O futuro da ZF é uma grande preocupação, por ser ainda bastante dependente dos subsídios do governo federal. 
Se até os anos de 1990 ela atraía turistas de todas as partes do país, pela qualidade e preço dos produtos 
que oferecia, hoje está bem esvaziada. E se acontecer uma saída significativa das indústrias aí estabelecidas, 
cerca de 500 empresas, este fato deverá gerar uma onda de desemprego, que poderá, por sua vez, provocar 
uma corrida em direção à floresta, colocando em risco seus recursos naturais, sua biodiversidade. E Manaus 
voltará a ser “um porto de lenha”, como enfatizou o subsecretário municipal da Fazenda.

Expandir o turismo na região não é tarefa fácil. A floresta amazônica é permanentemente policiada pelos 
ambientalistas, sempre atentos à construção de Resorts que coloquem em risco os recursos naturais da 
floresta A proibição deste tipo de construção tem de ser substituída por hotéis de pequeno porte, com 
capacidade limitada de hospedagem, mas que torna o investimento altamente dispendioso. O turismo de 
selva nunca poderá ser de massa e nem se apoiar em grandes empreendimentos turísticos.

Na opinião de todos os entrevistados o filão a ser explorado é o ecoturismo no estado e em Manaus. A cidade 
conta com parques, áreas de conservação e um corredor ecológico, o Igarapé do Mindu, que se estende por 
7 quilômetros de mata ciliar na área urbana da cidade, além do Parque Cultural, com áreas de esporte e lazer, 
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localizado na Ponta Negra, que necessita de um processo de revitalização, e a Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Tupé, às margens do Rio Negro. Estes e outros locais acessíveis à população local e aos 
visitantes não são visitados por falta de um trabalho de divulgação dessas áreas de lazer.

No seu entorno a atração mais procurada é “o encontro das águas”, quando a correnteza das águas escuras 
do Rio Negro se junta ao fluxo de águas barrentas do Rio Solimões. Os dois rios correm lado a lado, sem se 
misturar, por cerca de 18 quilômetros, sendo uma das mais espetaculares atrações turísticas de Manaus. O 
fenômeno ocorre devido à diferença das temperaturas, densidades e correntezas das águas dos rios.

No Baixo Rio Negro, além da natureza e de belas paisagens, é possível desenvolver um turismo apoiado 
nas comunidades indígenas e ribeirinhas. Mas para que isso se concretize, é necessário um trabalho de 
capacitação dos nativos para aprender como receber, como fazer uma visita guiada, como mostrar os traços 
importantes de sua cultura, como o artesanato, a culinária, a dança e a música.

O subsecretário da Receita disse que a cultura indígena não é valorizada. Segundo ele, atualmente existem 
de 12 a 15 mil índios de diversas etnias espalhados pela periferia da cidade em condições precárias e sem 
uma função específica no mercado de trabalho. A sugestão seria a criação de uma “aldeia indígena” que 
atraísse os turistas com demonstrações de sua cultura como rituais de danças e oferta de comidas típicas. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente já realizou reuniões com essas populações e a receptividade 
à proposta foi boa.

Algumas medidas deveriam ser feitas para incentivar o turismo voltado para o “pequeno empreendedor”, 
expandindo a rede hoteleira no segmento de hotéis medianos. O que predomina na cidade são condições 
de hospedagens bem distintas: muito caras ou mais baratas, mas em condições precárias, embora os 
preços destas últimas não sejam tão acessíveis.

Outro fator que dificulta o aumento do fluxo turístico na região é, principalmente, o acesso aéreo. Do lado do 
turismo interno, os voos dos centros nacionais emissores, como Rio e São Paulo, são em número reduzido 
e o preço da passagem é caro. Mas existe outro agravante, como bem sintetizou um participante do GF: “A 
cultura do brasileiro é sol e praia. Quando descobre que para ir á Bahia ele vai pagar a metade do preço da 
passagem de Manaus não tem escolha, vira sonho. Além do mais, o turismo de sol e praia é mais barato 
para as famílias. Com a decadência da ZF não se tem mais o atrativo das compras baratas, e os hotéis de 
selva ou de Manaus têm preços salgados”. Enfim, um conjunto de fatores faz com que Manaus não seja a 
primeira opção de destino turístico para um grande número de brasileiros.

Do lado do turismo internacional, a decadência da ZF também provocou uma redução drástica das 
companhias americanas e europeias que faziam escalas ou tinham voos diretos para Manaus, diminuindo 
significativamente o número de visitantes. No caso dos americanos, o maior contingente de turistas pela 
proximidade de Miami, um fator que atua de forma negativa é a exigência de visto. Para os participantes do 
GF, a reciprocidade do visto faz com que o turista americano procure um produto similar, por exemplo, na 
Costa Rica. Também a flutuação da taxa do dólar e a crise econômica americana vão limitar a vinda desses 
turistas. É crucial para a expansão da atividade turística em Manaus, e por consequência no estado, o 
aumento de voos nacionais e internacionais.

Eventos em outras cidades do Amazonas acabam tendo reflexos positivos na capital. Por exemplo, o Boi 
de Parintins, localidade que fica a 1h15 de avião de Manaus, que tem seu ápice nos três últimos dias 
de junho, movimenta a capital com os preparativos para a festa durante todo o ano. Ocorrem diversos 
eventos no bumbódromo manauense, com patrocínio público e privado, preparatórios para a apresentação 
em Parintins, cujos “brincantes” vêm na sua maioria de Manaus. O mercado local se beneficia da feitura 
das roupas, fantasias e adereços para a festa, que movimenta o segmento têxtil local, além de outras áreas 
como som e música, que geram renda e emprego para a população local.

A frase “a cidade para ser boa para o turista tem de ser boa para o morador” revela os problemas 
urbanos de Manaus. Para os participantes do GF, o centro histórico é caótico, com suas calçadas invadidas 
por camelôs, ruas sujas, sem sinalização e segurança. Um ponto positivo é a sinalização turística que está 
sendo implantada pela Prefeitura. O porto causa uma péssima impressão aos turistas que são atropelados por 
vendedores ambulantes, podem ser assaltados e caminham por espaços bem sujos. “Em qualquer ilhota do 
Caribe, quando você chega de navio é um prazer descer no porto”, disse um deles. A restauração do Mercado 
Municipal é vista como fundamental para a revitalização da área. Também o aeroporto, por sua decadência, é 
alvo de reclamações. Nenhum dos dois equipamentos dá o apoio necessário ao setor turístico.
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Para os representantes do poder público, o grande problema é o crescimento urbano desordenado, com 
muitas invasões em áreas de risco. Como a cidade possui ainda fragmentos de floresta tropical, há uma 
intensa pressão sobre estas reservas para a construção de moradias. A precariedade da infraestrutura de 
saneamento básico causa sérios impactos no meio ambiente, principalmente na região dos igarapés, com a 
poluição das águas dos rios pelas populações ribeirinhas. Por isso, o Plano Diretor, aprovado em 2002, tem 
como enfoque principal a área ambiental, com efeitos sobre o setor da construção civil.

Estar no centro da Amazônia, conhecida no mundo inteiro pelo potencial de seus recursos naturais, 
favorece o desenvolvimento do turismo. Mas esta vantagem tem de ser trabalhada. Para os participantes 
do GF, é preciso investir pesado em um plano de marketing. Em resumo, afirma um participante:

“[...] não se divulga um destino na base de data show, de slidizinhos ou 
de troca de cartões em feira de turismo. Para sensibilizar um operador 
a atrair o pessoal lá de fora e o de dentro, tem de ser por outra ótica. É 
um trabalho que deve ser feito, em conjunto, pelas esferas municipal, 
estadual e federal. Não é campanha publicitária de hotel de selva versus 
hotel de Manaus. É para o destino Amazonas, a capital e os outros 
municípios da selva. Mostrar que para esse lugar do planeta vem gente 
diferente que gosta da natureza e que pode assistir ópera em um teatro 
da qualidade do nosso, no meio da floresta tropical”.

A criação do MTur pelo governo Lula é vista como um ganho importante para o setor dando maior visibilidade 
institucional e captando mais recursos federais para investimentos nos destinos turísticos. Fundamental, no 
entanto, para o desenvolvimento do turismo é fazer com que os governos do estado e do município vejam 
nesta atividade uma grande saída para a economia amazonense. Para corroborar isto um participante do 
GF disse: “Tivemos o ciclo da borracha, o ciclo da ZF e agora tem que vir o ciclo do turismo. Você tem a 
matéria-prima para ser trabalhada, sem precisar construir fábricas”.

O quadro 5.2 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Manaus.

Quadro 5.2: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Manaus (AM) – 
Brasil – 2008

CARACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização 
geral do turismo

O grande atrativo é a selva tropical, e Manaus, sua porta de entrada. O turismo de selva, de 
pesca e o ecoturismo diversificam a oferta turística do estado do Amazonas, com reflexos 
pouco significativos na economia da capital. A biodiversidade da região abre perspectivas 
para o turismo científico.

O turismo de compras foi relevante no auge da ZF entre os anos de 1970 até o início 
de 1990, e atualmente ela estimula o turismo de negócios com base no seu parque 
industrial.

O turismo cultural é pouco explorado, limitado ao Teatro Amazonas e às construções 
neoclássicas de seu entorno. O turismo de eventos e os cruzeiros marítimos contribuem 
para a promoção da cidade como destino turístico.

Manaus dá suporte e infraestrutura para o turismo de selva, mas em troca recebe muito 
pouco. Os benefícios para a cidade ficam muito aquém do nível desejado, porque os 
turistas estão mais interessados em explorar os atrativos da selva, uma vez que as agências 
de turismo encaminham o visitante imediatamente para os diversos roteiros envolvendo a 
floresta tropical, sem preocupações em oferecer roteiros alternativos na cidade.

Predomínio de turista nacional de alto poder aquisitivo, devido aos custos de 
hospedagem e deslocamento, e de estrangeiros provenientes dos Estados Unidos e 
da Europa.

Fluxo turístico constante com maior incremento entre abril e setembro (época da seca).

Continua
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Impactos do turismo

Positivos:
a) ampliação da rede hoteleira;
b) maiores oportunidades de emprego,
c) maior necessidade de capacitação da mão-de-obra,
d) melhor organização do artesanato local,
e) introdução de temas sobre o turismo na grade curricular das escolas públicas deu ênfase 
aos aspectos culturais e ambientais,
f) expansão de cursos superiores de turismo,
g) ampliação do setor de construção em Manaus e arredores.
Negativos:
a) falta de comprometimento dos empresários e dos turistas com a causa ambiental gera 
impactos negativos ao meio ambiente,
b) crescimento do mercado informal com aumento de camelôs no porto e na área central,
c) excessiva dependência de um turismo de padrão alto, sem gerar alternativas a um turismo 
de padrão médio voltado para a demanda nacional,
d) consolidou-se um tipo de turismo dependente da zona franca sem explorar outras 
potencialidades.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

Atuação conjunta entre entidades públicas e privadas reforça a importância do setor para a 
economia da cidade.

Manaustur busca dinamizar o turismo por meio de parcerias com entidades públicas e 
privadas, desenvolvendo projetos de melhoria dos serviços de apoio ao turismo e vendendo 
o destino Manaus.

Suframa dá suporte a projetos de melhoria na infraestrutura de apoio ao turismo e incentiva 
o agroturismo.

Atuação do Convention & Visitors Bureau nas políticas públicas de turismo, em especial na 
captação de eventos.

O Sebrae atua no desenvolvimento de projetos e apoia o turismo em seus vários níveis.

A Universidade Estadual do Amazonas capacita alunos que serão absorvidos pelo mercado 
do turismo.

Atuação do Fórum Estadual de Turismo, que tem entre seus membros participantes a 
Manaustur e representantes do trade turístico, traz benefícios ao setor.

Plano Diretor, aprovado em 2002, tem como enfoque principal a área ambiental, com efeitos 
sobre o setor da construção civil.

Criação do Ministério do Turismo pelo governo Lula facilitou a captação de recursos federais 
para investimentos nos destinos turísticos.

O turismo ainda não é visto pelos gestores públicos como saída para a economia 
amazonense.

Não existem políticas articuladas na administração municipal para a implementação de 
ações com as áreas da cultura, educação e meio ambiente. Nos três níveis de governo 
ainda não há preocupação com dados e informações estatísticas do setor turístico.

Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

Sebrae: Programa Estruturante de Turismo na Região Norte, cursos de capacitação da mão-
de-obra local e desenvolvimento do mercado para atividades turísticas.

Sebrae em parceria com a Amazonastur e a Manaustur: Projeto de Turismo Receptivo 
de Manaus, atuam em conjunto na melhoria da qualidade dos serviços prestados e na 
diversificação da oferta de produtos turísticos.

Manaustur e Amazonastur: parcerias com o Monumenta/MinC e com outras instituições, 
públicas e privadas, para fortalecimento do turismo.

Falta maior coesão entre a política de turismo gerenciada pela Amazonastur e os 
representantes do trade e da administração municipal.

Infraestrutura para o 
turismo I

A infraestrutura urbana é bastante precária em termos de saneamento, água e coleta de lixo.

Há carência de equipamentos turísticos como centro de convenções, sinalização e centro 
de apoio aos turistas.

Os voos são insuficientes e as potencialidades turísticas do porto fluvial são pouco exploradas. 
Há carência de serviços de apoio como restaurantes, guias turísticos e capacitação dos 
nativos para receber o turista. Falta um plano de marketing para a divulgação do destino 
Manaus. Constatou-se ser pequeno o montante de investimentos do setor público e do 
privado na atividade turística

Continua

Continuação Quadro 5.2
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  Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.1.2 Belém (Pará)
Trabalhar Belém efetuando melhorias na sua infraestrutura urbana é fundamental para promover o 
turismo receptivo. Na avaliação do coordenador municipal de Turismo, a reestruturação da cidade foi o 
objetivo principal da atual administração devido à sua precária infraestrutura urbana: ruas e avenidas sem 
asfalto e esburacadas, saneamento básico e limpeza urbana deficientes. Das medidas tomadas pelo poder 
público, foi muito ressaltada a retirada dos camelôs do centro da cidade, tornando suas vias principais mais 
agradáveis para a circulação dos pedestres. Na área histórica, foi implantada moderna sinalização turística 
para facilitar o deslocamento dos visitantes. Nas margens do rio Guamá está sendo construída uma orla de 
6,2 quilômetros de extensão que contará com pistas, quadras esportivas e outros equipamentos de lazer. Na 
entrada da cidade a construção de um Portal, com lojas e centro de apoio turístico, tem ainda como objetivo 
contribuir para a melhoria do trânsito. Outro avanço é o controle que está sendo feito sobre a localização, 
o aspecto e a higiene das barracas de venda de alimentos à população. Mas para que a atividade turística 
gere emprego e renda para a população local, é fundamental que se façam investimentos nas áreas básicas 
de educação e saúde, conclui o dirigente da Coordenadoria Municipal de Turismo (Belemtur).

O Plano Diretor, criado em 1987, passou por uma revisão pela Câmara dos Vereadores e o Cadastro 
Imobiliário, de 2000 está sendo atualizado. Um problema grave é a existência de 30 mil empresas instaladas, 
mas não registradas, que acarretam não só uma perda econômica para o Tesouro Municipal, como afetam 
também o controle urbanístico, pois se localizam em lugares inadequados.

Iniciativas na área do turismo de negócios e eventos aumentam o fluxo de visitantes, mas exigem melhorias 
na rede hoteleira e na qualificação da mão-de-obra. A construção do Hangar-Centro de Convenções e Feiras 
da Amazônia (Hangar) contribuiu para o desenvolvimento da atividade turística na cidade possibilitando a 
realização de maior número de seminários, congressos, feiras e cursos. Nas palavras de um empresário 
do trade turístico, “este é o caminho natural para estabelecer Belém como um destino preferencial no país”.

O Fórum Social Mundial em janeiro de 2009 é visto como um evento que divulga a cidade para o mundo. 
Para receber os participantes, uma série de ações foram executadas como o projeto Hospedagem Familiar, 
em habilitar casas particulares para receber os participantes deste evento, complementando os 6 mil leitos 
da rede hoteleira. Em face ao aumento da demanda turística, cerca de 7% entre 2006/2007, segundo os 
dirigentes da Paratur e da Belemtur, outros setores do trade,  como restaurantes e bares, feirantes, taxistas 
e empresários do setor de transporte urbano, estão dando maior importância aos cursos de capacitação 
ministrados por entidades públicas e privadas como o Sebrae. Apesar desse esforço, a informalidade do 
mercado de trabalho ainda é muito alta.

Com relação aos turistas, pode-se perceber uma diferença: os nacionais se enquadram mais na categoria 
de turismo de negócios e de eventos, enquanto os estrangeiros são atraídos pelas belezas naturais da 
região. Nesta última categoria predominam os franceses, que na sua grande maioria entram via Guiana 
Francesa, e os americanos pela existência de um voo entre Belém e Miami, com escala em Manaus. Como 
terceiro grupo mais importante podem ser incluídos os italianos. Em geral, o período de permanência dos 

Continuação Quadro 5.2

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

Em termos de tributos, a contribuição do turismo é baixa, apenas 5% da arrecadação 
do município, R$ 1,6 bilhão em 2007, e os recursos destinados foram de apenas R$ 12 
milhões.

Em 2007, a arrecadação do ISS ficou em torno de R$ 256 milhões/ano, ou 16% do total 
arrecadado, e os maiores contribuintes foram a construção civil e os restaurantes. A 
arrecadação do IPTU foi de R$ 82 milhões (5%), a do ITBI, R$ 17 milhões, apenas 1%. 

A percepção dos impactos do turismo nas finanças municipais é difícil, inexistem medições 
sobre suas atividades. Faltam indicadores específicos para cada área do setor como 
hotelaria, restaurantes, eventos e atividades artesanais.

Faltam dados e informações estatísticas do setor turístico devido à não-preocupação das 
três esferas públicas em criar um banco de dados, situação agravada pela informalidade 
ser alta no setor.

Implantação da nota fiscal eletrônica amenizará a evasão fiscal. A especificidade do turismo 
de selva, com seus pacotes, não traz ganhos financeiros para a cidade, além de os turistas 
ficarem pouco tempo na cidade.
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turistas não ultrapassa nove dias. As frequentes campanhas em defesa da Floresta Amazônica atraem cada 
vez mais grupos de professores, de estudantes e ambientalistas.

O maior evento que acontece em Belém é a festa do Cirio de Nazaré. Embora não se possa caracterizá-lo 
como turismo religioso, por acontecer em uma data específica, não se configura como uma atração durante 
o resto do ano. Reúne um número surpreendente de visitantes de diferentes regiões do país, especialmente 
da Amazônia. No segundo domingo de outubro, mais de dois milhões de pessoas percorrem, em procissão, 
as ruas de Belém, participando da maior festa religiosa do planeta.

De acordo com os técnicos da Secretaria de Finanças, os reflexos deste evento na economia da cidade 
são bastante expressivos, principalmente em termos de arrecadação de ISS. A rede hoteleira, por exemplo, 
não comporta o fluxo de pessoas, que são induzidas a buscar acomodações alternativas em residências 
particulares. Essa não é a opinião de alguns empresários do trade,  que no GF afirmaram que: “O Círio de 
Nazaré é uma utopia, em termos de turismo, pois prejudica os negócios e é essencialmente paraense.” 
“(...) não se confirma como um evento turístico porque não consegue espraiar seus benefícios pelo resto 
da cidade.” “(...) Este tipo de atrativo não fixa o turista na cidade”. Apesar deste ponto de vista dominante 
no trade,  o Círio é um evento religioso popular, que divulga Belém, dinamiza o turismo regional, e traz, sim, 
benefícios financeiros ao município durante os preparativos da festa, no seu dia e nos dias subsequentes.

A oferta de novos produtos turísticos em Belém e arredores demonstram a importância do turismo para a 
administração municipal. Desde 2000, a cidade vem investindo nos seus atrativos turísticos. A revitalização 
do centro histórico, com recursos do Programa Monumenta/MinC e contrapartida da Prefeitura, tem feito 
um trabalho de restauração de prédios de grande valor arquitetônico como o “castelo Bolonha”, ao lado da 
Belemtur, que será um museu futuramente, e ao lado do Memorial dos Povos, que está abrigando a sede 
da administração responsável pela organização do Fórum Mundial. Outro local alvo de restauração de valor 
histórico inestimável é o mercado da carne, antigo Mercado Francisco Bolonha, conhecido como mercado 
de ferro, em frente da atração mais conhecida da cidade, o Mercado Ver-o-Peso. Dentro do centro histórico 
existem outros prédios sendo restaurados como o Instituto Histórico-Geográfico de Belém. Outras duas 
praças, a Frei Caetano e a Maranhão, também estão sendo revitalizadas.

Esta política conta também com o reforço de uma legislação específica criada para incentivar a conservação 
dos imóveis, tanto da cidade como do entorno do centro histórico, em especial os particulares, com a 
liberação total ou parcial do pagamento do IPTU.

Outros espaços culturais e de lazer fazem parte das novas atrações turísticas da cidade como a Estação das 
Docas, com suas lojas e restaurantes; a Casa das Onze Janelas, restaurante acoplado ao museu; o Parque 
Manguezal das Garças, que recria a selva na área central da cidade; e as excursões fluviais, em especial 
pelo rio Guamá, que exploram os igarapés, as praias com ondas, os furos e as inúmeras ilhas que rodeiam 
Belém. O bondinho movido a biodiesel que faz passeios pelo centro histórico de Belém durante os fins de 
semana e feriados é uma atração imperdível. “Este é o diferencial de Belém porque, em termos de turismo 
convencional, não dá para disputar com as praias do Nordeste”, afirmou um participante do GF.

Diferentemente do Pelourinho, em Salvador, e do centro histórico de São Luís, que sofreram um processo de 
higienização social, com o deslocamento de seus moradores para outros locais, substituídos por atividades 
comerciais como lojas e escritórios, a restauração do perímetro tombado de Belém está sendo feita de 
outra forma. Segundo o diretor da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) “em Belém existe 
a preocupação com as pessoas que moram e que têm atividades econômicas no sítio histórico, elas não 
são problemas e serão mantidas”. Completando o raciocínio, “o melhor produto turístico é a gente local que 
pode ser capacitada e que não perde sua autenticidade”.

Com a inauguração do Hangar, o turismo de negócios passou a ser visto como a âncora do setor. No entanto, 
existe uma preocupação em desenvolver outros tipos de turismo para atrair os visitantes. Nesse aspecto, foi 
ressaltado que o turismo cultural ainda é pouco divulgado. Ele deve promover o acervo arquitetônico da 
cidade, que tem preciosidades como o Cinema Olympia, considerado o mais antigo da América Latina, suas 
manifestações artísticas como o carimbó e o lundu, sua rica culinária regional, apoiada nos sabores exóticos 
da maniçoba, do tacacá e de frutas como o açaí e ingá. Destacou-se também a ausência de uma política 
pública que beneficie e dê publicidade ao artesanato local desde o polo joalheiro até a cerâmica marajoara.

É fundamental uma política mais agressiva de promoção do Polo Belém, especialmente em São Paulo e 
Rio de Janeiro, afirmam os representantes do poder público e do trade turístico. Como Manaus, Belém não 
quer ser conhecida apenas como a entrada da Amazônia. Participação em feiras e congressos e produção 
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de folheteria em grande quantidade são ações que devem ser implementadas, principalmente pelo poder 
público, para vender os atrativos turísticos, naturais e culturais. Nesse sentido, foi feita a atualização do 
mapa de Belém, inclusive com o detalhamento de suas 38 ilhas-praias. Também está em andamento o 
Inventário da Oferta Turística do município. Algumas políticas de marketing já foram realizadas em parceria 
com o MTur e o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).

Segundo os participantes do GF, o ecoturismo, apesar de amplamente disseminado nos dias atuais, não é 
uma modalidade fácil de ser implementada, em função da ausência de uma base de apoio que o concretize 
e pelo público que atinge, que por se localizar na faixa etária mais jovem tem menor poder aquisitivo. É 
necessário divulgar atrativos diferentes de outros sítios da Amazônia, como a Ilha de Marajó. Mas para isso, 
os empresários têm de contar com o poder púbico para melhorar a qualidade do transporte entre Belém e a 
ilha e os serviços de apoio aos visitantes. Foi ressaltado que ainda predomina uma mentalidade tradicional 
com relação ao potencial turístico da ilha. Suas belezas naturais seriam suficientes para a venda desse 
destino como turismo de aventura, porque o público que se liga nesse tipo de atração está mais interessado 
nas emoções do que no conforto material. Na avaliação do GF, há muito para se fazer em Marajó, embora 
ela esteja incluída como ponto de interesse prioritário para investimentos de apoio ao turismo.

Os cruzeiros marítimos também deveriam ser alvo de uma campanha de marketing para que se tornem uma 
fonte de recursos para a cidade. Nesse sentido, seriam necessárias, de um lado, mudanças no formato atual 
da viagem, com os turistas permanecendo mais tempo em Belém; e, de outro, melhorias no porto de Santa 
Isabel, que carece de infraestrutura básica, mas que poderia ser uma saída para as ilhas que circundam a 
cidade, com suas praias fluviais como Mosqueiro, promovendo o roteiro da Belém insular.

As políticas da Belemtur e da Companhia Paraense de Turismo (Paratur) são, na sua maioria, avaliadas de 
forma positiva pelos representantes do trade turístico. Isto se deve a uma mudança de percepção que os 
dois níveis de governo passaram a ter do papel do turismo na dinamização da economia paraense, como 
afirmaram participantes do GF:

“No processo de valorização do turismo da Amazônia, 25 anos 
atrás, Manaus assume a dianteira, enquanto no Pará o turismo 
receptivo poderia ser considerado uma atividade nula, não existiam 
equipamentos nem ações, apenas as belezas naturais. A Paratur se 
fechava em torno de si mesma, com gastos exagerados que não se 
concretizavam em benefícios para o estado. O que se vendia como 
atração turística era apenas o Mercado Ver-o-Peso e o Teatro da Paz. 
Não existia um city tour, que hoje tem de ser feito por etapas, devido 
ao número de atrações a serem mostradas”.

A reversão desse processo se deu há 12 anos, quando o governo do estado assume como prioridade a 
atividade turística e o agronegócio. Criou-se nessa época “um partido do turismo sério”, que não comunga 
com a política partidária mas sim com os interesses da comunidade e dos setores que dependem do 
turismo. Afinal, como disse a representante da Paratur, o turismo tem como característica beneficiar todos 
os segmentos sociais.

Com orçamentos limitados, os dois órgãos buscam recursos mediante diferentes parcerias, emendas 
parlamentares e convênios. O atual governo e a Paratur estão em negociações com o BID para obter um 
financiamento de cerca de 44 milhões de dólares para projetos nos polos de Belém, ilha de Marajó, Santarém 
e Tapajós. Além desse financiamento, existe uma relação positiva com os deputados da bancada federal 
que destinaram, via emenda coletiva, 30 milhões de reais à área do turismo em todo o estado. Somam-se 
a este valor algumas emendas individuais, como a de um deputado que destinou 2 milhões de reais para 
a divulgação dos destinos turísticos paraenses e mais 2 milhões de reais para obras de infraestrutura. A 
totalidade das emendas ficou em torno de 53 milhões de reais.

Os planos da Paratur, para 2009, contemplam os seguintes segmentos turísticos: a) o turismo cultural, com 
ênfase na dança típica do carimbó e na culinária regional baseada na maniçoba, com o objetivo de valorizar 
as raízes e as tradições; b) o incremento no turismo de negócios e de eventos, em parceria com outros 
órgãos como o Sebrae, para trabalhos de pesquisa e prospecção de eventos; c) o ecoturismo, em parceria 
com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente; d) o turismo de pesca com a Secretaria de Pesca do governo 
federal; e o turismo rural, com foco nas casas de produção de farinha, em parceria com a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-PA). Mas, ao priorizar políticas que estimulem a interiorização 
do turismo, a Paratur recebe críticas do trade de Belém.
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A Belemtur, fundada em 1988, ficou inativa até 2005, quando reaparece como Coordenadoria Municipal 
de Turismo ligada ao Gabinete do Prefeito, o que lhe dá mais flexibilidade e autonomia nas ações e 
tomadas de decisão.

Sua atuação busca sempre estabelecer sintonia com o trade de Belém, em especial com o empresariado 
jovem, que tem visão mais moderna sobre a dinâmica do turismo, em contraposição ao monopólio de uma 
casta empresarial mais antiga e tradicional.

O Conselho de Turismo foi criado em 1998, mas efetivado a partir de 2002. Composto por seis representantes 
do poder público e seis da iniciativa privada, ele se reúne, na maioria das vezes, semanalmente. A participação 
da sociedade civil também se faz presente no Movimento Ama Belém, que procura com suas ações aumentar 
a autoestima de seus moradores.

Para o coordenador da Belemtur, houve um salto qualitativo nas atividades turísticas da cidade, mas ainda 
permanecem alguns fatores negativos para sua expansão, um dos quais a distância da capital paraense dos 
grandes centros urbanos emissores de turistas, como São Paulo e Rio, especialmente pelo alto custo das 
passagens aéreas e o número limitado de voos. Uma solução seria as companhias de turismo organizarem 
voos fretados, como já aconteceu na rota Belém-Ilha de Marajó.

Outro ponto negativo apontado é a inexistência de um roteiro integrado de Belém com outras cidades do 
estado, além de uma comercialização eficiente dos roteiros turísticos existentes. Esta afirmação sugere que 
falta uma melhor articulação entre os seis polos criados pela Paratur, ou seja, os polos de Belém, de Marajó, 
de Santarém, da Amazônia Atlântica, Tapajós e Xingu.

Também é fundamental melhorar a qualificação da mão-de-obra local, pois, como disse o diretor do 
Patrimônio Histórico Municipal, “o melhor produto turístico é a gente local, que pode ser capacitada e que 
não perde a autenticidade”.

É opinião geral que os investimentos feitos pela administração municipal na estrutura urbana de Belém 
tornou-a mais atrativa aos olhos dos visitantes e, consequentemente, acelerou a expansão do turismo, 
com claros benefícios sobre a economia local. Infelizmente, a Prefeitura não tem indicadores que possam 
medir essa contribuição.

O quadro 5.3 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Belém.

Quadro 5.3: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Belém (PA) – 
Brasil – 2008

CARACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização geral do 
turismo

Conhecida como a “cidade das mangueiras” é outro portal da Amazônia.

O turismo de negócios e eventos é a categoria predominante no fluxo turístico. Esta assume 
importância ainda maior após a inauguração em 2007 do Hangar-Centro de Convenções e 
Feiras da Amazônia.

O ecoturismo, o turismo de selva, os cruzeiros marítimos e o turismo cultural, com suas 
variantes gastronômicas e folclóricas, são parte da oferta turística de Belém.

As atividades artesanais, em especial o polo joalheiro, não deixam de atrair os turistas.

O Círio de Nazaré, que arrasta uma multidão na procissão no segundo domingo de outubro, 
não se configura como turismo religioso porque os peregrinos só visitam a cidade nessa 
época.

Fontes da Paratur e da Belemtur indicam acréscimo de 7% no número de turistas entre 2006 
e 2007.

Não se configura uma época como de alta temporada. O fluxo é constante com picos em 
eventos como o Círio de Nazaré.

O turista típico tem alto poder aquisitivo. Os nacionais que vão a negócios, aproveitam para 
conhecer as atrações turísticas naturais. Os estrangeiros vindos dos Estados Unidos e da 
Europa, com destaque para os franceses, são atraídos pela selva e seus atrativos.

Continua
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Impactos do turismo

Positivos:
a) aumento da renda e do emprego;
b) revitalização da rede hoteleira, construção de novos hotéis e a reforma dos 
antigos;
c) melhor ordenamento do comércio de rua com o deslocamento dos camelôs para locais 
específicos;
d) revitalização do centro histórico;
e) sinalização turística nas praças, ruas e avenidas;
f) oferta de cursos de capacitação de mão-de-obra;
g) melhor organização do artesanato local;
h) melhorias na infraestrutura urbana.
Negativos:
a) crescimento do mercado informal apesar das medidas de ordená-lo;
b) apesar do aumento da oferta de cursos de capacitação de mão-de-obra, estes são 
insuficientes, e a qualificação dos trabalhadores deixa a desejar;
c) apesar das melhorias, a infraestrutura urbana tem alguns pontos de 
estrangulamento.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

A percepção do turismo como uma atividade econômica importante para Belém é 
relativamente recente. Fez-se uma lei de incentivo ao turismo como uma das pilastras do 
desenvolvimento ao lado da mineração e do agronegócio.

As políticas da Paratur contemplam a melhoria da infraestrutura turística; a capacitação da 
mão-de-obra; a promoção do destino Pará, com destaque para Belém; a preocupação com 
outros segmentos turísticos como o cultural.

Ações da Belemtur: a reestruturação da cidade foi o objetivo primordial da atual administração 
da prefeitura, sendo destaques a remoção de camelôs, com a liberação de ruas e avenidas para 
os pedestres e a implantação do projeto Conhecer Belém que tem como objetivo incentivar o 
turismo local, isto é, levar a população local a conhecer melhor a sua própria cidade.

O Conselho Municipal de Turismo foi constituído em 1998, mas foi efetivado em 2002. 
De 2007 em diante, depois da revitalização da cidade, é efetivado, e constituído de seis 
membros de órgãos públicos e seis da iniciativa privada que efetuam reuniões semanais 
para discutir a pauta montada pela Secretaria Executiva. O Fórum de Desenvolvimento do 
Turismo do Pará possibilitou a ida de pessoas para participar de discussões sobre o turismo 
em feiras no interior e fora do estado para participar de eventos com o objetivo de divulgar a 
cidade. A interiorização possibilitou a tomada de consciência dos empresários das diversas 
regiões do estado em divulgá-las.

O Plano Diretor foi criado em 1987, e sofreu uma revisão em anos recentes pela Câmara dos 
Vereadores. O Cadastro Imobiliário, criado em 2000, está sendo atualizado. Tanto um quanto 
o outro já levam em conta medidas que buscam incrementar a atividade turística na cidade.

Com a chegada do PT ao governo do Pará ocorrem mudanças nas políticas públicas, e 
outro tipo de intervenção é feita no desenvolvimento do estado, aí incluídas medidas de 
incentivo ao setor do turismo.

Houve um choque de interesses no trade,  entre os empresários que monopolizavam a 
atividade turística local com o apoio do executivo estadual e os novos grupos empresariais, 
que buscam modificar as antigas regras do jogo, com uma visão mais moderna e dinâmica 
da estrutura atual do turismo de Belém.

Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

Parcerias da Paratur: com o Sebrae em eventos e negócios da atividade turística; com 
a Secretaria do Meio Ambiente em projetos de ecoturismo e turismo ecológico; com a 
Secretaria de Pesca para incrementar o turismo de pesca e uma interface com a Emater na 
categoria turismo rural, em especial as casas de produção de farinha de tapioca e; com o 
MTur e a Embratur fez políticas de marketing com o objetivo de divulgar os sítios paraenses 
de interesse turístico.

Uma das políticas prioritárias da Belemtur foi buscar maior integração com o trade turístico 
com o objetivo de se incrementar a atividade turística. O Monumenta/MinC está diretamente 
ligado ao gabinete do prefeito, tendo como gestor de seus recursos a Funbel. O Inventário 
da Oferta Turística, em parceria com as instituições que possuem cursos de turismo, cujo 
prazo de finalização será em dezembro de 2008.

Maior articulação entre o governo estadual e a prefeitura em termos de gestão e divulgação 
dos museus, para o aumento da oferta desse tipo de espaço cultural.

Continuação Quadro 5.3
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  Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.2 Macrorregião Nordeste

Os seis municípios selecionados para a amostra da Região Nordeste: Barreirinhas (MA), Aracati (CE), Natal 
(RN), Ipojuca (PE), Lençóis (BA) e Porto Seguro (BA) são importantes destinos turísticos nacionais com uma 
diversidade de segmentos e atrativos. Os itens abaixo expõem os resultados da pesquisa e sua análise.

5.2.1 Barreirinhas (Maranhão)
O turismo em Barreirinhas desempenha, cada vez mais, um papel crucial na economia do município. 
Nos últimos cinco anos, o desenvolvimento da atividade turística apoiada no Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses trouxe novas perspectivas de progresso para uma das regiões mais pobres do país. O fator 
propulsor foi o asfaltamento da rodovia que liga Barreirinhas a São Luís. Antes dessa obra, a viagem feita 
por estrada de terra tinha uma duração média de 12 horas.

A economia de Barreirinhas tinha como base a agricultura de subsistência, cujo principal produto é o cultivo 
da mandioca, matéria-prima para a produção de farinha, ao lado do plantio de caju e seu principal derivado 
que é a coleta da castanha, além da atividade pesqueira e da atividade artesanal, que tem como matéria-
prima a folha do buriti. Mas, na atualidade, o turismo passa a ser o setor dinâmico da economia do município, 
embora gere menos renda do que a agricultura de subsistência.

Direta ou indiretamente, o turismo se faz presente na vida econômica, social e cultural da cidade, e a 
população participa de diferentes formas de sua cadeia produtiva. Por exemplo, os fazendeiros, na alta 

Infraestrutura para 
o turismo

Os investimentos na infraestrutura turística foram significativos, tanto por parte do estado 
quanto da prefeitura. Este somatório de esforços resultou em benefícios para a economia de 
Belém. Destaques para a construção do Hangar-Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, 
a intensificação dos cursos de capacitação da mão-de-obra de apoio aos serviços ligados à 
atividade turística, a melhoria na infraestrutura urbana, a ampliação da capacidade hoteleira e 
o incremento na qualidade dos bares e restaurantes.

Algumas carências deveriam ser sanadas, como a não existência de um roteiro integrado de 
Belém com outras cidades do estado e a organização e comercialização de roteiros turísticos 
que contemplem as atrações de Belém e arredores.

Política mais agressiva de promoção da cidade por meio do setor de folheteria com a 
dinamização da produção de folhetos e de mapas. Recentemente fez-se a atualização dos 
mapas de Belém, inclusive com o detalhamento das ilhas-praias.

Obras de infraestrutura e embelezamento da cidade que poderão favorecer o turismo: 
implantação de uma orla que medirá cerca de 6,2 quilômetros de extensão, com pistas para 
caminhar, quadras esportivas e outros equipamentos de lazer; revitalização da área portuária 
com a implantação de uma infraestrutura básica para o Porto Santa Isabel que poderia ser 
uma base de recebimento dos cruzeiros e saída para as ilhas que circundam a cidade; e a 
construção do Portal, que consiste em uma intervenção urbana na entrada da cidade que vai 
facilitar o trânsito, além de incluir lojas e outras facilidades para a população e para os turistas.

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

A principal fonte de arrecadação do município em termos de receita própria é o ISS, com o 
IPTU se posicionando na segunda colocação. Como terceira fonte de arrecadação própria se 
posiciona o ITBI. No primeiro trimestre de 2008 o ISS sofreu um acréscimo de 13% (aumento 
real) em relação ao mesmo período do ano passado, segundo fontes da Fazenda.

Em 2008, a previsão orçamentária para a receita tributária do município foi de 226 milhões de 
reais, ou seja, 17% da receita corrente, orçada em 1,3 bilhão de reais.
Quanto às transferências constitucionais, a principal delas é o FPM, cujo montante é equivalente 
ao que a prefeitura arrecada de ISS.

O turismo gera renda significativa de ISS e também de impostos indiretos que se originam de 
eventos como o Círio de Nazaré.

As estatísticas da prefeitura não contemplam indicadores que quantifiquem a renda originária 
do turismo.

Algumas medidas que deverão ser implantadas para diminuir a evasão são: a criação da nota 
fiscal eletrônica; a Central de Cobrança da Dívida Ativa e a Central de Registro de Empresas, 
vinculada ao Cadastro Sincronizado da Receita Federal.

Continuação Quadro 5.3
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temporada, deixam de lado as atividades tradicionais e colocam suas caminhonetes para fazer o transporte 
dos turistas. O mesmo acontece com pescadores e artesãos, que se engajam nos diversos empregos 
temporários oferecidos pelo setor turístico.

Embora as principais receitas sejam originárias de transferências federais e estaduais, o município tem 
receita própria proveniente do setor turístico, apesar de não ser significativa. Mas a Secretaria Municipal 
de Turismo não tem dotação orçamentária e recorre ao Gabinete do Prefeito para utilizar os recursos do 
FPM. O MTur tem proporcionado apoio financeiro para projetos que ampliem as atividades turísticas como a 
construção da Casa do Turismo, a elaboração do inventário dos bens culturais e do diagnóstico das carências 
socioeconômicas do município. Outra fonte de recursos é originária da Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento em parceria com o MTur, que se destina a outra importante atividade 
econômica do município, a pesca.

Os dados apontam a existência de cerca de 70 pousadas, sendo 10 de grande porte, 20 de tamanho médio 
e as restantes são pequenas hospedarias que funcionam somente na alta temporada. De junho a agosto a 
ocupação do setor de hospedagem é total, o mesmo acontecendo nas festas de fim de ano até o Carnaval. E 
a arrecadação do ISS alcança valores bem expressivos, com a cidade recebendo de 40 a 60 mil visitantes.

Para o representante da Secretaria de Obras e Urbanismo, o turismo de Barreirinhas pode ser catalogado 
como um “turismo de passagem”, porque os visitantes permanecem, em média, de dois a três dias. Para 
ele, a falta de uma oferta culinária e cultural são duas das causas da curta permanência. Também é preciso 
diversificar os atrativos turísticos, porque, atualmente, só existem três: o Parque com suas dunas, restingas 
e lagoas, a viagem até a praia do Caburé em “voadoras” e visitas ao povoado de Cardosa, onde se pode 
descer o rio em boias, uma modalidade de turismo de aventura.

A Secretaria de Turismo tem projetos para atrair turistas nos seis meses de baixa temporada, como a 
realização do Festival do Buriti, mas esbarra na falta de recursos disponíveis. Nesses meses, grande maioria 
da população local retorna às atividades tradicionais ligadas à agricultura de subsistência, à colheita da 
castanha de caju e ao artesanato feito da folha do buriti.

Para dinamizar o setor, a Secretaria tem elaborado projetos de capacitação da mão-de-obra local, priorizado 
a participação em feiras e eventos de turismo para divulgar e vender as atrações da região e produzido 
material publicitário em parceria com o governo estadual.

O trade tem feito parcerias com os estados vizinhos para a regionalização do turismo, como pode ser 
demonstrado pela iniciativa da Rota das Emoções.

Turismo e meio ambiente têm que atuar em sintonia. Para a superintendente do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), apesar de o Parque ser a maior atração turística 
da região, é grande o descaso com sua preservação e manutenção por parte do poder municipal, dos 
moradores e dos turistas. O órgão tenta ordenar o Parque, mas como não tem base física para controlar 
a visitação, não existe registro sobre o número de turistas que passam por lá, sobretudo durante a alta 
temporada. De acordo com o Plano de Manejo do Parque, é permitida a permanência de apenas 100 
pessoas/dia, distribuídas em um grupo de 50 visitantes pela manhã e outro pela tarde. Como a fiscalização 
é ineficiente, esta é uma norma amplamente desrespeitada pelos guias, empresas de turismo responsáveis 
pelo transporte dos visitantes e turistas com condução própria.

Existe um projeto já aprovado para a construção de um Centro de Visitantes, com recursos do MTur/Programa 
de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur), na entrada da cidade. Um de seus objetivos é 
conscientizar os visitantes para a maneira mais adequada de observar as belezas naturais do local, cuidando 
da sua preservação. O Ibama não tem condições de controlar o comportamento predatório dos visitantes 
porque falta pessoal na fiscalização da área, que conta com apenas três fiscais que podem emitir multas. 
Já aconteceu de a direção do Parque denunciar a Prefeitura por ela estar retirando areia de uma duna 
localizada dentro da área urbana. Isto ocorreu porque as dunas são consideradas áreas de preservação 
permanente, independentemente de se localizarem dentro ou fora do Parque.

Falta sintonia entre os poderes federal, estadual e municipal, além dos próprios moradores, em assumir 
a gestão compartilhada do Parque. Essa interação institucional poderia diminuir significativamente os 
problemas. A Secretaria Municipal de Educação deveria inserir informações sobre a importância desse 
patrimônio natural na economia e cultura local, conscientizando os jovens para a necessidade da preservação. 
O poder público e as lideranças locais deveriam incentivar a população nativa e os turistas a conhecer 
melhor a biodiversidade do Parque e seu entorno, pois esse conhecimento poderia evitar muitas ações 
predatórias como passear com veículos motorizados, os quadriciclos, pelas dunas, deixar lixo para trás, 
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fazer piquenique e ingerir bebidas alcoólicas, entre outras infrações. Por sua vez, a Secretaria Municipal 
de Turismo, em parceria com a do Meio Ambiente, poderia qualificar melhor os guias que são, em grande 
maioria, despreparados para exercerem essa função, incapazes de inibir essas ações predatórias. Pode-se 
afirmar, no entanto, que a maioria dos turistas se comporta de forma adequada, em especial os estrangeiros 
que têm uma cultura preservacionista. Em 2006, o Ibama contabilizou a visita de 11 mil turistas ao Parque.

Para sua proteção foram sugeridas as seguintes medidas: a) inaugurar o Centro de Visitantes com uma 
exposição temática sobre o Parque e suas funções; b) implantação do projeto de sinalização turística e; 
c) instalação de equipamentos facilitadores como pontes, decks, trilhas bem demarcadas, quiosques, 
banheiros e painéis explicativos sobre os diferentes ambientes.

Vale lembrar que a legislação sobre parques nacionais proíbe a existência de assentamentos humanos 
dentro dos seus limites. No entanto, nos Lençóis Maranhenses cerca de quatro mil pessoas aí estão 
vivendo mesmo antes da criação do parque, e fica difícil tirar essa população fixa, que são comunidades 
tradicionais, inteiramente enraizadas no local há muitos anos, que ao lado de fábricas de farinha e outras 
construções, são incompatíveis com a preservação do parque. Não existe projeto de regularização fundiária 
desses assentamentos. Ao lado disso, na sede urbana ocorrem graves problemas sociais como gravidez 
de adolescentes, alcoolismo e consumo de drogas devido ao aumento do fluxo turístico. Essa sorte de 
problemas e irregularidades não recebem a devida atenção do poder municipal ou estadual. “O turismo 
é uma realidade, mas se não acontecer da forma que tem de acontecer irá acarretar prejuízos naturais 
irreparáveis ao parque”, sintetiza a superintendente do Ibama.

A precariedade da infraestrutura urbana dificulta a expansão das atividades turísticas. É consenso que a 
cidade causa uma impressão bem negativa nos turistas pela precariedade de sua infraestrutura. “O turista 
quer chegar e sentir um lugar agradável. Aqui, o que se encontra é rua suja, urubu mexendo no lixo e 
cachorro brigando por resto de comida na rua. Esses problemas não impedem a permanência dele, mas 
encurta a estadia. Se o turista ficasse uma semana ele teria passeio todo dia. Tem muito lugar que ele sairia 
de manhã e voltaria à tarde”. Este é, portanto, um dos pontos negativos da atual administração municipal que 
não se preocupa em investir na infraestrutura urbana de Barreirinhas: ruas sem asfalto e esburacadas, falta 
de saneamento básico, de coleta de lixo deficiente e de frequentes quedas da rede elétrica. Assim, a visão 
do turista quando chega à cidade é bastante ruim.

Portanto, a precariedade da cidade de Barreirinhas em termos de infraestrutura urbana é um fato concreto. 
Segundo a secretária de Turismo, obras relativas ao saneamento básico e aos serviços de água encanada 
estão sendo realizados. Mas a atuação do executivo municipal está se fazendo mais presente na área rural 
do município, que até então não tinha sido alvo de nenhuma melhoria. O município possui 217 povoados 
com uma população bastante carente. Para sanar o abandono do interior do município, a atual administração 
municipal focou sua política nesses povoados com obras de melhoria em todos os níveis. O que ocorreu foi 
a existência de um grande passivo de serviços na área urbana de Barreirinhas.

O município que, em 1991, contava com aproximadamente 3 mil pessoas, atualmente contabiliza mais de 
25 mil. Parte desse aumento populacional se deve ao retorno de antigos moradores à cidade, atraídos pelas 
possibilidades de emprego criadas pelo desenvolvimento do setor turístico. Em termos populacionais, a 
sede municipal tem 40% da população total e os restantes 60% se localizam na zona rural.

A área urbana não está bem dimensionada e 13 povoados, até então pertencentes a outros municípios, 
foram agregados à sede de Barreirinhas, onerando as ações do poder público nas áreas de infraestrutura de 
serviços básicos e de apoio nas questões sociais. O crescimento desordenado dificulta o uso e a ocupação 
adequados da sede, sendo necessárias algumas desapropriações. Outro sério problema urbano é a falta 
de sistema de transporte coletivo dentro do município. Já as ligações entre a sede e os distritos são feitas 
principalmente por veículos como toyotas e caminhonetes 4x4, mas se usam também ônibus convencionais, 
lanchas e voadoras nas rotas fluviais.

Com o turismo veio a especulação imobiliária. Pousadas foram construídas em Áreas de Preservação 
Permanente (APPs), às margens do rio Preguiça, com sérios danos para o meio ambiente. A valorização dos 
terrenos urbanos se refletiu também nos preços das propriedades rurais.

Embora a atual administração priorize ações nos povoados, estão previstos grandes projetos de melhorias 
urbanas, em parceria com o governo estadual, e que apresentam uma interface com o turismo: a) construção 
do aterro sanitário e a aquisição de um caminhão compactador de lixo; b) portal de entrada da cidade no 
formato de dunas, que abrigará um centro de informações turísticas, lojas de artesanato, estacionamento, 
lanchonete, posto policial, posto telefônico, banheiros, caixas eletrônicos e um posto de imigração; c) 
construção do terminal rodoviário; d) terminal aeroviário de Barreirinhas, com a conclusão das obras de 
ampliação do aeroporto, com previsão de receber voos charters de aeronaves de porte médio; e) construção 
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do terminal hidroviário na passagem das balsas para os passeios no rio Preguiça e em direção ao litoral 
maranhense e; f) a implantação de uma rotatória na entrada da cidade para organizar o trânsito, com projeto 
paisagístico de praça e jardins, além de incluir a urbanização da duna existente na área.

É preciso investir na modernização da estrutura administrativa para aumentar a arrecadação originária 
das atividades turísticas. Um sério problema para as finanças municipais é o fato de não se ter implantado 
um sistema moderno de arrecadação de impostos, com a diversificação das atividades econômicas devido 
ao boom do turismo. A estrutura existente é de 30 anos atrás, quando Barreirinhas contabilizava apenas 
2 mil habitantes e tinha como base a agricultura de subsistência ao lado do extrativismo e de atividades 
artesanais. Ela também não se preocupou em qualificar os seus servidores para que pudessem exercer com 
mais propriedade a fiscalização dos tributos, que possibilitasse o aumento de suas receitas, principalmente 
aquelas provenientes do ISS. Estas carências e falhas acabaram prejudicando a arrecadação municipal nos 
últimos anos.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente em Barreirinhas, “o turismo chegou na frente e o Estado 
veio depois”. Falta, portanto, uma articulação das demandas do setor turístico com as demais políticas 
municipais. Por exemplo, a base da economia local é a agricultura de subsistência, mas não existe por parte 
da Prefeitura um programa de diversificação e modernização das práticas agrícolas. Dessa forma, as frutas 
e legumes que abastecem os restaurantes e pousadas continuam vindo de fora.

O Sistema Municipal de Meio Ambiente é composto por um Fundo, formado pelas taxas e multas cobradas; 
por um Código de normas, mas ainda não regulamentado, e por um Conselho, composto de sete membros 
do poder público e sete do poder privado que se reúnem trimestralmente. Para o fortalecimento das políticas 
públicas voltadas para o turismo foi aprovada, pelo poder Legislativo, a criação do Sistema Municipal de 
Turismo, formado pelo Conselho e pelo Fundo Municipal de Turismo.

O Conselho Municipal de Turismo (Contur) possui 13 membros, sendo sete do setor público e seis da esfera 
privada. As reuniões são realizadas quinzenalmente, e a pauta envolve os mais diferentes assuntos que 
afetam as atividades turísticas. Atualmente, o assunto mais discutido é a implantação do voucher   único, 
semelhante ao sistema que vigora no município de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

A implantação do voucher   único é uma reivindicação antiga dos empresários locais. Com ele será possível criar 
uma estrutura de controle das atividades turísticas dentro do município. Também será implantada uma Central 
do Contribuinte com o cadastramento informatizado de todos os empreendimentos turísticos, objetivando 
disciplinar a arrecadação do ISS. O voucher   pretende substituir a nota fiscal, e a sua emissão ficará sob 
responsabilidade das agências de turismo. Outro benefício desse mecanismo de arrecadação é a possibilidade 
de coletar informações contidas no voucher,    que vão servir de base para a constituição de um banco de 
dados, suprindo a tradicional carência de estatísticas sobre as atividades turísticas. A superintendente do 
Ibama, no entanto, tem dúvidas sobre a eficiência e a aplicação desse sistema de voucher   em Barreirinhas. 
A diferença é que em Bonito as propriedades são particulares e é a Prefeitura que emite os vouchers,  não 
havendo nenhuma outra instância que interfira nesse processo. Da mesma forma, em Barreirinhas é a Prefeitura 
que vai gerar os vouchers,  mas a instância que administra o Parque Nacional é federal, e isso pode acarretar 
conflitos de interesses. Dessa forma, deve-se achar uma solução intermediária para a implantação do voucher   
na cidade, pois suas características são diferentes da experiência de Bonito.

Um grande ganho para o setor turístico será a implantação do Colégio Técnico Federal (CEFET) com cursos 
nas áreas de turismo e hotelaria, de produção pesqueira e de eletromecânica, para a manutenção das 
toyotas e dos motores marítimos das lanchas, equipamentos básicos para o desenvolvimento da atividade 
turística em toda a região de Barreirinhas.

Maior organização e conscientização do empresariado local e da população abrem boas perspectivas para 
o desenvolvimento de um turismo de qualidade. Em Barreirinhas, o turismo se apoia no transporte terrestre 
composto por ônibus, vans e veículos 4x4 que pertencem a particulares ou são das próprias agências de 
turismo; e o transporte náutico, com lanchas e barcos de particulares ou pescadores. Estes dois segmentos 
trabalham em conjunto, por meio da Cooperativa dos Transportes Terrestres dos Lençóis Maranhenses 
(Cootalmar) e da Cooperativa dos Transportes Náuticos dos Lençóis Maranhenses (Coopernaut), e têm 
como meta eliminar o transporte clandestino tornando-se prestadoras de serviços das agências de viagens.

A Cooperativa dos Guias de Turismo, com 75 cooperativados, é recente. Seu objetivo é capacitar este 
segmento, classificado ainda como de condutores de visitantes, por não ter curso específico de formação 
de guias, devido principalmente à baixa escolaridade de seus membros. Para solucionar o problema a 
Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), 
está implantando um curso supletivo concomitantemente ao de formação de guias.
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A preocupação com a qualidade dos guias foi muito enfatizada, como expressa a fala de um dos representantes 
do trade: “guia não pode ser qualquer pessoa; afinal, ele é responsável pelo nosso cliente o dia inteiro: 
quer dizer, estamos entregando na mão dessa pessoa algo que a gente conquistou, que demorou muito a 
conquistar e, de repente, uma pessoa pode estragar todo o processo”.

Foi dito no GF que existe uma união das entidades ligadas ao turismo dentro do município, porque todos os 
segmentos se interessam em discutir os problemas e buscar soluções. Mas acrescentam que seria muito 
importante eleger um prefeito que tenha uma visão focada no turismo. Gostariam também que suas ideias 
e propostas recebessem mais atenção. O turismo trouxe graves problemas sociais, como consumo de 
drogas, violência e prostituição, que exigem providências do poder público.

A população percebe os benefícios do turismo, que acaba por lhe proporcionar melhores condições de vida, 
e não são hostis aos visitantes, embora já tenham ocorrido conflitos em comunidades rurais. Para isso, as 
escolas desenvolvem um trabalho com seus estudantes, por meio de palestras e vídeos, conscientizando-
os da importância de uma recepção adequada.

A meta final para a consolidação do turismo no município é conquistar o mercado internacional. Para isto, 
é necessário a realização dos projetos de melhoramentos da infraestrutura urbana, de qualificação de mão-
de-obra e de diversificação dos atrativos turísticos.

Finalmente, foi ressaltado no GF que:
“O turismo em Barreirinhas não tem volta porque a tendência é crescer 
muito. Quem está aqui e está estruturado, ou vier a se estruturar, tem 
só a ganhar. É um trabalho de conscientização, de melhoria contínua, 
seja na segurança, seja na organização dos diversos setores, para 
que o turista saia daqui satisfeito com o passeio como um todo. A 
gente acredita que este trabalho que está sendo desenvolvido tem 
que abranger todos os segmentos, não apenas as empresas. Porque 
o turista depende também da hospedagem e da alimentação. Estamos 
unidos, este é o caminho certo”.

O quadro 5.4 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Barreirinhas.

Quadro 5.4: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Barreirinhas (MA) 

CARACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização geral
 do turismo

A categoria predominante é o ecoturismo, e sua principal atração turística é o Parque 
Nacional dos Lençóis Maranhenses, secundada pelos passeios no rio Preguiça em direção 
à praia de Caburé.

De uma economia baseada na agricultura de subsistência e nas atividades artesanais, 
o município, com o asfaltamento da estrada que liga a cidade a São Luís, encontra no 
turismo sua principal fonte de ocupação. Este passa a ser o setor dinâmico da economia 
municipal, mas, ainda assim gera menos renda do que as atividades tradicionais, que 
são complementadas pelos programas assistenciais como bolsa-família, as pensões e as 
aposentadorias.

As potencialidades turísticas e suas diversificações como turismo de aventuras e esportes 
radicais ampliam a oferta de atrações e necessitam de investimentos do setor privado com 
apoio do setor público. Existem boas perspectivas de se ampliar o turismo proveniente do 
mercado internacional.

A sazonalidade é uma característica no fluxo turístico, e a alta temporada acontece de 
junho a agosto, em dezembro, e do réveillon até o carnaval. Apesar do aumento de turistas 
procedentes do país e do exterior, não se caracteriza como um turismo de massa, embora 
os preços de hospedagem e de alimentação sejam acessíveis, havendo uma diversidade 
de tipos e preços de pousadas. O tempo médio de permanência do visitante na cidade gira 
em torno de dois a três dias.

O turismo de um dia é uma realidade, as agências organizam pacotes para visita ao parque 
com saída e regresso a São Luís.
Durante a baixa estação a população local retorna às atividades tradicionais ligadas à pesca, 
produção da castanha de caju, cultivo da mandioca e artesanato.

Continua
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Continua

Continuação Quadro 5.4

Continua

Impactos do turismo

Positivos:
a) melhorias na qualidade de vida dos moradores com maior oferta de empregos e geração 
de renda;
b) a divulgação do parque se intensificou com a possibilidade de concorrer ao título de uma 
das Sete Maravilhas Naturais do Mundo;
c) aumentou a oferta de cursos de capacitação de mão-de-obra;
d) os setores voltados para o turismo se organizaram em cooperativas e associações para 
usufruírem do seu crescimento;
e) a união do trade turístico resultou em melhorias na capacidade hoteleira e na ampliação 
da oferta de roteiros turísticos;
f) houve “repatriamento” dos nativos que retornam à terra natal devido ao aumento da oferta 
de oportunidades de trabalhos ligados ao turismo;
g) aumento substancial da oferta de empregos temporários que absorve a mão-de-obra 
que, na alta estação, deixa suas atividades tradicionais para se engajar na atividade do 
turismo.
Negativos:
a) aumentou o consumo de drogas, da prostituição e da violência, em função da ocupação 
desordenada da cidade e do incremento do número de visitantes;
b) o aumento populacional rápido e intenso influenciou na infraestrutura e na demanda por 
serviços urbanos;
c) a construção de pousadas em áreas de preservação permanente acarretou danos ao 
meio ambiente;
d) propiciou o surgimento da especulação imobiliária que atingiu até mesmo as propriedades 
rurais e a grilagem de terras devolutas;
e) constatou-se acúmulo de lixo, consumo de bebidas alcoólicas e piqueniques dentro do 
parque, práticas que não são inibidas por falta de fiscalização do Ibama e da Prefeitura;
f) algumas empresas de turismo atuam em desacordo com o Plano de Manejo do Parque.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

Em 2000, o governo fez um planejamento estadual do turismo com base em um estudo 
realizado por uma instituição de pesquisa espanhola, que dividiu o Maranhão em cinco 
polos, um deles os Lençóis Maranhenses. Foi a partir desse estudo, que se iniciaram as 
melhorias viárias que facilitaram o acesso a Barreirinhas, o que propiciou aumento no fluxo 
turístico.

Com a importância crescente do turismo a prefeitura se preocupou em criar órgãos e 
mecanismos de apoio ao setor.

O Plano Diretor, de iniciativa do governo estadual, foi aprovado em 2005, contém leis de 
zoneamento, uso e ocupação do solo. Para acompanhar e fiscalizar suas leis e normas 
foram criadas as Secretarias de Obras e do Meio Ambiente. Devido ao crescimento urbano 
desordenado, que pode ser debitado ao crescimento da atividade turística, torna-se difícil 
normatizar as leis e os regulamentos que possibilitem ocupação e uso mais adequado do 
solo urbano.

O sistema municipal de turismo criado por lei é composto pelo Conselho Municipal do 
Turismo e pelo Fundo Municipal de Turismo. Na pauta de discussão do primeiro um tema 
recorrente é a implantação do voucher   único, similar àquele que vigora em Bonito, Mato 
Grosso do Sul. Este projeto, atualmente em fase de licitação, objetiva disciplinar o turismo 
por meio do cadastramento dos empreendimentos turísticos, com vistas à arrecadação do 
ISS. A compilação contida nos vouchers constituirá em um banco de dados com informações 
relevantes sobre o fluxo turístico local.

Os diversos segmentos do turismo, como transporte fluvial e terrestre, guias, artesanato, 
serviços alimentares e hotéis e pousadas, estão organizados em cooperativas e associações 
que têm como objetivo comum alavancar o desenvolvimento municipal.

Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

Existem projetos da Prefeitura para a capacitação de mão-de-obra, campanhas de recepção 
e venda do destino Lençóis em participação em feiras e eventos, além de publicações 
ligadas ao turismo feitas em parceria com o governo estadual.

O MTur alocou recursos para projetos como a construção da Casa do Turismo, a compra de 
equipamentos, o inventário dos bens culturais e o diagnóstico das carências do município 
em termos socioeconômicos.

A atuação do trade turístico é bastante coesa na busca de melhoramentos nas áreas de 
apoio às atividades turísticas, que possibilitem o aumento do fluxo de visitantes.

Falta maior integração entre a Secretaria de Meio Ambiente e o Ibama, cuja estrutura é 
insuficiente para mantê-lo. As parcerias das Secretarias Municipais nem sempre são 
efetivadas. Por exemplo, a Secretaria de Educação não se interessou em proferir palestras 
em seus cursos regulares que conscientizassem seus alunos a respeito das práticas de 
conservação e preservação do meio ambiente.
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Infraestrutura
para o turismo

A infraestrutura urbana é precária. Os serviços de água, esgoto, coleta de lixo, asfaltamento 
de ruas e energia elétrica são inexistentes ou deficientes, na maioria das vezes. Há um 
grande passivo de serviços básicos no município.

Os serviços de alimentação são alvo de queixas da população local e dos turistas, que os 
consideram caros e pouco diversificados.

A oferta de programas culturais e de lazer noturno, principalmente para jovens, é bastante 
restrita.

A cidade não possui uma guarnição de corpo de bombeiros com salva-vidas, e o 
atendimento hospitalar é bastante precário.

O serviço de guias é deficiente. Eles são na verdade condutores de visitantes, amadores, 
que necessitam de cursos de formação para atuarem de forma profissional.

A estrutura de fiscalização do parque é precária, insuficiente para inibir o comportamento 
predatório dos visitantes. Os serviços de apoio são praticamente inexistentes, pois faltam 
equipamentos facilitadores como pontes, criação e ordenamento de trilhas e acessos, 
quiosques, banheiros, painéis explicativos sobre os ambientes, passarelas e decks.

Não existem campanhas de conscientização em defesa da preservação e controle do meio 
ambiente por parte do executivo municipal, do empresariado e dos turistas, principalmente 
os nacionais.

Estão previstos projetos de melhoramento urbano em parceria com o governo do 
estado, que apresentam uma interface com o turismo: portal na entrada da cidade, com a 
construção do Centro de Visitantes que será o receptivo do turista; rotatória para melhorar 
o fluxo de veículos; terminal rodoviário; obras de ampliação do aeroporto; melhoramentos 
no terminal hidroviário; aterro sanitário e implantação de sinalização turística.

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

Embora seja das poucas cidades do estado com receita própria em função do turismo, 
Barreirinhas é uma das regiões mais pobres do Maranhão, que torna significativa a renda 
proveniente do assistencialismo como o bolsa-família.

A principal fonte de arrecadação da Prefeitura é o FPM e o imposto que mais contribui 
para a receita própria é o ISS, com 40%, que sinaliza para a importância do turismo para a 
economia local, que na alta estação apresenta acréscimo significativo.

Como a estrutura tributária da administração não passou por um processo de modernização, 
há grande defasagem na sua arrecadação. Mas essa situação tende a melhorar com a 
adesão dos comerciantes e empresários ao Simples Nacional.
Não há dotação orçamentária para o turismo.

Em um prazo de quatro anos haverá uma expansão tanto do fluxo turístico quanto da 
infraestrutura urbana, que já tem recursos alocados. Há um crescimento substancial de 
pousadas, restaurantes, agências de turismo e lojas de artesanato. A concretização desse 
projeto é fundamental para que a cidade torne-se um polo turístico de excelência.

A estrutura do setor responsável pela arrecadação é simples e insuficiente, só existirem 
dois fiscais de tributos no município, não havendo fiscais de posturas, embora existam 
fiscais de obras. Muitos empreendimentos, na maioria de pequeno porte, não possuem o 
alvará de localização e não se fez esforço para legalizá-los. O alvará de funcionamento dos 
empreendimentos só será liberado se os proprietários estiverem em dia com o pagamento 
do IPTU e do ISS. Os grandes empresários são reticentes em relação aos impostos, com 
exceção do ISS.

A informalidade desempenha papel expressivo na estrutura de emprego do município. 
São feirantes e camelôs que não pagam taxas e impostos, que prejudica a receita do 
município.

Com a implantação do Voucher   Único de Serviços, a expectativa é o aumento da arrecadação 
municipal. Este tem por objetivo padronizar e organizar os serviços turísticos difundidos 
no turismo receptivo. Para cada serviço do pacote de viagem, que inclui o transporte, a 
estada no hotel, os passeios, e assim por diante, é expedido um voucher. Emitem-se assim 
quantos vouchers sejam necessários para que o visitante cumpra todo o seu roteiro e os 
fornecedores tenham a garantia de recebimento pelos serviços prestados.

Continuação Quadro 5.4

– Brasil 2008
  Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.2.2 Aracati (Ceará)
O turismo de sol e praia de Canoa Quebrada é ainda o grande atrativo da região. O início da atividade turística 
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foi nos anos de 1970, quando sua paisagem singular passou a ser divulgada pelos próprios moradores. Logo 
se tornou o destino turístico dos jovens de perfil alternativo, criando a fama de paraíso hippie, de território 
livre para consumo de drogas e para a liberdade sexual. Era um turismo amador: espontâneo, sem recursos, 
sem investimentos. As famílias de Aracati proibiam suas filhas de frequentar a vila de Canoa Quebrada.

Atualmente, com a entrada das grandes operadoras de turismo, percebe-se uma mudança no perfil da 
demanda, com o aumento dos grupos de excursão de um dia, vindos de outros estados do Nordeste e do 
Sudeste. O turista internacional poderia permanecer mais tempo se encontrasse mais conforto, embora 
muitos proprietários de hotéis e pousadas sejam estrangeiros. O fluxo turístico se distribui da seguinte 
maneira: nos meses de janeiro e fevereiro (verão brasileiro) e julho é nacional e regional. Já em agosto e 
setembro (verão na Europa) é composto predominantemente de turistas europeus.

Para os participantes do GF, “no Nordeste nenhum destino turístico tem tantas coisas juntas - sol e praia, 
patrimônio natural e histórico, rio, vida noturna e gastronomia forte – mas que não é explorado”. A culpa é 
colocada na ausência de investimentos do poder público: prefeitura, governo estadual e MTur. Os atrativos de 
Aracati não são divulgados no material promocional do município, apenas os de Canoa Quebrada. Apesar do 
esforço do empresariado local, é difícil trazer o turista para Aracati porque como disse um participante, “não 
tem infraestrutura, as igrejas ficam todas fechadas, o museu, sempre em reforma, proíbe entrar de bermuda. É 
preciso fazer uma placa com os dizeres: Você está chegando a Aracati, a cidade histórica dos casarios”.

É preciso integrar o município como um todo. “Quando Aracati vai bem é porque Canoa vai bem”. A sede 
não é apenas um lugar de passagem do turista para Canoa Quebrada, pois é também seu centro comercial 
e seu mercado de mão-de-obra, além de poder somar ao turismo de sol e praia, o turismo cultural. No GF 
disseram que “não dá para vender os dois lugares do jeito que está. O tipo de turista que vem não vai gostar 
de ser tirado do sol e da praia para ver os monumentos e os casarões com azulejos portugueses da sede”.

Para dificultar ainda mais esta proposta, as operadoras é que definem para onde o turista vai. Elas não 
consideram o município de Aracati como destino, mas sim Canoa Quebrada, como enfatizou o diretor de 
Meio Ambiente do município.

Apesar de as operadoras terem dinamizado o turismo em Canoa Quebrada, elas não são avaliadas 
positivamente. Caracterizam-se como um cartel e são responsáveis por cerca de 80% do movimento da vila. 
Com o pacote fechado no Sul e Sudeste, elas definem onde comer, onde comprar... Por incrível que pareça, 
apesar de os ônibus estacionarem ao lado do Centro de Artesanato e próximo à Broadway, calçadão onde 
se localizam lojas, bares e restaurantes, esses lugares são evitados pelos guias dessas operadoras que 
levam os turistas diretamente para a praia.

Como a marca Canoa Quebrada é muito forte, a Secretaria Municipal da Fazenda espera, em um futuro 
próximo, equiparar os gastos com o turismo, como limpeza urbana, guarda municipal, pavimentação das 
ruas e a fiscalização, com o retorno financeiro da atividade para o orçamento do município.

Setor turístico bem organizado beneficia todos os segmentos da cadeia produtiva. No final de 1990, a 
Secretaria Municipal de Turismo identificou 187 comunidades no município e elaborou o primeiro plano 
de desenvolvimento turístico do estado. Com recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) foram 
realizados cursos explicando o significado e os efeitos do turismo, para tornar a atividade mais profissional.

Mas é preciso saber enfrentar dois problemas: a sazonalidade e a informalidade. A alta temporada de seis 
meses é o tempo para ganhar o dinheiro que pagará as contas do resto do ano. Na baixa temporada, o 
fluxo turístico fica na dependência das grandes operadoras de turismo. “É o turista de um dia, de baixo 
poder aquisitivo”. A demanda turística também depende de fatores como o surgimento de novos destinos 
concorrentes no próprio Nordeste, como as praias da Pipa, de Porto de Galinhas e de Porto Seguro, e 
os Lençóis Maranhenses, que promovem suas atrações de forma mais eficiente que o Ceará. Existe uma 
grande expectativa com o programa de destinos indutores do MTur, embora tenham sido feitas críticas ao 
ritmo lento das ações prometidas. A elaboração de um calendário de eventos para os períodos críticos é 
vista como essencial para atrair mais turistas. Para que isto aconteça é necessário a construção de espaços 
adequados, pois Canoa não tem nem auditório. Para que se efetive a construção desse espaço, espera-se 
obter a verba do governo estadual ou do MTur, já que a Prefeitura não dispõe de recursos.

Outro agravante para a queda do número de visitantes é a maneira como as companhias praticam o turismo 
no país, associado à crise aérea e à valorização do real frente ao dólar. Uma viagem de São Paulo a Fortaleza 
custava R$ 1.600,00, em maio de 2008, enquanto para ir de SP a Bariloche o preço era a metade, R$800,00. 
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Para o GF, esta queda ocorreu, nos dois últimos anos, por causa da implantação inadequada de políticas 
públicas, como a campanha contra a violência infantil, que foi associada ao turismo sexual. Baseada em 
ações policialescas, acabou por manchar a imagem do Ceará. No entanto, o resultado não surtiu o efeito 
desejado: os voos charters voltaram, assim como o turismo sexual.

Observa-se um avanço significativo na qualificação da mão-de-obra, por meio de programas de treinamento 
do Sebrae e da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). O turismo é o setor que mais absorve essa mão-de-
obra temporária, mas na baixa temporada grande parte das pousadas e dos restaurantes não consegue 
manter os empregados. O comércio de Aracati também é muito afetado pela sazonalidade, o que contribui 
para o aumento da taxa de desemprego local. Para enfrentar esta situação criou-se campanha publicitária 
“Aracati é 10”, que consiste em um acordo com hotéis e restaurantes para que concedam 10% de desconto 
aos turistas durante a baixa temporada.

A informalidade é alta. Das 47 pousadas de Canoa Quebrada, apenas 11 são cadastradas no MTur. No 
setor de restaurantes, bares e lanchonetes, cerca de 60% não têm o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ). Um integrante do trade disse o seguinte: “Eu sou um pequeno empresário que pago todos os meus 
impostos, tenho empregados com carteira assinada, mas sofro uma concorrência desleal porque todos 
os meus concorrentes são informais e podem pagar salários mais baixos”. Esta situação ocorre também 
com os empreendedores estrangeiros. Na época da alta temporada transformam suas casas em pousadas, 
contratam a mão-de-obra na categoria de empregados domésticos e não pagam impostos.

Em que pese o trade avaliar a fiscalização da Prefeitura como deficiente e omissa, são evidentes os esforços 
da administração local na regulação das atividades turísticas e no seu controle. Na opinião do chefe do 
departamento de tributos de Aracati, a Prefeitura, agindo em conjunto com o Estado e a União, adotou o 
sistema digitalizado de cobrança de tributos, com a obtenção do certificado digital, que lhe dá acesso às 
informações fiscais dos contribuintes. Como resultado desse trabalho, a maioria dos hotéis e pousadas são 
formalizados e tem alvará, condição para seu registro no MTur. Doze fiscais atuam na vigilância sanitária e 
nas obras em andamento. No entanto, em bares e restaurantes, de modo geral, a mão-de-obra é informal, o 
que acontece também com algumas pousadas, inclusive as de propriedade de estrangeiros.

A administração tem feito esforços para a preservação do meio ambiente. Além de contar com um quadro 
de pessoal qualificado, tem atuação efetiva no Conselho de Meio Ambiente e elaborou uma legislação 
específica, com instrumentos que facilitam a preservação ambiental. O município se inscreveu para obter 
o selo verde, transferência maior do ICMS do Estado para aqueles que conseguem atender às normas 
relativas ao meio ambiente. No entanto, muitos dos problemas ambientais, como a existência de grilagem 
de terra, o loteamento de dunas e a invasão de áreas de preservação permanente, demandam uma atuação 
mais efetiva do executivo estadual, diante dos grandes interesses em jogo dos investidores do trade turístico 
local. Como o Estado é omisso e se nega a apoiar uma administração gerida por partido de oposição, a 
administração local é incapaz de, sozinha, se contrapor a esses interesses.

Foi dito no GF que é preciso arrumar mais a vila para receber grandes equipamentos turísticos, como um 
aeroporto, mas um participante enfatizou que: “às vezes as coisas pequenas são mais urgentes e necessárias 
do que as obras maiores”. Mas a maioria concordou com a fala de um deles: “não adianta convidar pra sua 
casa se ela está toda bagunçada”. Dentre as principais reivindicações estão segurança pública, fiscalização 
sanitária, sinalização turística, retirada das construções das áreas de preservação, solução para a questão 
fundiária, melhoria da acessibilidade viária, urbanização das margens do rio Jaguaribe, com a construção 
de nova ponte e incentivos fiscais para os empreendimentos de capital nacional porque os empresários 
estrangeiros têm isenção.

Como não existe um Conselho de Turismo, a interação do setor público com o privado torna-se difícil. Apesar 
disso, há uma boa interação da Prefeitura com a Associação Comunitária de Canoa Quebrada (ASDEC), que 
congrega representantes do trade e da comunidade. Um dos projetos dessa parceria que vingou foi a coleta 
seletiva do lixo.

Em algumas situações, o Sebrae regional atua como elemento de articulação entre as duas partes, estimulando 
o empreendedorismo do trade turístico. Mas a secretária municipal de Turismo fez severas restrições aos 
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cursos de 40 horas dados pela entidade, em função de serem mais voltados para o empresariado do que 
para a força de trabalho, e concluiu que ele não interage com o município.

O crescimento do turismo prejudica o meio ambiente e a cultura local. No que diz respeito ao meio 
ambiente, empreendimentos imobiliários são construídos de forma irregular, sem respeitar as falésias e as 
dunas. Com a valorização dos terrenos, os nativos venderam suas propriedades e invadiram áreas próximas 
ao centro, provocando o surgimento de pequenas favelas. Apesar de contar com 12 fiscais, sendo seis de 
obras, esse contingente é insuficiente para a demanda de obras na sede e, em especial, Canoa Quebrada. 
“Quando os fiscais saem de férias, vira bagunça. As pessoas constroem sexta, sábado, domingo...” afirmou 
um participante do GF.

Atualmente, cerca de 90% das terras de Canoa Quebrada estão nas mãos de pessoas de fora, mais 
especificamente de estrangeiros. Os grandes investidores são portugueses, suíços e espanhóis. Segundo o 
diretor de Meio Ambiente, estão em processo de licenciamento para construção na APA de Canoa Quebrada, 
540 unidades destinadas aos empreendimentos hoteleiros, inclusive condomínios de segunda residência.

O Plano Diretor está para ser aprovado na Câmara Municipal, com uma legislação urbanística mais bem 
definida. No entanto, a pressão sobre o solo urbano pode dificultar sua implementação. Como resumiu um 
representante do poder público:

“A população mais pobre quer continuar com a dinâmica do vende, 
invade, com a indústria da grilagem. E o trade turístico não demonstra 
interesse na preservação do meio ambiente, não o considera como 
atrativo. Atualmente, a ASDEC atua no programa de seleta coletiva 
do lixo, mas os donos das pousadas não ajudam muito nessa 
campanha. Quem passa o domingo na vila vê um espetáculo triste: lixo 
transbordando e sendo remexido por cachorros”.

Os principais problemas ambientais são: a ocupação desordenada das margens do rio Jaguaribe, das 
dunas móveis e fixas, das falésias e das áreas de mangue; o desmatamento da área de carnaúbas para 
a exploração de argila e o uso das terras alagadas como destino do lixo e das fossas, que acaba por 
contaminar o lençol freático. A falta de entrosamento entre os órgãos ambientais, principalmente entre as 
secretarias municipal e estadual com o Ibama, dificulta a implementação de programas como o de educação 
ambiental e o de fiscalização da pesca da lagosta, entre outros. Já o estado tem apoiado as campanhas do 
município, participando do programa de resíduos sólidos e iniciando a concessão de recursos provenientes 
das compensações ambientais sobre os grandes empreendimentos imobiliários. As ONGs atuam mais na 
captação de recursos, sem se comprometerem em realizar ações no setor ambiental.

Apesar dos inúmeros problemas na relação entre turismo e meio ambiente, a Prefeitura vem-se organizando 
para enfrentá-los. Suas metas compreendem: a) promoção para o funcionamento do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Ambiental (Condema), b) captação de recursos do programa selo verde do governo do 
Ceará (ICMS ecológico), c) construção da sede da APA, d) aquisição de um veículo 4x4 para fiscalização, e) 
implantação da sinalização nas áreas de preservação, f) levantamento fotográfico da região e, g) distribuição 
de computadores nas escolas para promover a educação ambiental.

Quanto aos aspectos culturais, é necessário recuperar a herança cultural, ou seja, as tradições locais deveriam 
ser passadas para as gerações mais jovens, fato que não acontece na atualidade como disse um participante 
do GF: “Meu sogro era pescador e minha sogra labirinteira (tipo de bordado rendado), mas os jovens não 
sabem pescar como os pais, nem as jovens fazem labirinto como as mães. O filho do jangadeiro não quer ir 
para o mar, ele quer é uma prancha. O sonho é ser bugueiro”. Como o turismo é a principal fonte de renda, na 
temporada da baixa temporada, o jovem fica sem rumo, sem ocupação. Portanto, é importante preservar em 
Canoa Quebrada a comunidade dos Esteves, que ainda mantém seus hábitos e costumes tradicionais.

Em geral, as políticas do governo do estado na área cultural não têm continuidade. Por exemplo, o apoio ao 
artesanato é insuficiente. A proposta mais viável seria a implantação nas escolas públicas de cursos e ações para 
a valorização dos saberes e fazeres tradicionais, que poderia ter um efeito positivo sobre a juventude local, que 
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fica exposta ao consumo de drogas e bebidas, que é uma realidade presente no cotidiano de Canoa Quebrada.
A Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Meio Ambiente se esforça em incorporar os valores da cultura 
local como atrativos, para diminuir a excessiva dependência do turismo de sol e praia, mas um orçamento 
de 1,8 milhão de reais limita muito suas ações. O grande apoio na área cultural vem do MinC/Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para a conservação dos monumentos de século XVIII e 
das fachadas de azulejo português do casario de Aracati.

Segundo a secretária, como a liberação de recursos para o município depende da questão política, torna-se 
difícil obter verbas do governo do estado, que é oposição ao prefeito atual. São as emendas parlamentares 
que garantem os recursos financeiros para as obras de maior porte.

O quadro 5.5 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Aracati.

Quadro 5.5: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Aracati (CE) – 
Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização geral 
do turismo

Turismo de sol e praia apoiado nos encantos das dunas e falésias da vila de pescadores de 
Canoa Quebrada situada a 12 quilômetros de Aracati, tem uma população de 3 mil habitantes 
e possui 44 pousadas que oferecem 1.280 leitos.

Se nos anos de 1980 o turismo era amador e espontâneo, com a geração dos hippies e 
mochileiros que descobriram o lugar, atualmente consolidou-se como um dos principais 
destinos turísticos do Ceará.

As grandes operadoras têm desenvolvido excursões provenientes de Fortaleza, ou “turismo 
de um dia”, composta de pessoas de menor poder aquisitivo, que passam um dia na Vila 
e retornam à capital. Outra modalidade é o crescimento dos investimentos em segunda 
residência, que passa a concorrer com a rede de hotéis e pousadas.

A tentativa em ampliar a oferta turística, fez com que a administração do município passasse a 
preocupar-se em valorizar a cultura e o patrimônio locais com a restauração de monumentos 
e prédios históricos de Aracati, que detém o maior acervo arquitetônico do século XIX, e 
alguns monumentos de século XVIII, no estado do Ceará, que tem como objetivo atrair outro 
tipo de turista.

Perfil dos turistas: nacionais, pessoas que na alta temporada buscam um contato mais 
próximo com a natureza e com a cultura local, provenientes do Sul e do Sudeste do país, 
regionais, do próprio Nordeste e do Norte. Predominância de turistas estrangeiros, sobretudo 
europeus, na baixa temporada, nos meses de agosto e setembro. O caos aéreo diminuiu o 
fluxo de estrangeiros.

A alta temporada são os meses de janeiro, fevereiro e julho.
A partir de 2006 diminuiu o fluxo turístico nacional em função da concorrência de outros 
destinos do Nordeste.

Impactos do turismo

Positivos:
a) é o setor que mais emprega e gera renda para a população nativa;
b) a qualificação da mão-de-obra melhorou substancialmente por causa dos cursos de 
capacitação para o turismo ministrados pelo Sebrae e pelo CDL;
c) crescimento substancial do setor de comércio e serviços em Aracati, que abastece e dá 
suporte às necessidades da Vila;
Negativos:
a) a informalidade nas atividades do setor é muito alta, em especial nos bares, restaurantes e 
barracas, em que 60% dos serviços de alimentação não possuem CNPJ;
b) os impactos sociais originários do aumento do tráfico e uso de drogas e do crescimento 
da violência;
c) investidores estrangeiros, que exigem e cobram da Prefeitura investimento em infraestrutura, 
não formalizam suas atividades nem cumprem a legislação trabalhista;
e) degradação do meio ambiente: os empreendimentos são construídos de forma irregular e 
ocupam loteamentos localizados em falésias e dunas;
f) especulação imobiliária com loteamentos irregulares e invasões em áreas de proteção 
ambiental;
g) desaparecimento de traços da cultura local;
h) a atuação das grandes operadoras de turismo, caracterizando um cartel, traz danos ao 
turismo sustentável, ao não levar em conta interesses da comunidade e trade do destino.

Continua
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PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

Há esforço da gestão municipal em preparar o local para o turismo, enfatizando-se a questão 
ambiental, que já conta com pessoal qualificado para levar avante os projetos relacionados 
com o meio ambiente.

O Condema e suas parcerias com o Senac, Sebrae e Sine, desde os anos de 1990, atuam nas 
inúmeras comunidades com trabalhos de divulgação sobre o turismo e seus impactos.
O Plano Diretor de Canoa Quebrada está sendo revisto porque se insere em uma APA 
municipal e tem zoneamento ambiental desde 1998.

As parcerias entre as secretarias municipais têm propiciado investimentos em programas, 
projetos e atividades ligadas à área de turismo, com o objetivo de promover e divulgar a sede 
e o distrito para buscar um desenvolvimento sustentável. O projeto “Amando Aracati nos 
Caminhos da História”, da Secretaria de Turismo em parceria com a Secretaria da Educação, 
busca resgatar a história da cidade e a campanha publicitária “Aracati é 10”, em parceria com 
o trade turístico, procura amenizar os aspectos negativos da sazonalidade, ao fornecerem 
descontos de 10% nas diárias dos hotéis e restaurantes durante a baixa temporada.

Alguns entraves ao desenvolvimento do turismo são as construções irregulares, sem registro 
formal, que dificulta a obtenção de empréstimos para investimentos, que impulsionem as 
atividades turísticas, a morosidade do Judiciário na regularização dos imóveis e o excesso 
de burocracia de instituições ambientais. Como a agência estadual de meio ambiente não 
dispõe de escritório local a obtenção de licenças ambientais são dificultadas. 

Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

A parceria entre o Sebrae, a Prefeitura e o trade turístico com o objetivo de se buscar soluções 
para as questões relacionadas à infraestrutura resultou na construção de um calçadão, única 
rua pavimentada de Canoa, para onde convergem os ônibus de turismo e regulares, que 
possui lojas, bares, restaurante e outros serviços de apoio aos turistas, que atraem também 
os nativos.

Os conselhos de Cultura e Meio Ambiente são atuantes, e o referente ao Turismo está em vias 
de se tornar realidade, o que vai reforçar o setor.

Os investimentos privados, nacionais e/ou estrangeiros, para implantação de equipamentos 
e atrativos turísticos têm consolidado a Vila como importante destino turístico do Ceará.

A parceria da Prefeitura com o MTur trouxe para a infraestrutura local melhorias no 
calçamento e no saneamento básico do centro histórico de Aracati. Já com o Monumenta/
MinC proporcionou a recuperação de parte do casario do centro histórico.

A Associação Comunitária de Canoa Quebrada (Asdec) é atuante, envolvendo o Ministério 
Público na resolução de problemas como a fiscalização sanitária no matadouro, reassentar 
a população que construiu suas casas em locais indevidos e melhorar o nível da segurança 
pública, entre outras medidas que poderiam influenciar positivamente o fluxo turístico para 
o balneário.

A articulação ineficiente entre as diversas esferas de governo acaba prejudicando as 
campanhas de marketing que vendem o destino Canoa Quebrada, além de outras ações que 
emperram medidas positivas em prol do turismo.

A resolução dos problemas ambientais e fundiários depende de vontade política e não tem 
resultado em ações práticas e recursos para o incremento do fluxo turístico.

Infraestrutura para o 
turismo

Houve acentuada melhoria na infraestrutura urbanística e de serviços como calçamento, 
saneamento e limpeza urbana, que acaba por proporcionar maior conforto aos visitantes. 
A qualidade dos serviços turísticos em termos de rede hoteleira, restaurantes e lojas de 
artesanato é considerada boa e atende a demanda turística.

Alguns serviços de apoio aos turistas devem sofrer melhorias para um melhor atendimento 
como a fiscalização em vigilância sanitária, a precariedade das estradas de acesso, incluindo a 
ponte sobre o rio Jaguaribe, que compromete a segurança do tráfego e o número insuficiente 
de agências bancárias (não existe um banco 24 horas).

Falta maior divulgação do destino e um calendário de eventos como shows e feiras que atraia 
mais turistas, e amenize os efeitos da sazonalidade. Há carência de material de divulgação 
como folders e folhetos e políticas de marketing ineficientes e de cursos eficientes de 
qualificação da mão-de-obra. 

Continuação Quadro 5.5

Continua
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Continuação Quadro 5.5

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

No município o turismo é responsável por cerca de 40% do ISS e em Canoa Quebrada, 80% 
da receita desse imposto é proveniente de hotéis, restaurantes e pousadas.

A receita tributária municipal é prejudicada devido a determinados fatores como a informalidade 
da atividade turística, que gera forte concorrência desleal no setor, e a existência de inúmeros 
loteamentos irregulares, que não pagam os tributos, pela falta de fiscalização.

A Prefeitura vem tomando medidas para combater a informalidade como a adoção do 
certificado digital, que está conseguindo bons resultados na formalização de pousadas e 
hotéis, mas não consegue atingir os restaurantes.

Na contabilidade dos gastos municipais com o turismo são incluídas a guarda municipal, 
a limpeza pública, a pavimentação, o saneamento e a fiscalização das atividades de apoio 
ao turismo em Canoa Quebrada. Se hoje o gasto equipara-se ao retorno proporcionado 
pelos visitantes, no futuro a tendência é o turismo gerar maior retorno financeiro aos cofres 
municipais.

  Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.2.3 Natal (Rio Grande do Norte)
O turismo é a grande força transformadora da economia de Natal. De uma tranquila cidade de militares 
e funcionários públicos, a capital do Rio Grande do Norte transformou-se nos últimos 20 anos em um 
dos destinos turísticos mais importantes e procurados do país. Para o secretário municipal de Turismo, 
o clima, as belezas naturais do entorno e a hospitalidade dos moradores foram os fatores responsáveis 
pela explosão do turismo, ao lado dos investimentos públicos na infraestrutura básica e urbana, como 
o asfaltamento de estradas e a ampliação do aeroporto. Por último, mas não menos importante, sua 
localização geográfica, bem próxima do continente europeu, só 6h30 em voo direto de Lisboa, facilitou o 
aumento do fluxo de turistas estrangeiros. De uma população aproximada de 800 mil habitantes, cerca de 
140 mil trabalham em atividades ligadas direta ou indiretamente ao turismo, que é depois do petróleo o 
maior setor empregador do município.

O turismo fez surgir uma rede hoteleira de 30 mil leitos em Natal e de 5 mil na região metropolitana, o que 
atende plenamente a demanda turística e tem um diferencial importante. Como disse um participante do GF:

“Os hotéis são bem novos em comparação com os de outras capitais 
do país, como Recife, que não construiu nenhum hotel nos últimos 
13 anos. Quando o turismo começou na região não havia nenhuma 
estrutura hoteleira, apenas dois hotéis, um deles na Praia do Meio, 
caindo aos pedaços. É uma hotelaria jovem que ainda não cumpre 
os pré-requisitos para ser um destino internacional. Poucos hotéis 
podem se enquadrar no padrão de qualidade internacional. Estamos 
engatinhando”.

Embora deficiente, com o passar do tempo a mão-de-obra empregada na atividade turística começa a 
apresentar avanços na sua qualificação. Como resumiu um secretário do município: “A gente vai numa 
agência de viagem, num hotel e encontra pessoas que passaram pelo curso de turismo da Universidade, que 
estão atuando. Então esse setor vem-se profissionalizando”. Segundo informações da Secretaria de Finanças, 
a informalidade do setor é baixa, sendo mais comum entre os vendedores ambulantes e os artesãos.

Um dos participantes do GF disse: “Foi o turismo que produziu Ponta Negra, a praia que concentra as 
atividades de lazer e entretenimento da cidade, com seus hotéis, pousadas, flats, bares e restaurantes. 
Mas ela já dá sinais claros de saturação, ameaçando a paisagem natural. É por causa do turismo que 
está prevista a revitalização do centro histórico de Natal, com a implantação de um corredor cultural”. 
E complementou ao dizer que “O que o governo tem de fazer é muito pouco. Os monumentos já estão 
construídos, tem tudo lá: as igrejas, a pinacoteca, etc.. A iniciativa privada fez a recuperação. O importante 
é dar incentivos para que bares e restaurantes se instalem no centro histórico”.

Segundo informações da Secretaria de Finanças, o ISS teve um crescimento real de 62,4%, no período 
de 2000 a 2005. E, deste total, estima-se que cerca de 50% possa ser atribuído às atividades turísticas, 
comprovando, portanto, que o desenvolvimento recente da cidade tem sido sustentado pelo turismo. Embora 
a expansão do setor turístico tenha contribuído para o aumento do custo de vida e dos preços dos imóveis, 
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a população de Natal tem uma avaliação positiva sobre o seu papel na dinamização da economia da cidade.

A relação entre turismo e meio ambiente tem de ser repensada. De acordo com a secretária de Planejamento, 
Meio Ambiente e Urbanismo, o desenvolvimento do setor turístico provocou o adensamento da praia de 
Ponta Negra e o comprometimento de suas dunas devido à falta de controle sobre os loteamentos. São 
poucos os investidores imobiliários, inclusive os estrangeiros, que procuram profissionais sérios para fazer 
os projetos arquitetônicos e urbanísticos, levando em consideração os aspectos sociais, econômicos e 
ambientais. Embora a secretaria se esforce em fazer um trabalho de conscientização sobre a importância 
do desenvolvimento sustentável, principalmente com os empresários do turismo, a maioria deles procura 
passar por cima das exigências legais.

A pressão dos investidores imobiliários sobre os terrenos da orla, com grandes projetos de segunda 
residência, faz com que expansão urbana ultrapasse os limites do município, colocando em risco grande 
parte do patrimônio natural que atrai os turistas para Natal, como a famosa praia de Genipabu, localizada em 
Extremoz. Foi muito enfatizado no GF que Natal está perdendo seu grande diferencial. Na fala de um deles:

“Antes você entrava num bugue e passava o dia inteiro em contato com 
a natureza: era muita areia, barro, mas o pessoal achava o paraíso. 
Hoje está mesclado. Tem asfalto, construções, lugares onde já não se 
pode passar. Pessoas que conheceram os lugares no passado quando 
retornam ficam desapontadas. O empresário daqui tem que preservar 
o que é dele para não acabar com a galinha dos ovos de ouro”.

Enfrentar a pressão do mercado imobiliário, com uma estrutura de fiscalização bem aquém da demanda, é 
uma tarefa difícil. O Plano Diretor, já aprovado, será um instrumento importante para coibir os excessos da 
expansão imobiliária, como o processo de verticalização da Ponta Negra. Por ter considerado no seu escopo 
normativo os impactos do turismo sob o espaço urbano de Natal, ele é mais restritivo do que o Plano Diretor 
de 1984, quando o setor turístico era praticamente inexistente. Poderá garantir também a preservação de 
outras áreas da cidade com potencial turístico, como Brasília Teimosa, um bairro popular que mantém suas 
características de antiga invasão, nas proximidades da Fortaleza dos Reis Magos, e o centro histórico da 
Ribeira, cujo projeto de revitalização inclui a recuperação de edificações abandonadas para uso residencial, 
com recursos do Ministério das Cidades.

Outro grave problema ambiental é a poluição do rio Potengi, que recebe grande parte do esgoto in natura 
proveniente da região norte de Natal. Uma observação feita no GF mostra como ele não foi até agora alvo 
de cuidados especiais e nem visto como um atrativo turístico: “Essa cidade é banhada por um mar e por um 
rio. Poucas cidades têm isso. E aqui a cidade está de costas para o rio. É preciso abrir janelas para que se 
veja o Potengi”.

A questão ambiental, no entanto, tem apresentado alguns avanços nos últimos anos com a criação do Núcleo 
de Educação Ambiental, em parceria com as escolas do município e do Centro de Educação Ambiental no 
parque da cidade, com a participação de Ongs. O Condema é bem ativo e foi reformulado para permitir uma 
presença maior dos representantes da sociedade civil. A Petrobras tem dado apoio importante às ações e 
campanhas de defesa do meio ambiente. O grau de interesse da população pelas causas ambientais tem 
aumentado, como demonstrou a mobilização de diferentes grupos por ocasião da implantação do parque 
da cidade em uma área de preservação. Mas, como afirma a responsável pela política de meio ambiente 
do município, “o grande desafio é conseguir equilibrar o desenvolvimento, a sustentabilidade ambiental e a 
manutenção dos atrativos turísticos”.

Para evitar a sazonalidade, é fundamental diversificar os atrativos turísticos e o perfil dos visitantes. 
Segundo os participantes do GF, apesar de Natal ser a marca forte do turismo de sol e praia do Rio Grande do 
Norte, é preciso investir em outros segmentos do setor para aumentar o número de visitantes, especialmente 
na baixa temporada. Como resumiu um participante:

“Natal tem tudo e não tem nada. Tem os serviços: uma rede hoteleira 
maravilhosa, restaurantes, passeios de bugue, um clima maravilhoso. 
Mas os atrativos principais estão fora da cidade. Estamos passando por 
uma crise. Não conseguimos segurar o turismo internacional trazido 
de bandeja para o Nordeste pelas operadoras europeias depois do 
tsunami na Ásia. Foram dois anos de marketing bem-sucedido, mas 
entramos em queda. De 2005 a 2006, o fluxo turístico internacional 
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aumentou 26%, já de 2006 a 2007 houve uma queda de 14,87%, e de 
2007 a 2008 essa alcançou 20,70%, na alta temporada do verão”.

Dentre os motivos levantados para esta perda, os mais destacados estão relacionados às oscilações 
do câmbio, às deficiências do transporte aéreo no país e á burocracia exigida para a entrada do turista 
estrangeiro. Para a solução desses problemas, é necessária uma atuação firme do MTur, enfatizam os 
representantes do trade turístico.

No mercado interno predomina o turismo de massa comandado por grandes operadoras. É ele que tem 
mantido aquecida a taxa de ocupação da rede hoteleira. Na opinião dos representantes do trade,  é preciso 
buscar um turista mais qualificado, de poder aquisitivo mais alto para dar o salto de qualidade. Como muitos 
atrativos turísticos estão nos municípios vizinhos, é essencial que haja melhoria na oferta dos serviços 
de hospedagem e alimentação para distribuir melhor o fluxo de visitantes, e estimular a interiorização do 
turismo. Foi dito que o único destino turístico com vida própria é a famosa praia da Pipa, localizada a 80 
quilômetros de Natal.

A concorrência cada vez maior entre as capitais nordestinas para garantir a lucratividade do turismo nas 
suas regiões é outro fator preocupante, e mostra a necessidade de se diversificar o produto turístico da 
capital, principalmente na baixa temporada. Para o trade,  a solução é Natal entrar no circuito do turismo de 
negócios e eventos. Para isso, a cidade já conta com um bem-equipado centro de convenções, próximo à 
área hoteleira. Citam como exemplos de sucesso Fortaleza e Recife. “Essa crise em que Natal está (baixa 
ocupação dos hotéis) não existe em Recife. Seu Centro de Convenções está com a agenda toda cheia. Em 
Fortaleza também acontece a mesma coisa. Não consegui hotel para fazer um evento para 137 pessoas”, 
disse um dos componentes do trade.

O secretário municipal de Turismo acha Natal muito dependente do turismo de sol e praia e aponta a 
necessidade de um plano estratégico para incremento do setor. Apesar de um orçamento bem abaixo das 
necessidades, em torno de R$ 4 milhões, a Secretaria desenvolve alguns projetos que buscam beneficiar 
o turismo, como a construção de uma marina na foz do Rio Potengi, com capacidade para 450 barcos, 
que tem por objetivo atrair turistas de renda alta e promover o turismo com base em esportes náuticos. 
No segmento turismo cultural, os destaques são a revitalização do centro histórico e a recuperação da 
zona portuária da Ribeira. Outra medida é a promoção de visitas frequentes de agentes de viagem a Natal, 
para melhor divulgação de seus atrativos turísticos, feita por meio de um programa de roteiros integrados 
em parceria com Recife, João Pessoa e Maceió, que conta com apoio do Sebrae. Na área de qualificação 
de mão-de-obra, oferece cursos rápidos de capacitação em parceria com a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e o Banco do Brasil. Nenhum dos projetos e ações citados conta com a participação do 
MTur, que é considerado muito distante da realidade da região.

A importância do turismo para o desenvolvimento de Natal levou à criação de um fórum permanente de debate, 
com a participação de representantes da administração municipal, do governo estadual, do empresariado, 
das universidades e da ABIH. Este espaço de discussão tem atuado no combate aos aspectos negativos, 
principalmente do turismo sexual. Nessa luta mantêm convênios com o sindicato dos taxistas, dos bugueiros 
e com a ABIH. Com a rede hoteleira foi elaborado um código de conduta e com a polícia federal foi criado 
um sistema de monitoramento por meio de câmeras em algumas áreas públicas.

Na avaliação dos representantes da sociedade civil, falta ao poder público estadual e municipal um maior 
grau de articulação entre seus diferentes órgãos, como saúde, educação, segurança e meio ambiente, para 
que o setor turístico possa oferecer serviços de melhor qualidade.

O quadro 5.6 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Natal.
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Quadro 5.6: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Natal (RN) – Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização geral 
do turismo

Natal tem como principal característica o turismo de sol e praia e seu principal atrativo é o 
balneário de Ponta Negra. A atividade turística teve um desenvolvimento significativo a partir 
dos anos de 1980, com o aumento do fluxo tanto de turistas nacionais quanto de estrangeiros. 
Possui um parque hoteleiro dos mais novos do país, com cerca de 30 mil leitos, e tornou-se 
um dos principais destinos turísticos do Brasil.

O fluxo internacional de turismo diminuiu a partir de 2006, dentre outros motivos, por causa 
do caos aéreo, do câmbio e da burocracia para a entrada do turista estrangeiro.

As grandes operadoras de turismo são responsáveis por grande parte do fluxo turístico, 
porque o turismo nacional de massa não exige muita qualificação dos serviços, com isso 
passaram a atuar com mais intensidade nesse destino turístico.

Atualmente os empresários estão buscando desenvolver outras oportunidades, como o turismo 
de negócios, para buscar equilibrar a crise gerada pela queda do turismo internacional.
Natal também é a porta de entrada para outros destinos turísticos potiguares como a praia da 
Pipa, distante 80 quilômetros da capital.

A alta temporada se estende por todo o verão e a sazonalidade é alta.

Impactos do turismo

Positivos:
a) geração de emprego e renda. Dos 800 mil habitantes do município, 140 mil trabalham em 
atividades relacionadas ao turismo;
b) aquecimento do mercado imobiliário, valorização dos imóveis e dinamização do 
comércio, 
c) consolidou um dos melhores parques hoteleiros do país.
Negativos:
a) turismo pouco diversificado e concentrado em Ponta Negra, sem aproveitar outros 
potenciais da cidade, como seu patrimônio histórico e cultural, 
b) excessiva verticalização e adensamento de construções, o que causa impactos negativos 
nos atrativos naturais, em particular nas dunas,
c) oferta de alojamento em pousadas e hotéis supera em muito a demanda e deprime os 
preços,
d) encarecimento do custo de vida para os moradores locais.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

A atividade turística é vista como um setor econômico e social que precisa ser planejado e 
estruturado para trazer mais benefícios à população e se desenvolver de forma sustentável.

Nos últimos 15 anos houve preocupação dos governadores eleitos em executar melhorias que 
propiciassem o aumento e a importância do turismo para a economia do estado, em especial 
a da capital. Dentre as obras executadas estão a ampliação do aeroporto, o asfaltamento 
das estradas de acesso, a revitalização e recuperação do centro histórico, que integra a 
cidade à área da Ribeira, localizada às margens do rio Potengi e em andamento proposta de 
construção de uma marina na barra do rio Potengi, que objetiva atrair turistas com alto poder 
aquisitivo e diversificar a oferta turística.

A administração municipal reconhece que o processo de crescimento do turismo foi feito sem 
planejamento. Não se preocupou em impor regras para impedir os problemas decorrentes do 
crescimento desordenado como falhas na segurança pública, falta de moradia e saneamento 
básico precário. As falhas denotam inexistência de sinalização turística, transporte coletivo 
deficiente e o fato de o centro histórico não ter sido incorporado aos roteiros turísticos. Ficam, 
portanto, dependentes do turismo de sol e praia.

Não há dados nem informações técnicas e financeiras referentes ao setor.
A falta de articulação entre os órgãos municipais nas questões referentes ao setor prejudicam 
seu desenvolvimento.

É preciso uma ação planejada para apoiar o setor e tratar adequadamente dos impactos 
sociais e ambientais motivados pela atuação desenfreada da especulação imobiliária.

O turismo se desenvolveu muito mais em função dos encantos naturais da cidade e da 
hospitalidade de seu povo, do que de intervenções do executivo municipal para a melhoria 
da infraestrutura turística. Mesmo com vários problemas ainda pendentes a cidade é tranquila 
e recebe grande número de pedidos de permanência de estrangeiros.

Continua
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Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

Maior interação entre os atores representativos do turismo, a partir da iniciativa do Ministério 
do Turismo de apoiar os 65 destinos indutores fez com que as operadoras de turismo 
começassem a incluir outros roteiros na oferta turística de Natal.

Criação de foro permanente para tratar dos problemas provenientes do turismo com a participação 
da Prefeitura, do trade turístico, do governo estadual, das universidades e da ABIH.

Um consórcio, com 16 municípios participantes do Prodetur, trabalha roteiros integrados e 
captação de recursos e conta com o apoio do Sebrae.

Ação conjunta entre Natal, Recife, João Pessoa e Maceió, que em parceria com as 
respectivas universidades promove cursos de capacitação de mão-de-obra para taxistas e 
bugueiros. As autoridades municipais se queixam do MTur, que tem uma ação distante da 
realidade do município.

Infraestrutura para o 
turismo

O saneamento básico é deficiente, pois apenas 30% das habitações da cidade possuem rede 
de esgoto. Para 70% da cidade a solução é uso de fossa, que pode comprometer o aquífero, 
do qual Natal depende para o abastecimento de água potável. Recursos financeiros estão 
garantidos para obras de saneamento que deverão dobrar a capacidade de atendimento da 
cidade nos próximos anos.

Infraestrutura turística receptiva de boa qualidade, feita pela iniciativa privada. A rede hoteleira 
é nova e os restaurantes, bares e barracas atendem bem a demanda dos visitantes. Conta 
com um centro de convenção moderno que, ao lado da infraestrutura hoteleira, favorece o 
destino como turismo de negócios e eventos.

Dentre os obstáculos à vinda do turista são as deficiências da malha aérea e a falta de 
qualificação de seu aeroporto. Está previsto a construção de um novo aeroporto intermodal 
de carga, com custo de 700 milhões de dólares, que já tem 60% de suas obras concluídas. 
Apesar de terem evoluído nos últimos anos, os serviços são deficientes: falta sinalização 
turística e a desorganização do transporte coletivo não favorece o deslocamento dos 
turistas pela cidade. O serviço de bugue, uma criação de Natal, foi fator essencial para o 
desenvolvimento do turismo, e serve de modelo para todo o Brasil

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

Não há informações sobre a relação turismo e finanças, embora a sua contribuição seja muito 
importante para a economia local. Em termos de arrecadação de impostos, destaca-se o ISS, 
que corresponde a 63% da receita tributária do município. Estima-se que 50% do ISS podem 
ser atribuídos ao turismo. Entre 2000 e 2005, esse imposto teve um crescimento real de 62%, 
o que pode ser atribuído ao turismo. A informalidade está presente, sobretudo, nas atividades 
de vendedores ambulantes e artesãos. Problemas de titulação de propriedade dificultam o 
aumento na arrecadação do IPTU.

  Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.2.4 Ipojuca (Pernambuco)
O início da atividade turística em Porto de Galinhas é creditado ao empenho do setor privado, mas foi 
necessário o apoio do poder público para sua consolidação. O lugar foi descoberto por surfistas e mochileiros 
europeus, mas a iniciativa de explorar o turismo partiu de um grupo de empresários de Recife que, correndo 
riscos, construíram pequenas pousadas que tinham de 10 a 12 apartamentos. O primeiro apoio público 
veio do Banco do Estado de Pernambuco para a construção de cinco hotéis. O Prodetur só passou a atuar 
na área depois de 1994, quando os governos de Pernambuco e Alagoas criaram o projeto Costa Dourada 
ligando o litoral sul pernambucano ao litoral norte alagoano. Entretanto, a explosão do turismo aconteceu 
por causa da pressão de grandes investidores sobre o governo estadual para asfaltar a estrada que liga 
Porto de Galinhas a Recife. Um desses investidores tem atualmente cerca de mil apartamentos distribuídos 
por diferentes hotéis.

A Prefeitura de Ipojuca, segundo o secretário de Turismo, não tem muito interesse em investir na Vila porque 
grande parte dos recursos do município se origina das atividades do Porto de Suape, e não das atividades 
turísticas desenvolvidas em Porto de Galinhas. Vale ressaltar que, apesar de o impacto do turismo na receita 
do município ser bem menor do que o do setor industrial, aquele é o setor que mais contribui para a oferta 
de empregos na região.

A principal atuação do município é no setor de promoção dos atrativos de Porto de Galinhas em feiras 
nacionais e internacionais, com o objetivo de diminuir a ociosidade da rede hoteleira na baixa estação, para 
evitar uma alta taxa de desemprego. Uma estratégia de divulgação que tem obtido bons resultados entre as 
operadoras é o convite para vir conhecerem o lugar.

Continuação Quadro 5.6
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O processo desordenado da ocupação urbana compromete os atrativos naturais. A vila de Porto de 
Galinhas está localizada em um ecossistema bastante frágil: piscinas naturais de fácil acesso ao mar, 
extensos manguezais, dois rios e resquícios de Mata Atlântica. Seu núcleo urbano tem uma população 
aproximada de 5 mil moradores, que no verão chega a atingir a marca de 50 mil pessoas. A infraestrutura 
hoteleira é composta de 246 pousadas, oito grandes hotéis e seis resorts. Na alta temporada a Vila passa 
por uma situação caótica, assim descrita no GF: “o afluxo de pessoas gera, principalmente, esgoto, porque 
aqui não tem esgoto sanitário e tudo é jogado no lençol de água, no mangue”.

Outros problemas são: as invasões à beira mar, com a ocupação de terras da União pela classe média, 
as invasões à beira do manguezal pela população mais pobre e os primeiros loteamentos feitos sem 
nenhuma urbanização.

A precariedade da infraestrutura tem seu ponto de estrangulamento no saneamento básico: não existe rede 
de esgoto, e o aterro sanitário está em construção.

De acordo como os participantes do GF, o projeto “Porto Melhor”, uma proposta do governo estadual de 
melhorias para a Vila, não só foi criticado, mas impedido de ser executado pela comunidade organizada, 
como resumiu um dos membros do trade:

“Era uma proposta de requalificação urbana, porém com um perfil 
metropolitano, desconhecendo o que já existia. Ruas de 30 metros de 
largura e estacionamento para três mil carros. Características locais, 
materiais locais, nada disso estava previsto. Estavam pasteurizando o 
lugar. Ia virar um lugar comum, como um outro qualquer. Os técnicos 
diziam que nós queríamos preservar uma coisa que não somos mais, 
uma vila de pescadores. Mas o turista que vem aqui espera encontrar 
uma vila rústica. Eles não querem piso intertravado e granito. Isso tem 
em Recife. Foi uma grande briga”.

Em contrapartida, o excesso de turistas e veranistas coloca em risco o conjunto de piscinas naturais, já que não 
há uma fiscalização rigorosa sobre sua capacidade de carga. Para agravar a situação, os empreendimentos 
imobiliários destroem os manguezais com os aterros. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, criada 
em 2005, tem 70 funcionários e destes 90% trabalham na fiscalização e monitoramento dos manguezais e 
das piscinas naturais. O Condema, com sede em Porto de Galinhas, é bem organizado e reivindicativo. O 
grande problema é enfrentar o poder econômico dos investidores que não seguem as regras, embora os 
estrangeiros sejam mais sensíveis às questões ambientais do que os nacionais.

Segundo a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Ipojuca, o Plano Diretor, em 
fase de aprovação na Câmara Municipal, contempla o turismo em três eixos: controle e planejamento do 
desenvolvimento urbano; qualificação do produto turístico e; plano de marketing e divulgação. Paralelamente, 
foi feito um estudo sobre a capacidade de carga da orla e os danos que o excesso de pessoas pode causar 
nessa área. Mas conforme opinião do GF, essas informações não foram repassadas à comunidade.

O crescimento do turismo exige fiscalização e regulação de suas atividades pela administração pública. 
O principal problema apontado pelos representantes do trade turístico é a falta de critérios e normas de 
funcionamento para o setor. Como disse um participante do GF: “Todas as atividades estão pedindo à 
Prefeitura para serem fiscalizadas: é bugueiro, é taxista, é jangadeiro, é barraqueiro, é pousadeiro. Ao lado 
de um dono de pousada organizado, que tem o habite-se, que paga os impostos, que assina carteira, tem 
mais de 30 pousadas irregulares competindo com a dele e oferecendo preço mais baixo”.

A omissão da administração municipal no cadastramento e na fiscalização dos prestadores de serviços é 
responsável pela informalidade, pela entrada de fornecedores clandestinos de municípios vizinhos e pelo 
desequilíbrio entre a oferta e a demanda de determinados serviços. Segundo um representante do trade:

“É fundamental que a Prefeitura defina os critérios para o exercício de 
atividades lucrativas nas áreas públicas. Não é o presidente de cada 
associação que tem que fazer o controle. Nem é uma questão política, 
de troca de favores. Tem que ser uma parceria entre o setor público 
e o privado, com base em critérios técnicos. Por exemplo, qualquer 
um pode pegar licença para táxi, para bugue, enquanto o número de 
barraqueiros não passa de 76. E não se explica o motivo”.
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A grande maioria dos barraqueiros é nativa e critica a Prefeitura por não oferecer a eles infraestrutura 
adequada para um serviço de qualidade.

Ainda no GF foi muito criticada a forma de atuação das operadoras:

“Na verdade, o turismo já foi muito bom para a gente, mas hoje está 
cada dia pior. Os benefícios do turismo estão ficando nas mãos das 
grandes empresas, das agências de turismo. Elas afastam o turista do 
povo. Dizem que é perigoso pegar táxi, sair à noite pela vila. Muitos 
turistas, principalmente os estrangeiros, acabam confinados dentro 
dos hotéis, sem contato com a comunidade, sem conhecer o lugar. E 
tiram da gente daqui as oportunidades de trabalho, trazendo pessoal 
de Recife e até mesmo de outros estados do Nordeste. Perdem os 
comerciantes, os taxistas, os barraqueiros e muitas outras pessoas”.

A qualidade do atendimento é um elemento fundamental na escolha do destino turístico. O baixo grau de 
escolaridade da população de Ipojuca faz com que a Prefeitura invista na capacitação da mão-de-obra para 
aumentar suas oportunidades de emprego. Mas, segundo declarações de participantes do GF, os cursos, 
sem acompanhamento e sem uma prática constante, não atraem o público-alvo. Não têm eficácia.

A concorrência com outros destinos do Nordeste foi citada como um fator preocupante. Para os representantes 
do trade,  os preços cobrados em Porto são muito altos e os serviços oferecidos deixam a desejar. “A 
Prefeitura gasta uma fortuna na criação do site oficial e na confecção de material maravilhoso para as 
feiras de turismo. Mas é preciso melhorar muito o lugar. O que é vendido lá fora muitas vezes o turista não 
encontra aqui”, resumiu um participante.

A sazonalidade não é um grande problema. Porto tem sua alta temporada em janeiro, fevereiro e julho, com 
turistas nacionais que permanecem, em média, no balneário oito dias. Já os estrangeiros, principalmente 
os europeus, distribuem-se por todo o ano. Em alguns casos alugam casas para temporadas mais longas. 
Mesmo assim, é consenso a necessidade de diversificar os atrativos turísticos. Um projeto bem-sucedido 
é o “Freeporto”, um encontro de literatura nos moldes da Festa Literária Internacional de Parati, a Flip. 
Quanto à realização de grandes shows de música, este tipo de evento divide as opiniões locais: enquanto 
alguns acham que tem gente em excesso, muita cachaça e muita droga, outros acreditam que possa trazer 
benefícios para a Vila na forma de renda adicional em épocas de baixa. A Secretaria de Turismo e Cultura 
pensa em desenvolver um projeto que envolva visitas aos engenhos da região.

Finalmente, a expansão da atividade turística trouxe alguns problemas sociais graves, como o número 
crescente de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Isto abre campo para o turismo sexual, o 
tráfico de drogas e o roubo. Segundo a representante do Conselho Tutelar essas questões não são discutidas 
porque podem manchar a imagem do lugar perante os turistas. “Aqui por ser uma região pobre, sem muito 
suporte do governo, o sonho das meninas é o de arrumar um gringo para ir embora. O momento de intervir 
é agora, quando esta população na rua, e não de rua, é ainda pequena”, concluiu ela.

A criação da guarda municipal foi vista como uma ação positiva. No entanto, foi objeto de crítica pela forma como 
a Prefeitura realizou a contratação das pessoas, feita por indicação política e não por critérios técnicos.

O quadro 5.7 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Ipojuca.
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Quadro 5.7: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Ipojuca (PE) – 
Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização 
Geral do turismo 

O município de Ipojuca tem como principal base econômica o porto de Suape, integrado a um 
polo industrial que garante ao município a segunda arrecadação do estado. Outra importante 
fonte de renda é proveniente da atividade turística no balneário de Porto de Galinhas.

Há uma clara predominância do turismo de sol e praia, sustentado pela beleza das suas 
piscinas naturais à beira mar e pelo seu sistema de mangues junto a um estuário.

É um dos principais destinos turísticos de Pernambuco e beneficia-se da proximidade com 
Recife, distante apenas 60 quilômetros. Com população fixa de 5.500 habitantes, chega a ter 
50 mil pessoas na alta estação, que podem se hospedar em 246 pousadas e seis resorts.

A sazonalidade do turismo é um fato para a economia do município, mas falta diversidade de 
atrativos culturais e de lazer para diminuir os seus efeitos.

Não existem políticas sociais que incorporem adolescentes em situação de risco, que ficam 
sujeitos aos impactos negativos do setor como prostituição e drogas.

O turista, em sua maioria, pertence às classes de renda média e alta, basicamente famílias 
brasileiras na alta estação, que vai de janeiro até o carnaval, em julho e feriados prolongados. 
A presença de estrangeiros, em especial europeus, é importante para a economia local durante 
a baixa temporada, com destaque para os meses de agosto e setembro. Se a média de 
permanência do turista nacional é de uma semana, a do estrangeiro é de quatro a cinco dias.

Impactos do turismo

Positivos:
a) é um dos principais setores na geração de emprego para a população local e municípios 
vizinhos;
b) despertou a sociedade civil e os empresários para a necessidade da preservação do rico 
potencial ambiental e paisagístico da região.
Negativos:
a) o crescimento sem controle do turismo agride os atrativos naturais: aterramento e poluição 
dos mangues, invasão de áreas de marina e pisoteio excessivo nas piscinas naturais;
b) grande parte dos ganhos com a atividade turística são apropriados por empresas e 
operadoras de turismo externas, enquanto os custos e impactos da atividade ficam por 
conta da municipalidade;
c) conflitos de interesse entre a comunidade local e os Resorts consolidam um turismo do 
tipo enclave com pouca interação com a população nativa;
d) a informalidade e a falta de fiscalização provocam impactos negativos no setor e geram 
concorrência desleal;
e) a falta de limites e de regulação para grandes eventos, que atraem excesso de pessoas 
entra em conflito com as características do turismo de família e do ecoturismo, afugentando 
o visitante;
f) as operadoras de turismo e os Resorts dificultam a atuação dos pequenos prestadores de 
serviço..

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

A administração local, em parceria com o estado de Pernambuco, começa a despertar para 
a importância do turismo. Estão previstos investimentos para a melhoria da infraestrutura 
básica do balneário e das suas vias de acesso.

Outras ações dizem respeito à promoção dos atrativos de Porto de Galinhas em feiras e 
seminários, buscando diminuir os efeitos da sazonalidade.

Os esforços da administração local para dispor de um mínimo de aparato legal para direcionar 
o turismo, como plano diretor e leis urbanísticas, não têm contrapartida em termos de sua 
implementação e fiscalização. Os aparatos legais são incapazes de barrar a especulação 
imobiliária e os loteamentos clandestinos em áreas de proteção permanente, além de não 
impedir a construção de pousadas e residências particulares à beira do manguezal.

Há pouca transparência da gestão pública quanto aos impactos do turismo, e a população 
fica alheia quanto às medidas adotadas para melhorias no setor que poderia beneficiá-la.
O conselho de turismo não é atuante.

A atuação clientelista da administração dificulta a adoção de limites no que diz respeito à 
regulamentação das atividades turísticas em termos de posturas municipais e regras que 
respeitem o meio ambiente.

Há omissão geral da administração local no cadastramento e na regulação da atividade.

Continua
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Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

As parcerias entre entidades públicas, municipais e estaduais, o trade e outros segmentos 
envolvidos com o setor são, praticamente, inexistentes. A incompatibilidade entre o trade 
e o estado pode ser exemplificado pela atuação do primeiro que levou o governo estadual 
a alterar o projeto “Porto Melhor”, cujas propostas não levaram em conta as condições 
naturais e ambientais do destino.

A interação entre o trade turístico e a administração local é difícil, e como resultado dessa 
desavença o projeto Orla foi paralisado pela falta de consenso entre as duas entidades.

Os cursos de capacitação do Sebrae, em parceria com o setor público, geram poucos 
resultados, não são avaliados e acabam não surtindo os resultados desejados.

Em resumo, cada um dos setores envolvidos tomam iniciativas próprias, em seu benefício, 
sem a preocupação em fazer alianças com outras entidades privadas e órgãos públicos.

Infraestrutura para 
o turismo

A infraestrutura urbana é carente, não atendendo ás necessidades da população local e dos 
turistas, que chegam ao balneário, principalmente, durante a alta temporada.

O saneamento básico, principalmente a rede de esgoto e o abastecimento de água, é precário. 
Como todo o sistema é baseado na modalidade de fossas, isso acaba por contaminar os 
mangues, o que prejudica os nativos que dependem dele para tirar seu sustento na produção 
de caranguejos.

Durante a alta temporada há um estrangulamento dos acessos rodoviários ao balneário.
A segurança pública é deficiente.

Um bom projeto foram os investimentos em circulação urbana, com a implantação de 
ciclovias entre áreas de moradia de trabalhadores e o centro turístico.

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

A receita tributária municipal decorrente do turismo é prejudicada pelo alto nível de 
informalidade do setor, devido à omissão dos gestores municipais em fiscalizar o setor. Do 
total de 246 pousadas existentes no balneário, quase metade delas não são legalizadas.

A receita de Ipojuca é, em grande parte, proveniente do setor industrial, em especial das 
atividades do porto de Suape. Informações da Prefeitura asseguram que o turismo tem uma 
contribuição inexpressiva em sua receita, menos de 5%. A administração local então não 
se preocupa com a atividade, ao afirmar que, esta só lhe traz custos, esquecendo que gera 
grande parte dos empregos oferecidos no distrito.

Há carência de dados para se avaliar melhor o impacto da atividade nas finanças municipais, 
e a gestão pública local não se preocupa em criar mecanismos para coletar informações 
estatísticas, que poderiam melhorar o desempenho da atividade turística e beneficiar a 
economia.

  Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.2.5 Lençóis (Bahia)
Lençóis é o diferencial do turismo na Chapada Diamantina. Dentre as cidades e distritos que sediam o Parque 
Nacional da Chapada Diamantina, Lençóis é a que oferece não só a melhor infraestrutura turística, mas também 
o conjunto mais diversificado de atrações: rios, cachoeiras, grutas, corredeiras, chapadões e construções do 
século XVIII e XIX. O inicio da atividade turística tem mais ou menos 20 anos, e surgiu como uma alternativa 
ao declínio da exploração de diamantes, e não como uma atividade planejada ou mesmo desejada. No GF 
disseram que falar mal do turismo era um costume dos prefeitos para ganhar voto. “Eles diziam que o turismo 
era o responsável pelo fechamento do garimpo” ou “que o problema de Lençóis era o turismo”.

Nos anos de 1990 deu-se a consolidação da atividade turística com a construção da estrada que liga Salvador 
a Goiânia e com o Prodetur financiando a rede hoteleira. Hoje, esta é o carro-chefe da economia local. A 
agricultura e a pecuária são pouco expressivas, e o garimpo foi interrompido pela baixa produtividade e por 
intervenção oficial. Na alta temporada, de dezembro a março e de julho a agosto, a cidade recebe cerca 
de 100 mil turistas vindos do Sudeste, do Sul, de outras cidades da Bahia e do exterior, especialmente das 
nacionalidades italiana, francesa e alemã. A cidade conta com 2 mil leitos, mas na alta temporada faltam 
alojamentos. O tempo médio de permanência do turista é de três dias. As principais categorias de turismo 
são o de aventura e o ecoturismo. Estes são os dois segmentos mais explorados pelos visitantes.

Na avaliação dos participantes do GF, os turistas que procuram Lençóis têm um traço em comum: “são 

Continuação 5.7



297

pessoas que estão buscando contato com a natureza, com a cultura. O ecoturismo é o diferencial de 
Lençóis. Os turistas querem participar da cultura, da vida da comunidade, caminhar pelas ruas e vielas, ter 
contato com o patrimônio histórico e natural”. As agências e os guias exploram mais os bens naturais, não 
se interessando pelos atrativos culturais que a cidade oferece, como falou um empresário: “O turista fica 
desvinculado da questão histórica da cidade. É preciso juntar o patrimônio natural com o histórico”.

Com a substituição do garimpo pelo turismo, a região ganhou vida e a comunidade passou a ter melhores 
oportunidades de trabalho, por meio dos vários cursos de capacitação oferecidos pelo Sebrae, Senac e pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana/UEF. Em 2006, cerca de 450 pessoas participaram de cursos e 
treinamentos, em diferentes habilidades.

Para o secretário municipal de Turismo um efeito importante desta mudança foi o tombamento do conjunto 
arquitetônico e paisagístico de Lençóis pelo IPHAN, possibilitando a preservação do rico patrimônio 
arquitetônico da cidade. Essa iniciativa impulsionou várias outras como o processo de restauração do 
centro histórico pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) e a chegada do programa 
Monumenta, com várias obras já concluídas: Mercado Público, Ponte sobre o rio Lençóis, as sedes da 
Prefeitura e do IPHAN e as edificações que abrigam a Biblioteca Pública, o Arquivo Municipal, a Casa de 
Cultura Afrânio Peixoto e o Anfiteatro. Ainda estão em processo de restauração as Igrejas do Senhor dos 
Passos e do Rosário. Outro efeito positivo do turismo foi o incentivo à cultura local, com a preservação das 
tradições orais. Esse trabalho é desenvolvido por ONGS da região e pela Associação Avante Lençóis.

A população do município, em sua maioria, não é investidora nem empreendedora do setor turístico. Ela 
forma o contingente de mão-de-obra que trabalha como guia turístico, garçom, balconista, cozinheiro, 
arrumadeira, recepcionista, etc. Para o secretário de Planejamento, os moradores são alijados dos lucros do 
turismo e do seu desenvolvimento, já que essa mão-de-obra não tem segurança no trabalho, é empregada 
informalmente e depende da sazonalidade. Esta diferença criou uma questão cultural muito forte que 
contrapõe “os de fora e os nativos”, sejam moradores ou empresários. Mas esta divisão está sendo aos 
poucos minimizada pelos casamentos entre os dois lados. Muitos turistas encantados com as belezas 
naturais da região acabam fixando residência. Isto acontece muito com os estrangeiros, o que transforma 
Lençóis em um lugar cosmopolita.

A concentração dos investimentos turísticos em Lençóis ameaça o patrimônio natural da região. A 
preservação do Parque Nacional da Chapada Diamantina, pela Fundação Chico Mendes do Ibama, 
apresenta sérias dificuldades, pondo em perigo suas belezas naturais. Por ter uma área bastante extensa, 
cerca de 152 mil hectares, e contar com poucos recursos humanos e financeiros, torna difícil a fiscalização. 
O parque possui 75 atrativos, e as trilhas surgiram de forma espontânea para facilitar o acesso dos 
visitantes porque ainda não foi implantado o plano de manejo para o parque, embora tenha sido discutido 
com aproximadamente mil pessoas em 56 reuniões, ao longo de quatro anos. O turismo descontrolado 
causa graves danos, como a poluição da água, o aumento das áreas de erosão e a localização imprópria 
de acampamentos. Para o representante do Ibama, o parque não está devidamente preparado para ser 
aberto à visitação, “ao incentivarem o turismo nessa área natural tão rica, colocaram o carro na frente dos 
bois. E a situação piora ainda mais com a atuação das operadoras que vendem o lugar sem se preocupar 
com sua preservação”. Mas aponta uma contribuição importante do turismo para a causa ambiental: a 
pressão que ele passou a exercer para impedir as atividades do garimpo com dragas. Segundo o secretário 
de Planejamento e Administração, é fundamental a criação de um programa sério de proteção ao meio 
ambiente que iniba os desmatamentos e proteja as nascentes. Sugere-se também o desenvolvimento do 
turismo rural e a introdução da questão ambiental no ensino fundamental. “Usam as benesses da natureza, 
mas a natureza não está sendo protegida. Estão matando a galinha dos ovos de ouro”, afirmou. A Prefeitura 
e o Conselho do Parque Nacional fazem reuniões periódicas para debater a implantação das regras para 
visitação, principalmente sobre sua capacidade de carga, totalmente sem controle.

A concentração excessiva do fluxo turístico em Lençóis repercute negativamente sobre o meio ambiente, 
principalmente com relação ao saneamento básico e ao lixo. Impede que haja uma distribuição mais 
equilibrada dos benefícios do turismo para a região da Chapada, no seu todo. Municípios que possuem 
atrativos como Andaraí, Mucugê e Ibiquara podem se tornar bons exemplos de turismo com controle, desde 
que recebam os investimentos necessários. Disseram que os demais municípios da região se ressentem da 
preferência explícita que o governo estadual manifesta por Lençóis.

Para os representantes do trade turístico, é preciso esquecer o garimpo e ver o turismo como evolução 
e não como problema. O fato de Lençóis estar inserido no conjunto dos 65 destinos indutores de turismo 
no país potencializa algumas ações que fortalecem o aparato institucional do município para a gestão do 
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turismo. Essas ações, implementadas em parceria com o MTur, o Monumenta/MinC, o Sebrae e o Senac, com 
o governo da Bahia, visam aumentar a competitividade do setor turístico de Lençóis, seja criando atrativos, 
seja qualificando a mão-de-obra. O município de Lençóis está entre os 10 destinos turísticos selecionados 
pelo MTur que receberão recursos para alcançar padrões de qualidade internacional no atendimento ao 
visitante.

Para o secretário municipal de Finanças, a receita do município vem crescendo ano a ano e esse crescimento 
pode ser atribuído ao turismo. Para ele, é visível o aumento da arrecadação na alta temporada. E o ISS é 
o tributo que mais contribui para a receita do município, superando o IPTU, que apresenta um alto grau 
de inadimplência, cerca de 50%. Este resultado se deve ao trabalho de regularização e fiscalização que a 
administração municipal tem feito nas empresas, diminuindo a sonegação. Dessa forma, a receita própria 
cresceu mais do que a proveniente das transferências estaduais e federais. Mas, segundo ele, “a atividade 
turística não é sustentável porque se gasta mais do que se ganha”. Para se ter um turismo de qualidade é 
preciso investir nas áreas básicas de educação e saúde e na infraestrutura urbana. É muito difícil administrar 
uma cidade de aproximadamente 9 mil moradores, mas que recebe uma população flutuante de 100 mil 
pessoas nas épocas de alta temporada. Acrescenta que o FPM deveria levar em consideração este dado 
em seu repasse ao município.

A opinião dos representantes do trade sobre a expansão do setor turístico é mais pessimista. Para eles há 
uma situação de estagnação, e um dos motivos pode ser creditado ao caos aéreo. Por isso, é importante 
uma campanha de marketing forte, para divulgar os atrativos da região. “O que não se vê não é lembrado”, 
tarefa que julgam ser de responsabilidade do poder público, estadual e municipal. Apontam a importância 
de novos investimentos e melhorias na infraestrutura dos atrativos mais visitados, como demarcação de 
trilhas e sinalização turística. Em Lençóis, apenas o Sítio Arqueológico Serra das Paridas tem um sistema de 
cobrança de ingressos e de controle do número de turistas/dia, além dos serviços básicos. A promoção de 
eventos culturais, como a festa de São João no mês de junho, é vista como uma boa tentativa de minimizar 
os efeitos da sazonalidade na economia da cidade.

A avaliação dos participantes do GF sobre a gestão pública do turismo salienta a falta de instrumentos de 
ordenamento e planejamento para torná-lo economicamente mais rentável. A informalidade da mão-de-obra 
é ainda bem alta. “Aqui é costume o guia virar agente de viagem e o pousadeiro virar guia. É preciso fiscalizar 
essas trocas de papéis. É necessário certificar os receptivos”. A questão dos guias de turismo foi destacada 
no GF. São mais de 200, mas a maioria não tem o segundo grau completo, que é o requisito exigido pela 
Embratur para ser um guia credenciado. Foi dito que “em função do problema social, passa-se por cima da 
lei. Isso faz com que muitos alunos carentes saiam mais cedo da escola para trabalhar como guia”.

Salientou-se que a administração municipal ainda vê o turismo como uma atividade que traz problemas 
adicionais de saúde, habitação, saneamento e infraestrutura urbana, sem oferecer altos ganhos para o 
orçamento público. Além de estimular a prostituição, a venda e o consumo de drogas, aumenta o custo de 
vida para a população mais pobre.
O orçamento da Secretaria Municipal de Turismo, criada recentemente, é insuficiente para atender 
minimamente as demandas da área. O Conselho Municipal de Turismo está sendo reestruturado para ser 
um importante mediador entre os interesses do trade turístico e o poder público, ao passo que a forte 
presença do MTur por meio de programas voltados para a consolidação da atividade turística em Lençóis 
tem fomentado ações conjuntas entre o setor público e o privado.

O quadro 5.8 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Lençóis.
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Quadro 5.8: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Lençóis (BA) – Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização 
geral do turismo

A região da Chapada Diamantina tinha sua economia baseada na atividade do garimpo. 
Com sua decadência, a população local buscou alternativas de sobrevivência. O caminho 
escolhido foi a possibilidade de explorar economicamente suas belezas naturais e seu 
acervo histórico-patrimonial, consequentemente o turismo passou a ser a principal atividade 
econômica do município

As principais categorias de turismo na Chapada Diamantina são o ecoturismo e o turismo 
de aventuras, que são os responsáveis pela quase totalidade do fluxo de pessoas que se 
deslocam até Lençóis para conhecer suas trilhas, cachoeiras, grutas e montanhas.

O fluxo turístico pode ser ampliado ao incluir a vertente cultural do turismo devido ao 
importante acervo arquitetônico dos séculos XVIII e XIX localizado no centro histórico do 
município. Ao lado de Lençóis, dois outros núcleos urbanos, Mucugê e Igatu, são tombados 
pelo patrimônio estadual.

O perfil dos turistas é diversificado: jovens, casais, turistas regionais e nacionais. A presença 
de turistas estrangeiros, principalmente europeus, também é significativa. O traço comum 
desses diversos tipos de turistas é a busca pelo contato com a natureza e a cultura local. Nos 
eventos religiosos e culturais, nos feriados e nos fins de semana, predominam os turistas 
regionais.

A alta temporada vai de julho a setembro e atrai turistas do Sudeste e Sul do país. De 
dezembro a março há predomínio dos europeus.

O tempo médio de permanência é de três dias. Com a crise do transporte aéreo diminuiu o 
fluxo turístico estrangeiro.

Impactos do 
turismo

Positivos:
a) criou alternativas de emprego e renda para a população após a decadência do garimpo;
b) reforçou a importância da recuperação e preservação de seu patrimônio cultural na sede 
e nos distritos, com o tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico pelo Iphan;
c) incentivou a valorização da cultura local,
d) desenvolveu a infraestrutura de serviços urbanos,
e) consolidou uma infraestrutura turística com hotéis, pousadas, restaurantes e agências de 
serviços;
f) dinamizou a construção civil e o mercado imobiliário;
g) aumentou a qualificação da mão-de-obra do setor turístico, por meio de cursos e 
treinamento.
Negativos:
a) encarecimento do custo de vida para a população local;
b) os principais ganhos obtidos com atividade turística não são apropriados por grande 
parte da população nativa;
c) descaracterização da cultura local e surgimento de graves problemas sociais como 
consumo de drogas e prostituição;
d) pressão do turismo sobre o meio ambiente: visitas aos atrativos naturais sem monitoramento 
acabam por degradá-los;
e) aumento da demanda por serviços municipais de infraestrutura básica, saneamento e 
saúde pelos turistas, sem a contrapartida no orçamento do município e nas transferências 
constitucionais, em particular.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre a 
gestão e o planeja-
mento do turismo

O planejamento do turismo é recente, e o setor ainda não tem prioridade orçamentária e 
financeira na administração local.

A atuação do Iphan e do programa Monumenta foi fundamental para dinamizar o turismo 
cultural e diversificar os atrativos do destino.

Na percepção do trade turístico, falta ordenamento e planejamento do setor público local e 
fiscalização das atividades turísticas.

O plano diretor para ordenar e regularizar a expansão urbana tem sido pouco efetivo e o 
conselho de turismo é pouco atuante, embora esteja em processo de revitalização.

Para a gestão municipal, a atividade turística é importante na geração de emprego, mas a 
mão-de-obra não é qualificada nas áreas de serviços de apoio ao turismo, sendo baixo o 
nível de profissionalização dos investidores do setor turístico.

A precariedade de instrumentos de regulação e de fiscalização do turismo ameaça a 
conservação de atrativos naturais.

Os problemas de divulgação do destino turístico e a falta de articulação interinstitucional têm 
implicado estagnação do setor.

Continua
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Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

A Fundação Chico Mendes, do Ibama, atua na conservação do meio ambiente por meio 
de um conjunto de ações de preservação da natureza, além de assessorar a prefeitura nos 
planos de manejo dos parques.

Algumas parcerias da Prefeitura têm tido sucesso como o Prodetur, que propiciou o 
impulso inicial da atividade ao liberar financiamento para a rede hoteleira e com o programa 
Monumenta/IPhan/MinC, que disponibilizou recursos para a restauração de bens públicos 
e financiamentos para a reforma de imóveis privados. Destaque para a parceria com a 
Bahiatursa para a implantação de serviço de atendimento ao turista.

Outra parceria realizada entre a Secretaria Municipal do Turismo e o MTur foi o 
Programa Destino Referência com projetos focados tanto na competitividade quanto no 
desenvolvimento do turismo.

O Sebrae e o Senac elaboraram projetos de capacitação de mão-de-obra local empresarial 
e profissional, em conjunto com as secretarias municipais.

A Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo (Abeta) e o MTur fizeram programas 
para qualificar o segmento de turismo de aventura.

Apesar das parcerias de sucesso, pode-se dizer que, de modo geral, a interação entre a 
gestão municipal e os empreendedores turísticos nas ações de divulgação e marketing e 
dos eventos ainda não é eficiente.

Infraestrutura para 
o turismo

A infraestrutura dos serviços urbanos passou por melhorias significativas com a restauração 
e preservação do patrimônio histórico.

A infraestrutura de apoio às atividades turísticas sofreu um processo de melhora e de 
ampliação em termos de hotéis, pousadas, restaurantes, agências de viagens e prestação de 
serviços turísticos. O nível de qualificação dos guias turísticos melhorou substancialmente. 
Mas alguns pontos negativos persistem como a pouca qualificação da mão-de-obra, a falta 
de sinalização dos logradouros e a inexistência de um aeroporto. O que existe é uma pista 
de pouso localizada em município vizinho.

A construção da estrada que liga Goiânia a Salvador melhorou o acesso rodoviário ao 
município, estimulando o fluxo turístico na região.

Alguns problemas e carências na infraestrutura ainda persistem: a baixa qualidade dos 
serviços de saúde e de educação básica; as deficiências no saneamento básico em termos 
de coleta de lixo, rede de esgoto e limpeza urbana; carência de mão-de-obra qualificada, 
tanto nos serviços turísticos quanto na construção civil.

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

O turismo tem pouco impacto na arrecadação do município devido à informalidade do setor 
e à fiscalização deficiente. A administração local ainda não compreendeu a importância da 
atividade para o desenvolvimento econômico do município, nem o apoia de forma adequada. 
O ISS é o principal tributo cobrado dos empresários.

A partir de 2005, a administração municipal implantou medidas que possibilitaram o 
crescimento da arrecadação, que pode ser creditado ao aumento do fluxo de turismo e de um 
esforço maior de fiscalização sobre as empresas do trade turístico local. A atividade turística 
ainda não é sustentável, já que a administração gasta mais do que arrecada com o turismo.

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.2.6 Porto Seguro (Bahia)
Em Porto Seguro, o turismo de massa não explora adequadamente os atrativos naturais e culturais da 
região. O turismo é a principal fonte de riqueza da região. Os anos de 1980 e de 1990 foram os períodos 
de desenvolvimento e consolidação de Porto Seguro como um dos pontos turísticos mais visitados do 
país. A ampliação do aeroporto e a ligação por asfalto com a BR-101 foram duas obras fundamentais para 
o incremento da atividade turística, apoiada em uma diversificada rede hoteleira, embora tenha sido um 
crescimento descontrolado e sem planejamento.
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Segundo a representante do IPHAN de Porto Seguro, a magia do lugar, baseada na riqueza de seu patrimônio 
natural e de sua memória histórica, não é valorizada pela indústria turística, centrada totalmente na praia e no axé. 
Isto se deve, em parte, à ação das operadoras que dominam o turismo de massa no Nordeste. Ela disse que:

“Trazem guias próprios de São Paulo, desinformados, sem raízes 
com o lugar. Somente valorizam os locais onde o visitante pode 
consumir alguma coisa e desprezam os museus. Nas excursões ao 
centro histórico da Cidade Alta, os guias chegam a desaconselhar a 
entrada no Museu do Descobrimento, como se lá não tivesse nada que 
compensasse a visita”.

Por sua vez, a administração municipal não implementa uma política de planejamento turístico que enfoque 
este expressivo patrimônio histórico-cultural e promova sua divulgação. Manifestações artísticas e religiosas 
tradicionais estão desaparecendo como as festas da Chegança e da Puxada de Rede, com danças e 
cantos típicos dos pescadores da região. Outras expressões da cultura popular são oferecidas bastante 
descaracterizadas, como as apresentações de capoeira no centro histórico, como falou um membro do trade: 
“Parecem mais uma demonstração de ginástica, de piruetas. Não tem mais a batida forte do berimbau. É 
preciso valorizar a cultura indígena como atrativo porque ela desperta um grande interesse entre os turistas 
nacionais e estrangeiros”. Em síntese, a carência de informações qualificadas e bons produtos culturais 
favorece o segmento sol e praia, como querem as operadoras, os hotéis e as barracas da orla marítima.

Porto Seguro é um bom exemplo para se entender a controvertida relação entre turismo e patrimônio 
cultural, como explica a técnica do IPHAN. De um lado, o patrimônio arquitetônico perde suas características 
originais pela excessiva adaptação das edificações para o comércio, pelo uso inadequado das fachadas de 
imóveis tombados com publicidade e pelo adensamento de construções, descaracterizando, em especial, a 
paisagem original da Cidade Baixa. Além disso, a falta de recursos humanos e financeiros para uma política 
de preservação é resultado da desarticulação do poder público, que não atua de forma integrada. Não se 
observam, na administração municipal, atitudes firmes para barrar operadoras e agentes da especulação 
imobiliária na orla, tombada pelo patrimônio estadual. Do outro lado, foi em função do turismo que o acervo 
arquitetônico da Cidade Alta passou por um processo de restauração e se implantou nesse sítio histórico o 
Museu do Descobrimento, durante as comemorações dos 500 anos da descoberta do Brasil.

Com relação ao patrimônio natural, existem duas áreas de conflito. A primeira delas com as empresas 
de reflorestamento para celulose, que já comprometeram grande parte da mata nativa do município; 
a segunda, com os investimentos turísticos que não dão atenção à preservação da paisagem natural, 
causando grande impacto na orla e comprometendo as áreas de mangue. Mesmo em Trancoso, onde o 
turismo é dirigido para uma clientela de poder aquisitivo mais alto, os investimentos imobiliários são feitos 
de forma desorganizada, não sustentável, sem observar a preservação do patrimônio natural. Um exemplo 
foi a construção do Club Mediterrané, que despertou muitas críticas, mas seguiu as regras ambientais e 
criou muitos empregos diretos na região.
O fortalecimento da Secretaria de Meio Ambiente, a partir de 2005, possibilitou uma fiscalização mais 
eficiente sobre os investimentos turísticos e sobre o plantio de eucalipto. O maior controle sobre a ocupação 
dos grandes terrenos tem contribuído para a preservação de 50% das matas nativas da região. A presença 
de uma equipe de fiscais do Ibama em Trancoso e Caraívas reforça a vigilância sobre as reservas naturais. 
Para garantir a preservação dos atrativos naturais, a Secretaria tem apoiado o desenvolvimento do turismo 
ecológico e rural. No Plano Diretor, implantado em 2006, foi incluído o código de conduta ambiental, e o 
Conselho de Meio Ambiente tem uma atuação eficiente.

Outro grande impacto do turismo no meio ambiente é o lixo. Na alta temporada, o volume do lixo cresce 200%, 
isto é, de 80 toneladas/dia, passa para 220 toneladas diárias. Diante deste problema, já estão sendo construídos 
mais dois aterros sanitários, além da promoção de campanhas de conscientização da população.

O modelo de turismo apoiado nas grandes operadoras é visto como inadequado para os interesses da 
cidade. Este modelo faz com que 80% do mercado turístico seja explorado por elas. Além de a remuneração 
ser muito baixa para os hotéis e os demais serviços adquiridos por elas na cidade, o que ganham não fica 
na região, porque são tributados no seu lugar de origem, explica o secretário de Finanças do município. 
O maior alvo de críticas são as grandes operadoras, cuja atuação é vista como prejudicial para a atividade 
turística no município. “Elas praticam um turismo de baixa qualidade e domina inclusive o turismo noturno. 
Aqui tem o cartel da noite: as operadoras é que ditam os locais que devem receber os turistas de noite, em 
cada dia da semana. Elas têm muito poder. Estão acabando com a galinha dos ovos de ouro”.

Portanto, o papel das operadoras na dinâmica do turismo da região é controvertido. Se, por um lado, são 

Continua
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vistas como um mal necessário para os grandes hotéis, por outro acabam por massacrar a hotelaria local. 
Segundo declarações no GF, a origem do problema foi o farto financiamento oferecido pelo Banco do 
Nordeste e pelo BNDES para a construção de hotéis na orla, criando uma superoferta de hospedagem, 
classificada como a terceira rede hoteleira do país. Atualmente, para evitar a inadimplência, muitos hotéis 
são obrigados a se sujeitar aos preços baixos praticados pelas operadoras.

Estima-se que 95% da atividade econômica do município esteja, direta ou indiretamente, ligada ao setor turístico. 
Este é o responsável pela geração da maior parte dos empregos e se responsabiliza por 70% da arrecadação 
total do ISS. Na alta temporada, de dezembro a fevereiro, pode-se perceber um aumento significativo no 
volume arrecadado desse imposto. Apesar desse papel importante na economia local, pode-se afirmar que 
ainda não é uma atividade financeiramente sustentável tanto para o setor público como para o privado.

Na avaliação da Secretaria Municipal de Finanças, é possível afirmar que a administração municipal tem 
mais despesas com este setor do que recebe em termos de impostos,

“É pouco o que se recebe em função do turismo para atender as demandas 
geradas por uma população flutuante de mais de 100 mil pessoas por 
ano. São gastos com limpeza urbana, serviços de saúde, iluminação 
pública e segurança. A solução para este problema é institucional: 
o município recebe por ano 10 a 12 vezes a sua população, mas os 
repasses do FPM não levam em conta esse acréscimo tão oneroso”.

Pode-se afirmar, categoricamente, que o turismo trouxe benefícios para a região, principalmente na geração 
de renda, na oferta de empregos e nas melhorias da infraestrutura urbana. Mas, para a população local, 
o turismo tem um peso muito grande no aumento dos preços de produtos e serviços consumidos por 
ela. A dependência do município em relação ao turismo não impulsionou o desenvolvimento de atividades 
econômicas de apoio ao setor, como a implantação de um cinturão verde que produzisse frutas e legumes 
para abastecer a cidade. A cadeia de fornecedores dos hotéis e dos restaurantes é de fora. Durante a 
semana, caminhões provenientes de Belo Horizonte e de Vitória abastecem a cidade de frutas, legumes 
e verduras. No meio rural, a agricultura é bastante incipiente, baseada em pequenas plantações de café, 
pimenta e de mamão.

Outro ponto negativo é a demora e a falta de verbas para a realização de obras básicas que vão atender 
tanto os moradores quanto os turistas, como a canalização do esgoto, a coleta do lixo, a pavimentação das 
ruas, a manutenção das ligações rodoviárias entre os distritos e o fornecimento adequado de água e energia 
elétrica. Segundo informações dos entrevistados, nos últimos oito anos Porto Seguro só recebeu recursos 
federais na época das comemorações dos 500 anos do descobrimento do país.

Nas declarações dos representantes da administração municipal percebe-se uma crítica à atuação dos 
órgãos federais e estaduais. “Tudo aqui se faz com recursos próprios. A requalificação da passarela do 
álcool é obra da Prefeitura. São muitas as dificuldades de contato com a área federal. A administração 
federal é chamada de república do papel”, disse um representante do setor público.

Já os participantes do GF avaliam que hoje o diferencial de política pública para o setor turístico vem do 
MTur, com elogios para o trabalho da Embratur. Em nível estadual, criticam as ações da Empresa de Turismo 
da Bahia S/A (Bahiatursa), mais voltadas para a promoção do turismo em Salvador. Quanto à administração 
municipal, o foco das críticas foi a falta de autonomia, de verba e de capacidade técnica da Secretaria 
Municipal de Turismo. Como disse um deles: “Hoje em Porto Seguro, antes de se eleger o prefeito, deveria 
se escolher o secretário de Turismo”.

A principal meta do setor turístico é diminuir a dependência do turismo de sol e praia e atrair um novo 
tipo de visitante. Para os participantes do GF, o segmento do turismo que existe hoje em Porto Seguro não 
é o que gostariam que permanecesse como dominante: um turismo de massa, de baixo poder aquisitivo, 
com predomínio da população jovem que busca sol e praia. O conjunto de atrativos que o município exibe 
permite promover outras modalidades de turismo, como o ecoturismo, o de aventura, o cultural e o de 
eventos. Para tentar mudar esta situação, o Convention & Visitors Bureau, instituição que representa 15 
entidades dos municípios de Porto Seguro, Cabrália e Belmonte, busca desenvolver o turismo de eventos, a 
modalidade preferida do trade turístico. O resultado desse trabalho, facilitado pela construção do Centro de 
Convenções de Porto Seguro em 2002, já apresenta bons resultados. A previsão para 2009 é de que ocorram 
doze eventos, que vão reunir, aproximadamente, 15 mil visitantes. Estudos demonstram que, embora o 
tempo de permanência dos participantes de eventos seja menor do que daqueles que viajam nos pacotes 
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turísticos das operadoras, os primeiros têm um gasto per capita cinco vezes mais alto. Como o objetivo é 
trazer eventos nos meses de baixa temporada, haverá um aumento na taxa de ocupação da rede hoteleira, 
que perfazendo um total de 37 mil leitos, tem uma oferta bem superior à demanda. Isto também minimizará 
os impactos da sazonalidade sobre a mão-de-obra local.

Outra meta é aumentar o fluxo turístico internacional, que se distribui ao longo do ano, especialmente nos meses 
de baixa temporada. Atualmente, os estrangeiros representam de 25% a 30% do total de turistas que visitam a 
região de Porto Seguro. Como eles são mais exigentes e sofisticados, é necessário uma expressiva melhoria nos 
serviços de atendimento e apoio a eles. Há grande carência de pessoas com domínio em línguas estrangeiras no 
meio hoteleiro, nos restaurantes e nos prestadores de serviço como guias e taxistas. Há quatro anos, o Sebrae 
e o Senac oferecem cursos, mas estes não atendem ás demandas atuais do setor. Para um participante do GF, 
“está na hora de virar o disco. Os cursos oferecidos já chegaram a um ponto de saturação”.

Este esforço de mudança da oferta turística, no entanto, tem de envolver os moradores da região, 
conscientizando-os sobre a importância do turismo. Conforme resumiu um dos participantes do GF:

“A grande maioria da população não consegue vivenciar os aspectos 
positivos do turismo. Levar a família para passear em Caraíva ou 
Trancoso, nem pensar. Financeiramente, a população local é excluída 
da vida social porque o custo de vida é bem alto. Também não há um 
cinema, um teatro. Há dois anos foi inaugurada a primeira livraria. Tudo 
é pensado para o turista que vem para desfrutar a praia. O nativo é visto 
como mão-de-obra barata. Em geral, os investidores são de fora, não 
têm muito compromisso com o lugar e nem preocupação com o bem-
estar dos seus habitantes. O que querem é ganhar dinheiro. Muitos 
não se preocupam com a qualificação dos seus empregados, porque 
quanto menos graduado eles forem, menos gastos terão com salários. 
Falta empreendedorismo dos empresários locais porque durante um 
bom tempo viveram às custas de uma demanda tranquila, sem muita 
necessidade de competição”.

Outro afirmou que Porto Seguro virou uma torre de Babel. Os empreendedores de fora trazem a cultura do 
seu estado ou do seu país, e interagem pouco com a comunidade nativa. Esta comunidade, por sua vez, 
não é integrada, e o empresariado local, com poucas exceções, não assume uma atitude proativa perante 
a atividade turística.

Para os representantes da administração municipal e do trade turístico, todos os planos e projetos para 
requalificar o turismo em Porto Seguro esbarram em um grande problema: a deficiente malha aérea 
brasileira. “É um absurdo. Porto recebe menos voos que Ilhéus com seus 8 mil leitos. E no passado já 
tivemos charters semanais da Europa”. Acrescentou ainda que “a Bahiatursa estava negociando para a 
cidade dois voos vindos da Itália, mas sem informar se seriam mensais ou semanais”. Finalizou dizendo 
que: “só o envolvimento dos três níveis do poder público, federal, estadual e municipal, pode mudar esta 
situação. O turismo no país não pode ser dirigido pelos interesses das empresas aéreas. É preciso ter uma 
política pública federal firme e transparente”.

O quadro 5.9 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Porto Seguro.
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Quadro 5.9: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Porto Seguro (BA) 
– Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização 
geral do turismo

O turismo é a principal atividade econômica e a que mais gera emprego em Porto Seguro. 
Predomina a categoria de turismo sol e praia, caracterizado como de massa, com destaque 
para o fluxo de uma população jovem de poder aquisitivo baixo. A administração municipal e 
o trade turístico buscam mudar esse perfil do turista, que deixa poucos recursos na cidade. 
A alternativa é a valorização e o incentivo ao turismo de negócios e eventos. Esforços têm 
sido feitos como o campo de golfe no Mediterranée de Trancoso, que atrai uma clientela de 
alto poder aquisitivo.

Nos anos de 1980, Porto Seguro e seus principais distritos, Arraial D’ajuda e Trancoso, 
tornaram-se um dos principais destinos turísticos do país Esse boom de crescimento 
diversificou-se e passou a contar com um público de todas as faixas etárias e classes 
sociais. Construíram-se inúmeras pousadas, restaurantes, bares e discotecas, sem contar 
com a proliferação das barracas de praias. Esse superdimensionamento na infraestrutura 
dos serviços de apoio ao turismo trouxe problemas em função do excesso de oferta, que, 
atualmente, conta com cerca de 37 mil leitos.

A forte retração da demanda se deveu à concorrência de outros destinos na própria Bahia, 
como Morro de São Paulo e Itacaré e à mudança do perfil do turista.

A alta temporada vai de dezembro ao carnaval e feriados prolongados, com predomínio de 
turistas nacionais. A vinda de estrangeiros, cerca de 25% da demanda durante todo o ano, 
atenua os efeitos da sazonalidade.

Impactos do turismo

Positivos: 
a) construção de ampla estrutura turística com recursos do Prodetur, que consolidou o 
setor hoteleiro;
b) principal fonte de emprego e renda para a população local, ocupando o vazio deixado 
pela decadência da economia cacaueira.
Negativos:
a) a falta de planejamento e de monitoramento adequados compromete o desempenho do setor;
b) descaracterização dos aspectos naturais da orla e do patrimônio histórico, com 
adensamento excessivo do centro histórico;
c) desaparecimento de bens imateriais da cultura local como as festas e as tradições;
d) encarecimento do custo de vida e agravamento das condições de moradia das populações 
mais pobres;
e) agravamento dos problemas sociais com o aumento do consumo de drogas, da violência 
e da prostituição;
f) monopólio dos roteiros pelas grandes operadoras de turismo deprime a renda apropriada 
pelos agentes locais;
f) os Resorts provocam impactos negativos no meio ambiente e seus hóspedes deixam 
poucos recursos no município;
g) os investidores de fora, em particular as grandes operadoras, mantêm poucos 
compromissos com o lugar e têm o turismo apenas como uma fonte de lucro fácil, sem se 
preocuparem em trazer benefícios duradouros para a cidade e para a população local.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

O Plano Diretor, revisado recentemente, incorporou termos e medidas de conduta ambiental 
com o objetivo de regular a atuação dos investidores do trade turístico.

A parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e o Ibama intensificou os mecanismos de 
fiscalização, criando limites e diretrizes para intervenções no setor.

A atuação do Iphan na recuperação do acervo histórico-arquitetônico e a criação do museu 
do descobrimento fortaleceram o turismo cultural, amenizando a dependência do turismo 
de sol e praia.

Foram importantes a atuação do Sebrae em oferecer cursos para a capacitação da mão-de-
obra e do Convention & Visitors Bureau em ampliar o turismo de eventos, como uma forma 
de amenizar os efeitos da sazonalidade.

A Secretaria de Turismo Municipal não dispõe de recursos e de pessoal qualificado. A 
fiscalização das posturas municipais é deficiente, o que acaba por gerar problemas de 
poluição sonora e de limpeza das áreas públicas.

As ações do trade e da administração local não consideram os interesses da população 
moradora quanto ao lazer e à cultura, direcionadas somente para atender os turistas.
A descontinuidade administrativa, com a interrupção de mandados, tem se constituído em 
obstáculos para desenvolver a atividade turística.

O governo estadual demonstra pouco interessado em divulgar e apoiar o turismo na Costa 
do Descobrimento, além de ser omisso no controle do meio ambiente

Baixo nível de profissionalização dos investidores do trade turístico e a carência de mão-de-
obra especializada para o atendimento adequado às demandas dos visitantes.

Continua
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Continua

Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

A oferta substancial de recursos do Prodetur aliada aos investimentos do trade turístico 
contribuíram para a consolidação do turismo com a construção de ampla rede de receptivos.

A ação conjunta entre o Iphan e o MinC realizou investimentos significativos na restauração 
e na recuperação do conjunto histórico-arquitetônico e na implantação do Museu do 
Descobrimento, ampliando os atrativos turísticos.

Parceria entre a Embratur, o MTur e o Convention & Visitors Bureau busca atrair eventos na 
baixa temporada para amenizar os efeitos da sazonalidade.

O individualismo das entidades do trade turístico, que prioriza os retornos financeiros de 
curto prazo, aliado ao baixo nível de organização e integração dos seus membros, prejudica 
o planejamento e as ações em prol do desenvolvimento das atividades turísticas.

As políticas de marketing e as campanhas de divulgação se ressentem de uma maior 
integração entre a gestão pública local e o trade turístico.

A integração entre os três principais municípios deste Polo – Porto Seguro, Cabrália e 
Belmonte – é bastante fraca, prejudicando o desenvolvimento do turismo. Foi feita uma 
tentativa de integração no quesito segurança, que não trouxe resultados positivos.

Infraestrutura para o 
turismo

A infraestrutura básica em termos de serviços de esgoto e de resíduos sólidos é insuficiente 
para atender a população local e o fluxo de turistas, principalmente na alta estação.

Os acessos rodoviários aos atrativos turísticos de seus distritos são bastante precários. O 
transporte aéreo esbarra nas limitações do aeroporto local e na carência de linhas aéreas, 
em particular, de voos internacionais.

Os centros de informações turísticas são precários e necessitam de mão-de-obra qualificada, 
que seja bilíngue, para facilitar o acesso dos turistas estrangeiros.

A deficiência dos serviços de saúde, sem campanhas de prevenção de epidemias como a 
dengue acaba afetando o fluxo turístico.

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

O turismo é a principal atividade econômica do município. Antes havia maior dependência 
desse setor, hoje a economia é mais diversificada, com grande número de prestadores de 
serviços, pertencentes a outras áreas que não as do turismo.

Estima-se que 70% do ISS é proveniente do turismo, mas sua receita é inexpressiva, por 
causa da inadimplência dos contribuintes desse imposto.

A receita própria do município representa 20% da receita total e o ISS é responsável por 
cerca de 50% da primeira. O impacto do turismo na arrecadação municipal a partir desse 
indicador, o ISS, é de apenas 10% da receita própria.

Na visão do trade turístico o pouco que se arrecada com o setor não é aplicado em seu 
benefício em termos de promoções de incentivos.

Os principais ganhos do setor ficam na mão das operadoras e o impacto na arrecadação 
propiciado pelo setor é pouco expressivo, já que a fiscalização é deficiente. A grande 
informalidade no setor dificulta o incremento da arrecadação e provoca concorrência desleal 
no trade. Diante desse quadro de informalidade, inadimplência e da pouca fiscalização, o 
que se arrecada com o turismo não consegue suprir a demanda por serviços da população 
flutuante, que no decorrer do ano é cerca de 10 vezes a população moradora, gerando um 
quadro de baixa qualidade dos serviços públicos.

 

Continuação Quadro 5.9

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.3 Macrorregião Centro-Oeste

Na Região Centro-Oeste foram quatro os municípios que integraram a amostra da pesquisa qualitativa: 
Caldas Novas (GO), Rio Quente (GO), Bonito (MS) e Corumbá (MS). Os resultados da pesquisa e sua 
análise estão nos item abaixo.

5.3.1 Caldas Novas (Goiás)
A falta de articulação entre a administração municipal e o trade turístico dificulta a definição de metas para 
o aperfeiçoamento do turismo em Caldas Novas. Como foi dito pelos participantes do GF, a variável política 
tem atuado de forma negativa sobre a atividade turística:
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“Nos últimos anos a descontinuidade política foi muito grande. A 
cidade, para os políticos, não é vista como um destino turístico e 
sim como um curral eleitoral. A briga partidária é pesada. Essa atual 
gestão foi um inferno, já estamos no quinto prefeito. Como cada um 
pensa de forma diferente, as ações e projetos não têm uma sequência. 
A rotatividade dos cargos é tão alta que fica difícil conhecer seus 
ocupantes, como é o caso do secretário de Turismo. O poder público, 
pela grande descontinuidade política e pela falta de envolvimento, não 
atua como um fio-condutor para as nossas metas”.

Dentre os prejuízos causados por essa situação foram citados o fechamento do Senac por quatro anos, a 
perda do escritório do Sebrae, além da falta de força política para obtenção de recursos federais e o não 
funcionamento do Conselho Municipal de Turismo. Na opinião do GF “a prefeitura necessita de profissionais 
capazes de desenvolver projetos e buscar verbas nos Ministérios do Turismo, do Meio Ambiente, da Saúde 
e das Cidades, entre outros”. Mencionou-se também a existência de uma lei municipal de 1991, que destina 
6% do orçamento para o turismo, lei que nunca foi efetivamente colocada em ação.

Com relação ao governo estadual, as críticas foram dirigidas à Empresa Estadual de Turismo (Goiastur) 
pela ausência de ações no município. Segundo seus técnicos: “o setor turístico de Caldas Novas é 
autossustentável, portanto não necessita de apoio”.

A atuação do MTur é avaliada positivamente, embora tenha sido ressaltado que sua política está 
exageradamente focada no aumento do turismo internacional. “Está dando pouca importância ao turismo 
interno, tem que incentivar o brasileiro a conhecer o seu país. Mas, para isso tem que haver incentivos, 
diminuir o preço das passagens aéreas com rotas mais econômicas. A falência da BRA, com a perda de 12 
voos, causou impacto. Hoje estamos nas mãos da TAM e da Gol, que não se preocupam em baixar o preço 
das passagens porque seus voos estão sempre lotados”.

Embora o desenvolvimento do turismo se apoie muito mais nas iniciativas do setor privado do que na ação 
do estado, a organização dos empresários em defesa de seus interesses ainda é bastante incipiente. Esta 
situação, no entanto, mostra alguns avanços como a atuação do Convention & Visitors Bureau, na captação 
de recursos, e a Associação Comercial e Industrial (Acican), que realiza um trabalho de registro de dados 
sobre a atividade turística para o estabelecimento de metas e de comparações de índices anuais. Mas a 
esperança em alavancar o turismo, é a criação do Grupo de Gestão Estratégica para Resultados (GEOR), 
proposto pelo Sebrae, que tem como principal meta articular os membros do trade turístico e representar os 
interesses da sociedade civil local.

Na avaliação dos empresários, é preciso criar uma marca, uma identidade visual para Caldas Novas, e 
investir na divulgação de seus atrativos turísticos, como o Parque Estadual da Serra de Caldas, com suas 
cachoeiras e trilhas, e as águas quentes da Lagoa de Pirapitinga. “Você fala de Gramado e de Goiás Velho 
e percebe-se uma identidade. A gente vê jangada, lembra de Fortaleza. Jacaré, lembra o Pantanal. Em 
São Paulo, ainda se pensa que a Pousada do Rio Quente é em Caldas Novas”. Para eles, a promoção de 
Caldas Novas como um dos 65 destinos turísticos do país é muito tímida. As falhas no marketing não se 
devem apenas à falta de investimentos do poder público, mas também à postura individualista da maioria 
do empresariado local. É provável que a solução para este problema venha com a execução do projeto de 
marketing elaborado pelo Sebrae.

Outras ações são necessárias para o fortalecimento do turismo como, por exemplo, “arrumar a casa”. Apenas 
a área central possui rede de esgoto. O fornecimento de água e energia é precário, bem como a coleta de 
lixo. Na alta temporada, a pressão do fluxo turístico provoca um colapso nos serviços urbanos. Esta situação 
se agravou a partir do ano 2000, devido ao aumento crescente de condomínios de segunda residência e de 
prédios de flats, que foram construídos sem planejamento e controle da infraestrutura urbana.

Outro impacto negativo é a poluição visual. Além das inúmeras placas que cobrem, desordenadamente, as 
fachadas das lojas, é comum a exposição de mercadorias nos passeios públicos, dando a impressão de 
“uma cidade sem lei e sem regras”.

Também a qualidade dos serviços de atendimento ao turista necessita ser aprimorada, para se aproximar 
do nível de excelência dos destinos turísticos do sul do país, como foi salientado pelos participantes do GF. 
Nesse sentido, é preciso investir na capacitação da mão-de-obra, sobretudo em cursos de nível técnico. 
O ideal seria a implantação de uma escola de hotelaria para atender às demandas da região de forma 
permanente.
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Criticou-se bastante a postura do comércio e da rede hoteleira que, ao aumentar excessivamente seus 
preços, acabam reforçando os turistas a procurar alojamento nos condomínios e nos flats. Como disse um 
participante do GF: “uma opção bem mais econômica, porque pelo preço de R$100,00 a diária, é possível 
alojar até seis pessoas”. Outra prática comum é o “leilão da hotelaria”, que se traduz numa competição entre 
os hotéis pela oferta do preço mais baixo de hospedagem, que lhes garanta uma taxa de ocupação mínima 
para amenizar sua planilha de custos.

Em síntese, percebe-se, pelas declarações dos representantes da sociedade civil, que o turismo em Caldas 
Novas poderia ter melhores resultados se houvesse, de um lado, a união dos atores do trade turístico em 
torno de seus interesses comuns e, de outro, maior apoio da administração municipal para a atividade 
turística, que é a mola-mestra da economia local. Como ressaltou um participante do GF, ”o turismo quando 
é voltado para a cidade, todos saem ganhando. O problema é o turismo mal administrado”.

O quadro 5.10 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Caldas Novas.

Quadro 5.10: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Caldas Novas (GO) 
– Brasil -2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização 
geral do turismo

O principal atrativo de Caldas Novas são as fontes hidrotermais de seu aquífero. O 
desenvolvimento do turismo se deu por intermédio da atuação dos empresários do setor, 
com participação pouco significativa do estado. A cidade é pioneira do turismo em Goiás e 
vive basicamente dessa atividade, responsável por 95% da renda gerada na cidade.

Estima-se que a infraestrutura de hospedagem tenha em torno de 50 mil leitos, aí incluídos 
hotéis, apart-hoteis, flats e condomínios de segunda residência.

Se na alta temporada há a predominância do turismo de família, nos períodos de baixa o 
maior fluxo é o público de terceira idade. Os visitantes, em sua grande maioria, pertencem à 
classe média e baixa. A alta temporada acontece nos meses de férias escolares, de janeiro 
até o carnaval, julho e feriados prolongados.

Não há problemas sérios de sazonalidade, mas a concentração de turistas na alta temporada, 
nos meses de janeiro e julho, provoca a saturação dos serviços de energia e saneamento, 
pois são computados cerca de 100 mil turistas/mês.

Os principais centros emissores de turistas são as cidades de Goiânia, Brasília, Uberlândia 
e Belo Horizonte e o interior de São Paulo.

Impactos do turismo

Positivos:
a) dinamizou a economia do município, constituindo-se na principal fonte de emprego e 
renda para a população;
b) elevaram-se significativamente os níveis salariais.
Negativos:
a) crescimento desordenado da oferta de alojamento em hotéis e similares ultrapassou a 
demanda, que deprimiu os preços;
b) concorrência desleal com a locação informal de apartamentos em condomínios e flats;
c) proprietários de segunda residência, sem compromissos com o lugar, apropriam-se da 
renda do turismo, sem a preocupação de retorno em benefícios para a cidade;
d) o turismo se desenvolveu sem um elo forte de identidade com o lugar, e como não 
propiciou a diversificação da economia local, tornou-se inteiramente dependente do mercado 
de Brasília;
e) falta de solução para a rede de esgoto, o que pode comprometer o aquífero, recurso vital 
para o turismo; 
f) invasões das áreas de proteção ambiental não foram reprimidas pelo poder público, que 
trouxe impactos negativos para o Parque Estadual Serra de Caldas;
g) grande fluxo de visitantes na alta temporada provoca colapso nos serviços de água, 
esgoto e energia.

Continua
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PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

O setor do turismo se fez graças aos esforços quase que exclusivos do setor privado.

O Plano Diretor feito em 2003 direcionou o crescimento da cidade, considerando as 
especificidades do turismo, ao criar limites à impermeabilização do solo e ao adensamento 
excessivo no setor urbano, provocado pelos hotéis, condomínios e apart-hotéis.

O poder público vem despertando para a planificação do setor, pressionado pelo trade 
turístico a promover melhorias na infraestrutura de saneamento básico e de energia com a 
aplicação de recursos próprios.

O impulso gerado pelo turismo, sem a contrapartida no planejamento da cidade, ocasionou 
um crescimento urbano desordenado, com impactos negativos no meio ambiente e geração 
de especulação imobiliária (70% de lotes vagos à espera de valorização).

O turismo não é prioridade para a administração local: a Secretaria de Turismo não dispõe 
de sede nem é contemplada no orçamento do município, embora uma lei municipal obrigue 
o repasse de 6% para o setor, que não é cumprido.

A fiscalização não é eficiente para evitar as invasões em áreas de proteção ambiental e 
poluição gerada pela rede de esgotos, que afetam negativamente os atrativos da cidade.
O Parque Estadual Serra de Caldas enfrenta problemas de gestão e falta criatividade à sua 
direção em explorar a totalidade de seus atrativos turísticos.

Falta de registros e informações sobre o setor turístico.

A descontinuidade administrativa prejudica o planejamento e as ações para o setor.

A excessiva poluição visual e sonora na cidade provoca a sensação de casa desarrumada, 
onde tudo é permitido.

O governo estadual de Goiás é omisso, e não apoia seu principal destino turístico, e seu 
mais importante órgão de fomento ao turismo, a Goiastur, não atua na região.

A qualificação da mão-de-obra restringe-se a ações esporádicas do Sebrae e Senac e não 
conta com apoio do trade que a considera muito cara.

As campanhas de divulgação de Caldas Novas são deficientes e o MTur não dá destaque em 
seus programas de marketing à especificidade do principal destino da terceira idade no país.

Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

A parceria entre o trade turístico, Associação de Mineradores de Águas Termais (AMATE) e 
DNPM, resultou na regulação do uso das fontes hidrotermais da região.

A articulação entre o Sebrae e os membros do trade propiciou a criação de um Grupo 
de Gestão Estratégica para Resultados (GEOR), com vista a incrementar ações para o 
desenvolvimento do turismo. A Associação Comercial e Industrial de Caldas Novas tem feito 
esforços em articular os setores envolvidos no setor a fim de aprimorá-lo.

A administração local e o Sebrae têm atuado para realização de um plano de marketing que 
venda e incremente o destino Caldas Novas.

O Prodetur destinou R$6 milhões para energia e R$13 milhões para o saneamento básico.

A existência de concorrência entre hotéis, empresários do trade e os responsáveis pelas 
programações de eventos acaba repercutindo negativamente na administração local em 
planejar ações em prol do incremento do setor de turismo. Este fato tem sido agravado pela 
descontinuidade na administração local que tem convivido com a cassação de mandatos 
dos prefeitos.

Não existe uma parceria forte entre Caldas Novas e Rio Quente que pudesse consolidar uma 
atuação conjunta das duas cidades no sentido de firmá-las como um único destino turístico.

O Conselho de Turismo, sem o apoio da administração local, foi desativado e o Condema 
não é atuante.

Continua
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Continua

Infraestrutura para o 
turismo

A infraestrutura urbana é insuficiente para atender o fluxo turístico na alta temporada: sempre 
falta água, as quedas de energia são constantes, a rede de esgoto atende apenas metade da 
população e o uso indiscriminado de fossas ameaça o aquífero e há carência em serviços 
de resíduos sólidos.

Os meios de transporte, em especial os ônibus interurbanos que ligam Goiânia - principal 
centro emissor de turistas – a Calda Novas, são de péssima qualidade. Quanto ao transporte 
aéreo, não existem linhas regulares dos principais centros emissores, o que configura 
obstáculo ao turismo de alta renda.

A carência de transporte coletivo urbano que leve os visitantes até os atrativos turísticos 
mais distantes prejudica o turismo local e dificulta seu uso por parte da população local.

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

A atividade turística é responsável por 95% da economia do município.

Para melhorar a arrecadação foi criada a lei municipal que implantou a taxa de turismo, paga 
pelos hotéis, que é voluntária, e é destinada ao Convention & Visitors Bureau, mas parte dela 
é transferida para a Secretaria de Turismo.

É pouco expressivo o impacto da atividade nas finanças do município: o ISS representou 
apenas 3,5% da receita, em 2007, o que revela o baixo nível de organização das finanças. 
Entre os pequenos empresários do setor, a evasão fiscal é alta nos flats e condomínios, 
cuja locação é feita de forma informal. Existe grande inadimplência de IPTU, sobretudo dos 
proprietários de segunda residência. Há pouca diversidade da economia local, que não 
aproveita o potencial do mercado consumidor gerado pelo turismo.

 
 Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.3.2 Rio Quente (Goiás)
Em Rio Quente, o turismo propicia mais ganhos do que gastos para a administração municipal. Conforme 
afirmou o secretário da Fazenda, 90% da economia do município se apoiam na atividade turística, que 
emprega cerca de 2.500 pessoas. Deste total, 1.100 são trabalhadores do Hotel Pousada Rio Quente. No 
entanto, parte desta mão-de-obra vem do município vizinho de Morrinhos, porque a população de Rio Quente, 
além de ser pequena, não possui as qualificações exigidas pelos empregadores. A Prefeitura tem buscado 
soluções para este problema de duas formas. De um lado, oferece cursos gratuitos de capacitação para 
jovens e adultos e planeja, em parceria com o governo estadual, implantar um curso técnico em hotelaria. 
De outro, dá incentivos aos hotéis que empregam mais de 50% da mão-de-obra local, via isenção do ISS.

A principal fonte de arrecadação direta do município vem do ISS, responsável por cerca de 80% do total. 
Quanto ao IPTU, estima-se que 70% dele é pago pelos proprietários de apartamentos e casas de segunda 
residência, mas seu percentual de inadimplência chega a 30%.

Desde sua origem, a atividade turística está concentrada no complexo de águas termais da Pousada do 
Rio Quente e na área denominada Esplanada, distante 6 quilômetros centro da cidade, que concentra os 
principais serviços de apoio ao turismo, bem como hotéis, flats e condomínios. Na alta temporada, apesar 
dos 8 mil leitos oferecidos pela rede hoteleira local, é preciso recorrer à cidade vizinha de Caldas Novas para 
que possa atender à demanda de hospedagem.

Embora os principais atrativos hidrotermais sejam controlados pela Rio Quente Resorts, com acesso gratuito 
de seus hóspedes, estes estão abertos a todos os outros visitantes mediante o pagamento de ingresso.

É importante destacar que Rio Quente não enfrenta dois problemas comuns a outros destinos turísticos do 
país: a sazonalidade e a informalidade. No primeiro caso, a preocupação do secretário de Turismo e Meio 
Ambiente é com a excessiva concentração de visitantes na alta temporada - entre dezembro e março, no mês 
de julho e nos feriados prolongados - com a possibilidade de danos causados pelos visitantes aos principais 
atrativos naturais. A alternativa do “turista por um dia“ garante um movimento regular na baixa temporada, 
principalmente pelos habitantes dos municípios vizinhos e dos turistas hospedados em Caldas Novas. No 
segundo caso, a predominância de grandes hotéis restringe bastante a prática do trabalho informal.

Para o secretário de Planejamento, a emancipação de Rio Quente do município de Caldas Novas, fruto da 
pressão dos empresários do turismo sobre a classe política do estado, só trouxe ganhos para a população 
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em termos de saúde, educação e serviços urbanos. Gradativamente, a administração municipal, com 
recursos próprios ou verbas federais obtidas nos Ministérios das Cidades e do Turismo, realiza obras para 
melhorar a infraestrutura urbana: pavimentação de ruas, ampliação da estação de tratamento de esgoto e 
da rede de água, entre outras. A cobrança de uma taxa de turismo, criada dois anos atrás por lei municipal, 
deixa aos cofres públicos cerca de R$320.000,00 anuais. Este montante destina-se a melhorias no setor do 
turismo como a construção do centro de atendimento ao turista e do pórtico, a criação do portal digital e a 
oferta de cursos de treinamento e capacitação da mão-de-obra.

O município conta também com recursos financeiros dos empresários do trade turístico para a realização 
de obras públicas. Segundo o secretário de Planejamento, essa parceria, que se concretizou via Associação 
dos Empresários de Rio Quente, foi responsável pela construção da Estação de Tratamento de Esgoto e de 
um novo emissário de esgoto. Em contrapartida, os empresários receberam da Prefeitura um vale-sanitário 
que concede um abatimento na taxa de esgoto.

De acordo com o secretário de Turismo, a significativa participação da classe empresarial nos investimentos 
públicos provocou mudança na forma de atuar do Conselho de Turismo de Rio Quente:

“Geralmente esses conselhos são compostos por representantes de 
entidades públicas, semipúblicas e de indicações políticas, formando 
muitas vezes um grupinho comandado pelo prefeito e sem nenhuma 
autonomia. Como a atividade turística tinha nos empresários um 
grande peso, ficou decidido que o presidente do Conselho seria desse 
segmento social e a maioria dos membros deveriam ser representantes 
da sociedade local por intermédio das associações de bairro, dos 
produtores rurais, etc. Um Conselho oficial e não-oficioso. E assim o 
Contur passou a ter autonomia para aplicação dos recursos advindos 
da cobrança da taxa de turismo. O prefeito não tem poder de interferir. 
As normas para aplicação desse recurso estabelecem que só pode 
ser utilizado para necessidades de interesse coletivo dos hotéis e não 
de uma única empresa. É com os recursos desta taxa, cerca de R$ 
33.000,00, que está sendo equipada a Secretaria de Meio Ambiente, 
cujo funcionamento é essencial para a turismo”.

Tanto em Caldas Novas como em Rio Quente, é preciso compatibilizar os interesses da indústria do turismo 
com a preservação do meio ambiente. A combinação das águas quentes com uma ampla infraestrutura de 
lazer transformou a região onde se localizam os dois municípios no maior polo turístico de Goiás, que atrai 
principalmente famílias e grupos da terceira idade. Mas o circuito de atividades radicais do Hot Park de Rio 
Quente e os grandes shows de música de Caldas Novas garantem a presença de turistas jovens. Em Caldas 
Novas, por causa da diversidade dos tipos de hospedagem, predomina um turismo de classe média e baixa, 
enquanto Rio Quente recebe um turismo de renda mais alta. Estima-se que aproximadamente 2 milhões de 
turistas visitaram a região das fontes termais e das piscinas naturais de águas quentes, em 2007.

Se o boom do turismo trouxe grandes benefícios para a economia dos dois municípios, o mesmo não 
aconteceu com relação ao meio ambiente. Embora o desenvolvimento das atividades turísticas se 
deva aos atrativos naturais, durante muitos anos as áreas de preservação foram invadidas por grandes 
empreendimentos imobiliários no setor de hotelaria e de equipamentos de lazer, com a conivência do poder 
público. Em Caldas Novas, a precária situação da rede de esgoto que atende só 50% da população, pode 
estar comprometendo o aqüífero cuja preservação é indispensável para as condições adequadas do turismo 
dependente das fontes de águas termais. Além disso, tem ocorrido a invasão de áreas de preservação 
ambiental sem reação do poder público, pondo em risco inclusive as condições de proteção ambiental 
da Serra de Caldas. Essa é uma área cuja maior importância é a de ser recarga do aqüífero que abastece 
as fontes hidrotermais de Caldas Novas e Rio Quente. Transformada em parque estadual, vem sofrendo 
problemas de gestão e de fiscalização o que a impede de se tornar um atrativo a mais para o turismo. Em 
Rio Quente, a ocupação das margens do rio foi feita em função dos interesses dos hotéis, em especial do 
parque hoteleiro do Rio Quente Resorts, que tem o monopólio da exploração do mais importante atrativo 
turístico da região: a maior fonte hidrotermal de superfície do mundo. Esta ocupação sem controle privatizou 
as margens do rio impedindo o livre acesso dos moradores da região aos banhos nas águas quentes.

Comparando as informações sobre a relação turismo e meio ambiente nas duas cidades, pode-se afirmar 
que a Prefeitura de Rio Quente está mais avançada neste assunto. O Plano Diretor, em fase final de 
elaboração, cria uma legislação urbanística própria com foco nos efeitos da atividade turística sobre o 
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patrimônio edificado e o patrimônio natural. A nova lei de uso do solo estabelece mecanismos de controle 
sobre os loteamentos próximos ao rio, que não podem ultrapassar os 50 metros da área de proteção. As 
escolas públicas desenvolvem um projeto de educação ambiental e de turismo, cujo objetivo é a criação de 
multiplicadores para a área de meio ambiente. Para diminuir a excessiva concentração de turistas em Rio 
Quente, está sendo elaborada uma proposta de desenvolvimento do turismo rural.

Em Caldas Novas, a principal ação da Secretaria de Meio Ambiente é centrada na educação ambiental para 
os estudantes da rede pública. A fiscalização sobre as áreas de preservação é deficiente por falta de quadro 
técnico, e o Condema não é atuante. O uso das águas termais é controlado pelo Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DPNM), que proíbe a perfuração de novos postos, devido a grande queda da vazão, 
ocorrida no final dos anos de 1990. Esta grave ameaça ao turismo levou ao surgimento da Associação de 
Mineradores de Águas Termais (Amate), composta por pessoas dos dois municípios.

Embora as duas cidades não tenham programas conjuntos bem estruturados, seja no setor público ou no 
privado, esta situação dá sinais de mudança, como mostra o depoimento de um empresário de Caldas 
Novas: “Eu conheci Gramado e Canela 30 anos atrás com os mesmos problemas que a gente teve e ainda 
tem com Rio Quente. Brigando um com o outro, até perceber que não podemos ser inimigos. Nossas 
ideologias podem ser diferentes, mas o grande objetivo nosso é o fortalecimento do turismo na região. É 
sermos referência nacional”. Esta reflexão foi completada pelo secretário de Turismo de Rio Quente com a 
seguinte frase: “A Serra da Calçada não nos separa, ela nos une”.

O quadro 5.11 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Rio Quente.

Quadro 5.11: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Rio Quente (GO) 
– Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização 
geral do turismo

Rio Quente forma junto com Caldas Novas o mais importante destino turístico de Goiás, 
recebendo os dois municípios cerca de dois milhões de turistas/ano. Seu principal fator de 
atração é a existência da maior fonte superficial hidrotermal do mundo que é o Rio Quente. 
Caracteriza-se como um turismo de ponta pela qualidade dos seus atrativos e pela sua 
estrutura de alojamento.

O equipamento-âncora é o Hotel Pousada, com seu parque hidrotermal junto ao Rio Quente. 
Investimentos recentes na ampliação de atrativos junto ao parque atraiu maior número de 
famílias, ao lado de um público mais jovem.

Atualmente, os hotéis e apart-hotéis dispõem de uma oferta de 9 mil leitos.

São as famílias o principal grupo de turista. Elas buscam esse destino turístico e são 
predominantemente de classe média alta, de origem nacional.

O setor emprega 2.500 pessoas, que em sua maioria vem dos municípios vizinhos de 
Morrinhos e Marzagão. A população local não se sente estimulada a trabalhar nos serviços 
do centro turístico pela falta de qualificação e pelas condições de trabalho e de salários que 
julga inadequados.

Impactos do turismo

Positivos:
a) gerou grande número de emprego, sobretudo para a população dos municípios 
vizinhos;
b) o setor é responsável por uma significativa fonte de receita para o município.
Negativos:
a) o crescimento desordenado da demanda, sem a contrapartida de ampliação da rede 
hoteleira e de serviços, tem dificultado a gestão do setor; 
b) a ocupação desordenada das margens do Rio Quente, com a construção de equipamentos 
turísticos, provocou sérios impactos no meio ambiente, além de limitar o uso dessa área de 
lazer por parte da população local;
c) os lucros gerados pelo turismo são apropriados por empresários de fora do município, 
uma vez que apenas 6% da riqueza gerada com a atividade se transformam em benefícios 
para a cidade;
d) o trade turístico é rico e a comunidade é pobre, situação que cria conflitos entre os 
interesses dos empresários e da comunidade local, que ainda carece de maiores benefícios 
do turismo, como uma melhor infraestrutura no distrito-sede;
e) a excessiva concentração da demanda em poucos atrativos naturais acaba por colocar 
em risco sua preservação.

Continua
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PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

A atuação das Secretarias de Turismo e Meio Ambiente respaldada pelos recursos 
provenientes da taxa de turismo, que é administrada com autonomia pelo Contur, favorece 
o desenvolvimento do setor. Em ambas as secretarias seus servidores são qualificados para 
exercerem ações em prol do turismo.
A Secretaria de Meio Ambiente desenvolve programa de educação ambiental com o objetivo 
de formar especialistas no assunto, que  ministrarão cursos e seminários em escolas, 
colégios e universidades.

A pressão do Ministério Público, especialmente em relação a questões ligadas ao meio 
ambiente, obriga os empresários e a Prefeitura a se organizarem em benefício da preservação 
dos bens naturais, base da atividade do turismo.

A liberação de créditos do MTur tem proporcionado a tomada de medidas de melhoramento 
do setor.

O aparato legal para regular o setor tem sido uma preocupação da Prefeitura.

A realização de inventário turístico do município procura diversificar a oferta muito concentrada 
nas fontes do Rio Quente.

O monopólio da exploração do principal atrativo nas mãos de uma única empresa e seu 
grande poder econômico, em contraste com a fragilidade da administração local, dificulta 
ações mais abrangentes em benefício da população local que sofre com a carência de 
infraestrutura de serviços e de lazer.

Grande parte dos servidores municipais não é capacitada, com exceção daqueles alocados 
nas Secretarias do Meio Ambiente e do Turismo.

O governo estadual não contribui para a gestão de seu principal destino turístico.

Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

Algumas parcerias da Prefeitura se destacam: com o MinC na realização de um vídeo sobre 
o rio Quente, como parte do programa Revelando Brasis; com o Sebrae, na oferta de cursos 
de qualificação de mão-de-obra para o turismo; com a Associação de Empresários de Rio 
Quente na procura de solução do problema da rede de esgoto.

A parceria Município/Estado de Goiás/Governo dos Países Bascos foi feita com o intuito de 
se emitir certificação ambiental para as empresas de turismo.

A ação conjunta entre o trade turístico e o DNPM teve como objetivo o controle do uso das 
fontes hidrotermais.

Rio Quente e Caldas Novas, em um esforço conjunto, estão buscando a realização de um 
plano de marketing regional.

O Ministério das Cidades liberou R$1,95 milhão para a pavimentação de ruas e avenidas e 
100 mil reais para o aprimoramento do Plano Diretor.

As liberações da Funasa foram da ordem de R$5,3 milhões para a rede de água e esgoto e  
R$140.000,00 para o depósito de resíduos sólidos.

A parceria com o município de Morrinhos teve como meta a preservação da bacia do rio 
Piracanjuba, manancial que abastece a cidade.

A integração público-privada não é das mais satisfatórias. Os grupos privados não 
conseguiram se unir para uma maior interação com o poder público para incrementar a 
atividade turística. Essas dificuldades também se refletem na frágil associação entre o trade,  
o município e o executivo estadual. Os benefícios para a população local do setor do turismo 
são praticamente nulos, inclusive seu acesso às fontes hidrotermais é dificultado.

Continua
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Infraestrutura para o 
turismo

A infraestrutura do turismo foi idealizada e implementada pelo setor privado, não contando 
com a colaboração do poder público.

O excesso de demanda pressionou os serviços urbanos de Rio Quente, causando 
preocupação por parte dos empresários, que receosos da fuga dos turistas foram buscar 
soluções para os problemas de infraestrutura. Eles se uniram na construção da Estação 
de Tratamento de Esgoto e de um novo emissário, mas esses equipamentos só atendem à 
região dos hotéis, não tendo sido estendidos para toda a sede municipal.

Falta depósito para os resíduos sólidos, e o transporte público entre a sede do município e 
o centro turístico é muito precário.

Há ausência de programas públicos permanentes de capacitação para o turismo, que se 
reduz aos cursos esporádicos do Sebrae e Senac.

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

A economia do município depende em sua quase totalidade do turismo. O ISS é responsável 
por 21% da receita total e 72% da receita tributária, o que revela nível alto de formalização do 
setor. A receita com o IPTU é pouco expressiva e a inadimplência está em 30%. A Taxa de 
Turismo gera R$320.000,00/ano, recursos que são gerenciados pelo Contur. Estima-se que 
80% da receita arrecadada no município seja originária do turismo.

 
 Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.3.3 Bonito (Mato Grosso do Sul)
O rigor no cumprimento das regras ambientais e o turismo em pequena escala garantem a qualidade dos 
atrativos naturais de Bonito. Nos últimos 15 anos esta região do Pantanal Sul se tornou a referência do 
ecoturismo no país. Neste meio ambiente frágil, as atividades turísticas poderiam facilmente causar danos 
à natureza, mas as visitas às cachoeiras, cavernas, trilhas e rios são rigidamente controladas. Sem guias 
locais credenciados, não é permitido aos visitantes conhecer a rica fauna e flora, nem mergulhar nas águas 
cristalinas desse paraíso ecológico.

A organização do turismo em Bonito tem seu eixo central no investimento privado. O fato de os atrativos 
naturais estarem localizados em propriedades particulares permite aos seus proprietários não só a 
responsabilidade pela boa impressão dos visitantes como um certo poder de decisão sobre o modelo de 
turismo que desejam desenvolver na região. No entanto, na definição das metas e ações contam com a 
participação do poder público e da comunidade local. Em linhas gerais, busca-se oferecer um turismo em 
pequena escala, composto de turistas com perfil bem definido, ou seja, esclarecidos e bem-educados, que 
não causem prejuízos à natureza e à cultura da região, onde a necessidade de se ter uma infraestrutura 
sofisticada não é um dado relevante.

O desenvolvimento do turismo na região teve início nos anos de 1990, quando os atrativos naturais, localizados 
em extensas propriedades rurais, foram identificados, desenhados e transformados em produtos turísticos. 
Nessa fase, coube ao poder público mostrar aos proprietários dos bens naturais a lucratividade que cada 
um teria com a preservação e a exploração controlada dos atrativos turísticos: 90% deles se localizam 
nas grandes fazendas. Depois dessa primeira fase de estruturação, iniciou-se o processo de divulgação 
da região nos jornais, revistas especializadas e programas de televisão, muitas vezes por meio de mídia 
espontânea. Atualmente, Bonito oferece cerca de 4.500 leitos, que consegue alojar 70 mil visitantes/ano, 
especialmente no período de maio a outubro, quando as águas de seus rios estão mais transparentes.

Segundo os participantes do GF, é fundamental ter sempre como meta o turismo sustentável aliado à 
qualidade do visitante. No entanto, existe uma ala do empresariado que apoia uma mudança de parâmetro, 
isto é, abrir a região para o turismo de massa. Esta é uma ideia polêmica, e sempre lembrada nos momentos 
de crise, principalmente pelos grandes investidores de fora da região: “que investem na alta temporada, sem 
pesquisa de mercado, e ficam decepcionados com a baixa temporada”.

Para os empresários contrários a essa proposta, deve-se evitar em Bonito o que está acontecendo em 
outras regiões de Mato Grosso como Rio Verde e a Chapada dos Guimarães. Estes destinos turísticos, ao se 
abrirem para o turismo em grande escala, propiciaram a degradação de suas riquezas naturais. Não se deve 
mudar aquilo que se tem de melhor, de um lado, a preservação da natureza, e de outro, o público-alvo, que 
é o ecoturista com alto poder aquisitivo. Felizmente, a seu favor existem os limites que os licenciamentos 
ambientais estabelecem sobre a capacidade de carga dos atrativos naturais.
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A questão ambiental perpassa toda a estrutura administrativa da Prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente, 
criada recentemente, desempenha um papel fundamental na preservação do patrimônio natural, apoiada 
pelos 16 membros do Condema, que orientam suas deliberações em conformidade com as leis e posturas 
municipais de uso e ocupação do solo. Conforme salientou o secretário municipal, é fundamental procurar 
conciliar o meio ambiente com a economia, para que ambas as áreas saiam ganhando. Isto acontece 
em Bonito porque a preservação dos atrativos turísticos não compete nem com a pecuária, nem com o 
agronegócio, mantendo uma integração sustentável: “o empresário entendeu que o banhado vale mais 
preservado do que drenado. Além do que as soluções alternativas quando têm alto custo são mais difíceis 
de serem desenvolvidas. Não se pensa verde estando no vermelho”, disse o secretário. Em algumas 
propriedades rurais, o turismo é a atividade mais rentável.

A gestão do turismo em Bonito é referência nacional, por suas práticas sustentáveis para o meio ambiente 
e pela criação do voucher   único. Este instrumento de gestão, criado por um membro da comunidade local 
em 2003, é impresso pela Prefeitura Municipal, distribuído e controlado pela Central do ISS, que também 
tem sob sua responsabilidade as notas fiscais emitidas pelas empresas do município. No início, o voucher   
único abrangia os passeios aos atrativos naturais, os serviços de guia e as agências de turismo, que eram 
responsáveis pela sua comercialização. Hoje, inclui os hotéis e as pousadas. Seu sucesso se deve ao 
compromisso de adoção, assumido por todos os atores envolvidos na cadeia produtiva do turismo.

A implantação do voucher   único trouxe importantes benefícios para o planejamento turístico e para as 
finanças municipais. O controle da frequência aos atrativos naturais, aos serviços dos guias e às agências, 
associado ao controle sobre o tempo de permanência dos hóspedes nos hotéis e pousadas, possibilitou 
a coleta de dados importantes para a organização da atividade turística, bem como para a tributação e 
arrecadação do ISS sobre todos os componentes de sua cadeia produtiva.

O desenvolvimento do turismo em Bonito beneficiou, sobretudo, seus habitantes, não só por atender 
às expectativas de geração de emprego e renda como também por promover importantes melhorias na 
qualidade de vida, estimulando a urbanização, o saneamento básico, o aterro sanitário e a coleta seletiva do 
lixo. Para garantir a qualidade do produto turístico, a administração municipal tem-se esforçado em melhorar 
as condições de acessibilidade in loco das atrações naturais, a exemplo da escadaria construída no Lago 
Azul. A Prefeitura, ao priorizar obras que valorizam o patrimônio turístico de Bonito, reforça a importância 
da educação ambiental e faz com que as questões do meio ambiente estejam presentes no cotidiano de 
seus moradores, principalmente dos jovens. Nesse sentido, são promovidas palestras para os alunos das 
escolas públicas e a Secretaria Municipal de Educação incluiu no currículo escolar da 7.ª e 8.ª séries do 
ensino fundamental a matéria “Noções de Turismo e Meio Ambiente”.

Para um representante do trade turístico, “a administração municipal tem feito o dever de casa, fez praça, 
rodoviária, o esgoto está bem tratado e tem asfalto na cidade. É visível o seu trabalho”. Foi enfatizado no 
GF que o turismo em Bonito não marginaliza a população local, como em outros destinos turísticos; pelo 
contrário, ela é parte importante de sua expansão. Em geral, as principais decisões relacionadas à atividade 
turística são trabalhadas ambiental e socialmente pela iniciativa privada, poder público e comunidade. 
Entretanto, no próprio GF, foram feitas críticas em relação à absorção pelo mercado de trabalho da mão-de-
obra local. Em linhas gerais, ressaltou-se a falta de credibilidade do empresariado na capacidade de trabalho 
do nativo, visto como preguiçoso, e a falta de interesse dos empresários em qualificar a mão-de-obra local, 
dando preferência ao pessoal de fora da região. Esta situação faz com que o trabalhador de Bonito seja 
utilizado em atividades de baixa remuneração. A questão da qualificação da mão-de-obra rendeu críticas 
aos cursos oferecidos na maioria das vezes pelo Sebrae, como afirmou um dono de restaurante: “Não é 
possível ser considerado capacitação um curso de apenas três dias. Não dá para engolir”.

Embora a base da economia seja a agropecuária, é o setor de turismo que gera mais empregos. No total, 
são 2.300 empregos diretos, com carteira assinada, e cerca de 2 mil pessoas trabalhando na informalidade. 
Em termos de arrecadação municipal, enquanto a pecuária contribui com 50% do total, a participação da 
atividade turística oscila entre 35% e 40%.

Segundo informações do secretário de Turismo, o auge do fluxo turístico ocorreu em 2002/2003. A partir 
desta época, constatou-se pequena queda no número de visitantes/ano. Os motivos deste decréscimo, 
citados pelos participantes do GF e pelos representantes da administração municipal, foram: a saída da 
Varig do mercado aéreo, que diminuiu o fluxo turístico internacional; o apagão aéreo, que prejudicou 
bastante o turismo nacional; os novos destinos concorrentes no segmento do ecoturismo; a maior oferta de 
cruzeiros marítimos de baixo custo; a desvalorização do dólar em relação ao real, que estimulou as viagens 
para o exterior; e a falta de uma política de marketing mais agressiva no país e no exterior. Outro motivo, 
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mencionado pelos representantes do trade turístico, diz respeito aos preços cobrados pela hospedagem e 
pelos passeios, considerados altos para o padrão do turista brasileiro. Uma saída para este problema seria 
a ampliação do pagamento dos pacotes turísticos parcelado de seis a 12 vezes, que iria estimular as viagens 
em família na categoria do ecoturismo. Outra opção é o passaporte-turista do Mato Grosso do Sul, com 
descontos para famílias, visitantes da terceira idade e estudantes. Estas alternativas devem ser buscadas 
para tornar mais acessível o turismo neste santuário ecológico, que procura mostrar com suas ações uma 
aula de educação ambiental para outros destinos turísticos do país.

O quadro 5.12 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Bonito.

Quadro 5.12: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Bonito (MS) – 
Brasil -2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização geral 
do turismo

Os atrativos de Bonito são suas belezas naturais localizadas em propriedades particulares 
e em Áreas de Proteção Permanente. A exploração dos atrativos localizados nas fazendas 
é, em sua maioria, a principal atividade econômica.

Dentre as categorias turísticas se destaca o ecoturismo. Essa atividade gera renda e 
emprego, ao lado de incentivar investimentos em saúde e educação, o que objetiva sua 
sustentabilidade e a preservação de seus atrativos.

A economia tem no turismo uma de suas principais atividades, e é o principal setor 
empregador, responsável pela geração de 56% dos postos de trabalho locais.

O boom do turismo ocorreu no começo da estruturação da atividade entre 1990 e 1993 
até o início dos anos 2000. Observa-se hoje uma fase de estagnação com o fechamento 
de algumas unidades receptivas, que tem sido motivo de preocupações dos empresários 
do setor. Outro fator responsável pela queda do fluxo turístico é a concorrência de outros 
destinos como Foz do Iguaçu.

Anualmente 70 mil pessoas visitam o lugar. A alta temporada ocorre nos meses de férias 
como janeiro e julho, sem contar com os feriados durante todo o ano. O tempo médio de 
permanência gira em torno de quatro dias. O perfil do turista é originário do país, tem alto 
poder aquisitivo e é consciente em termos da importância da conservação e da preservação 
do meio natural.

O grande diferencial do turismo em Bonito foi a introdução do voucher   único ou passaporte 
único, prática inovadora, parâmetro para o sucesso de qualquer destino turístico que adotá-la.

Impactos do turismo

Positivos:
a) Integração entre os segmentos de serviços de apoio turístico como alimentação, translado, 
aluguel de roupas adequadas à pratica dos esportes náuticos, lojas de conveniência e 
serviços de fotografia e filmagem, e os proprietários dos atrativos;
b) preservação dos rios, banhados, cavernas e abismos pelos proprietários;
c) práticas preservacionistas induziram melhorias na rede de abastecimento de água, no 
tratamento do esgoto e na coleta seletiva de lixo, com previsão de cobertura quase total na 
zona urbana muito em breve;
d) aumentou a oferta de empregos temporários durante a alta temporada do turismo.
Negativos:
a) baixa utilização de mão-de-obra local em serviços especializados, concentrando sua 
demanda em tarefas de baixa qualificação e remuneração;
b) valorização dos imóveis na sede urbana expulsou parte da população local menos 
favorecida para a periferia;
c) concentração de empresário de fora da região na condução do trade turístico;
d) criação do passaporte único, por parte das agências de turismo, inclui as refeições nos 
atrativos, o que acarreta baixa utilização dos restaurantes da cidade;
e) elevação do custo de vida para a população local;
f) sazonalidade leva ao fechamento de empresas criadas durante a alta temporada;
g) dificuldade de incorporar as atividades que não atendem diretamente ao turista como o 
artesanato, o comércio ambulante de comidas e os artistas de rua, o que acaba favorecendo 
a informalidade.
h) alto custo de transporte em função da distância aos principais centros emissores de 
turistas.

Continua

Continua



316

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

A gestão do turismo é realizada pelo setor privado. A Prefeitura trabalha na divulgação, 
promoção e fiscalização do setor.

Há integração entre empresários e poder público local na organização do setor e na 
implementação de um modelo de desenvolvimento sustentável. 

Há uma fraca interação e relação entre o trade turístico e o governo federal. Este não se 
preocupa em promover melhorias nos serviços de apoio ao turismo, em eliminar seus 
pontos fracos, e nem toma conhecimento das proposições dos empresários, e se interessa 
apenas em fazer reuniões políticas.

Fragilidade na parceria dos agentes locais públicos e privados com o Ministério do Meio 
Ambiente: os processos de licenciamento ambiental são muito burocratizados para o uso 
de novos atrativos e ampliação dos atuais.

Inadequação dos cursos do Sebrae para a mão-de-obra local, avaliados como superficiais.

Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

A parceria da iniciativa privada e da comunidade com o poder municipal garante ações, 
social e ambientalmente corretas, do turismo na região.

O trade tem parcerias com os donos das fazendas, cuja base é o fortalecimento de ações de 
conservação dos atrativos; com as escolas municipais, na conscientização de jovens para 
a importância dos atrativos naturais, com o ensino de matérias sobre o turismo e o meio 
ambiente, a promoção de palestras e visitas aos atrativos, em parceria com a ONG Instituto 
Águas da Serra Bodoquena; e com a Associação Brasileira de Empresas de Turismo de 
Aventura para diversificar a oferta turística.

Parcerias da Prefeitura: com o sistema S na oferta de cursos para a qualificação da mão-de-
obra; com o Sebrae nos programas, Programa Bem Receber, Programa Aventura Segura 
e Programa de Turismo Sustentável; com o Ibama e Iphan na exploração de atrativos 
turísticos como o abismo Anhumas; com a Empresa de Saneamento Estadual para a 
complementação das ligações de água e esgoto nas residências de população de baixa 
renda ; com o MTur para melhorias na rodoviária municipal; e com a Fundação Banco do 
Brasil para a implantação da coleta seletiva do lixo.

A Prefeitura em conjunto com a Petrobrás Ambiental está fazendo um trabalho para a 
construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto, duas estações paralelas para 
tratamento de 70% do esgoto e despoluição do Rio Formoso.

O consórcio de Bonito, Jardim e Bodoquena, tem como objetivo transformar o Parque 
Nacional da Serra da Bodoquena em produto turístico. Já o de Bonito com Jardim, Guia 
Lopes, Nioaque e Bela Vista visa à revitalização da bacia do Rio Miranda e da APA desses 
municípios, além da construção de um aterro sanitário.

Recursos de emendas parlamentares foram utilizados no calçamento da principal avenida 
da cidade, na construção do Centro de Atendimento ao Turista e na reforma do Balneário 
Municipal.

Infraestrutura para o 
turismo

As obras de infraestrutura estão voltadas para a melhoria de acesso aos atrativos e da 
qualidade de serviços de apoio ao turista.

Melhorias na infraestrutura aérea com a reforma do terminal de embarque e desembarque 
de passageiros e a construção da torre de navegação.

Inexistência de linhas áreas regulares, porquanto existem apenas voos charter.

Elaboração de estudos de viabilidade econômica para a criação de linha rodoviária São 
Paulo-Bonito.

Precariedade das rodovias de acesso ao município de Bonito via Campo Grande e da 
rodovia MS-178, principal ligação entre Bonito e Corumbá.

Falta de sinalização para se alcançar os atrativos turísticos e o município de Bonito.

Divulgação por meio de matérias nos diversos meios de comunicação e participação em 
feiras, seminários e eventos ligados às práticas turísticas, objetivando vender o destino 
Bonito.

Continuação Quadro 5.12
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O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

De modo geral a atividade turística repercute na arrecadação: na alta temporada, quando cresce, 
e o oposto ocorrendo na baixa temporada. Sua contribuição para a arrecadação municipal é de 
35 a 40% e o percentual do turismo no orçamento do município é de 10 a 12%.

A contribuição dos prestadores de serviços de turismo, no total da arrecadação do ISS e de 
outros impostos e taxas, está em torno de 70%.

A Prefeitura está capacitada na questão fiscal, com atualizações do IPTU (planta de valores), 
código de obras; dispõe de servidores permanentes e de nível superior, e está qualificada a 
receber investimentos estaduais e federais. No momento recebe recursos do PAC.

Inclusão dos hotéis no “passaporte único” evita a sonegação do setor.

A queda do número de turistas tem como uma das causas, a baixa cotação do dólar, que 
estimula as viagens internacionais e os cruzeiros marítimos. Essa concorrência acaba 
repercutindo negativamente na arrecadação do município.

  
  Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.3.4 Corumbá (Mato Grosso do Sul)
Em Corumbá, a atividade turística não tem impacto na economia local. O turismo de pesca no rio Paraguai 
e seus afluentes é o grande atrativo turístico da região, que ficou conhecida nacionalmente a partir de 1990 
com a apresentação da novela Pantanal. Com os desdobramentos do turismo de pesca foram desenvolvidos 
outros segmentos como o ecoturismo, o turismo de aventura e o turismo náutico. A rede hoteleira oferece 
tipos diferentes de hospedagem para os visitantes, como hotéis tradicionais no centro da cidade, hotéis para 
ecoturismo, hotéis-fazenda e hotéis para pesca com barcos. Este último oferece embarcações luxuosas, 
exploradas por empresários de São Paulo e do Paraná, com exigência de estada mínima de cinco a seis 
dias. Dessa forma, a pesca esportiva tradicional está associada ao turista nacional de alto poder aquisitivo. 
Este tem uma relação de fidelidade com o lugar, pois sempre retorna todos os anos, com familiares ou com 
grupos de amigos. Este costume garante uma base segura para investimentos nos produtos turísticos. 
Segundo estimativas da Prefeitura, de 30 a 35 mil turistas visitam o município de Corumbá. Estes em sua 
maioria se originam dos estados do Sul e do Sudeste. Já os estrangeiros, vêm de países vizinhos, como o 
Peru e a Bolívia.

A melhor época para as pescarias é entre maio e setembro. Em outubro, a temporada de pesca se encerra 
com a realização do Festival Internacional de Pesca do Pantanal. Entre novembro e o final de fevereiro, 
a pesca é proibida por ser o período da piracema, quando os peixes nadam até as cabeceiras dos rios 
para reprodução e desova. Apesar de a fiscalização ter-se tornado mais rigorosa, a pesca esportiva, sem 
monitoramento, causa ainda muitos danos aos ecossistemas. A Prefeitura, a Embrapa e o Ibama realizam 
um trabalho conjunto denominado “Pesque e Solte”, que tem como objetivo, como o próprio nome indica, 
incentivar os adeptos da pesca a devolver ao rio os seus “troféus”.

Para os ecoturistas a Estrada–Parque do Pantanal é um grande atrativo. Ao longo dos seus 120 quilômetros 
km de terra arenosa e cascalho, podem-se observar inúmeros animais e aves da fauna pantaneira como 
jacarés, capivaras, tuiuiús, veados e sucuris, especialmente no período de maio a setembro. Segundo os 
participantes do GF, o ecoturismo, que é também chamado de turismo contemplativo, tem crescido bastante, 
principalmente por contar com uma boa infraestrutura. “Antes o turista não encontrava o que era anunciado, 
nem sempre avistava os animais que lhe interessava. Os passeios eram arriscados e a estrada muito ruim”.

A Prefeitura tem-se esforçado em diversificar a atividade turística, diminuindo a centralidade do turismo 
de pesca, que tem seu público-alvo e seus investidores vindos de fora do município. Nesse sentido, as 
Secretarias de Turismo e de Cultura procuram, de um lado, enriquecer o calendário cultural da cidade 
com festas religiosas, festivais e eventos de tradição popular, que atraem visitantes da própria região, e, 
de outro, consolidar espaços culturais como a Estação Natureza, um projeto da Fundação Boticário, o 
Museu da História do Pantanal, além do Centro de Convenções. Está desenvolvendo um amplo programa 
de preservação do patrimônio arquitetônico da cidade, com a restauração de 119 imóveis tombados em 
parceria com o Programa Monumenta/MinC. Para sensibilizar as crianças e os jovens para os atrativos 
culturais da cidade foi criado o programa “Conheça a sua Cidade”. A implementação dessas ações se deve 
muito ao trabalho de captação de patrocínio entre as grandes empresas mineradoras da região.
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A proximidade de Corumbá com Porto Suarez, na Bolívia, acrescenta mais um atrativo à região: um passeio 
à zona franca boliviana para comprar produtos importados. Assim, o turismo de compras pode ser um 
importante fator para aumentar o tempo de permanência dos visitantes na cidade.

Entretanto, no GF, a política das Secretarias de Turismo e da Cultura foi criticada por seu viés regional. 
Segundo eles, elas estão mais interessadas em desenvolver o turismo de eventos do que a pesca esportiva, 
que é a principal atividade turística do município.

“Falta diálogo para nossas reivindicações. Os secretários fazem da 
maneira deles, planejam sem chamar os empresários. Por exemplo, 
o Centro de Convenções, será que tem infraestrutura para receber as 
pessoas que virão para os eventos? A iniciativa privada é que investe 
na qualificação da mão-de-obra, junto com o Sebrae, mas esta é mais 
voltada para o aperfeiçoamento do que para a formação de profissionais. 
O município não dá importância ao problema do transporte aéreo feito 
em aviões pequenos. Como a maior parte dos lugares é ocupada pelas 
mineradoras e a capacidade de carga é reduzida sobra muito pouco 
para os turistas e suas bagagens. Não houve nenhuma reação da 
Prefeitura quando houve a mudança da linha aérea”.

Estas frases evidenciam a necessidade de um trabalho de parceria entre o trade turístico e a administração 
municipal. Embora o turismo não tenha uma participação expressiva na arrecadação municipal, como o setor 
minerador, é responsável pela geração de emprego e renda em diferentes segmentos da comunidade local.

O quadro 5.13 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Corumbá.

Quadro 5.13: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Corumbá (MS) – 
Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização geral 
do turismo.

Corumbá é o portal na entrada Sul do Pantanal. Localiza-se às margens do rio Paraguai, 
que é o eixo aglutinador da prática do turismo na região. As categorias predominantes de 
turismo são o ecoturismo, o de aventura, o de pesca e o de esportes náuticos.

A pesca esportiva está associada ao turista nacional de alto poder aquisitivo, que utiliza os 
luxuosos barcos-hotéis. É explorada por empresários de fora do estado, em especial do 
Paraná e São Paulo. Na cidade o turista fica apenas um dia, e um tempo maior nos barcos 
onde se hospedam. Os turistas praticantes da pesca esportiva sempre retornam no ano 
seguinte, e essa tradição passa de pai para filho.

Os eventos religiosos e culturais fazem parte da oferta turística da cidade, e estão associados 
aos turistas regionais, de menor poder aquisitivo. Contam com o apoio da Prefeitura.

Na fronteira com a Bolívia, sua proximidade com a zona franca de produtos importados de 
Porto Soares, acrescenta mais um fator de atração turística.

Seu fluxo turístico é de abrangência nacional com grande parte de seus visitantes 
provenientes das regiões Sul e Sudeste. O alto custo de transporte em função da distância 
dos principais centros emissores de turistas tem sido um obstáculo ao maior desenvolvimento 
do turismo.

Impactos do turismo

Positivos:
a) o nível de renda e a oferta de empregos cresceram com o incremento do turismo;
b) os investimentos da Prefeitura em educação ambiental voltada para o turista propiciaram 
melhorias nas condições de vida da população local;
c) a recuperação da orla fluvial, transformando-a em Praças Portuárias, resgatou áreas para 
o convívio social.
Negativos:
a) o turismo de pesca é o principal fator depredador do rio Paraguai;
b) degradação ambiental devido a dificuldades da fiscalização ambiental, pela grande 
extensão do município conjugada com o baixo número de fiscais.

Continua
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PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

A Secretaria Municipal de Turismo vem se esforçando em diversificar a oferta turística, com 
a promoção de eventos populares como festas religiosas, carnaval e festivais.

O interesse do trade turístico está centrado no turismo tradicional da região apoiado na 
pesca esportiva com público e operadores externos à comunidade.

A Prefeitura criou mecanismos legais para melhorar a qualidade da oferta de serviços urbanos 
com o objetivo de incrementar o turismo. São eles: o Fundo Municipal de Meio Ambiente, 
com o repasse mensal do ICMS ecológico; as taxas de licenciamento; a efetivação do Plano 
Diretor; e a cobrança e atualização dos valores do IPTU. A estrutura de fiscalização tem sido 
reforçada no combate à sonegação de impostos.

A prefeitura está oferecendo cursos de capacitação profissional para administrar o Centro de 
Convenções, promover a instalação dos museus Estação Natureza e de História do Pantanal 
e consolidar o calendário de eventos turísticos. Criação de mecanismos de divulgação dos 
produtos turísticos da cidade como o ônibus da Natureza e a criação de folheterias com 
material gráfico de qualidade. A diversificação excessiva de eventos e muitas ofertas para 
públicos diferenciados dificultam a consolidação de uma identidade turística local.

Não existe entrosamento nem troca de informações entre o setor privado e o institucional 
nas atividades turísticas, porque trabalham com públicos diferentes.

A integração entre as secretarias municipais é positiva. A equipe da Secretaria de Turismo 
é multidisciplinar e conta com profissionais preparados para o monitoramento e a avaliação 
das ações implementadas no setor.

As universidades públicas e privadas possuem cursos de turismo que formam mão-de-
obra qualificada. Mas esta encontra melhores condições de trabalho em outros destinos 
turísticos como Foz do Iguaçu.

É baixa a capacidade de empreendedorismo dos empresários locais.

Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

Parcerias da Prefeitura: com a Secretaria da Educação o projeto “Conheça a sua Cidade”, 
junto às escolas locais, para a sensibilização de crianças quanto aos atrativos locais; e com 
o Sebrae no curso de capacitação de mão-de-obra denominado “Cultura do bem receber”.

A parceria Ibama, Prefeitura e Ministério do Meio Ambiente com o projeto de fiscalização 
e controle das questões ambientais no Pantanal do Sul. Estão desenvolvendo projetos 
ambientais como o Coletivo Educador, que são atividades de capacitação para os 
catadores de lixo, agentes e representantes da sociedade e de associações locais, para o 
comprometimento com a coleta seletiva e a reciclagem do mesmo, como fonte de emprego 
e renda para a população local.

Parceria com as mineradoras e demais empresas da região em campanhas de educação 
ambiental nas escolas municipais e com o Monumenta na recuperação de 119 imóveis 
tombados na cidade.

O Fórum da Região do Pantanal é o principal espaço de integração dos municípios de 
Corumbá, Miranda, Anastácio, Ladário, Aquidauana e Porto Murtinho.

Infraestrutura para o 
turismo.

Apesar de ruas e avenidas arborizadas, limpas e bem policiadas, a infraestrutura urbana da 
cidade é precária. Os serviços de apoio ao turismo receptivo são frágeis, bem como a rede 
hoteleira e o setor de alimentação, bares e restaurantes. A oferta de carros de aluguel e de 
táxis é insuficiente para atender o fluxo de turistas. 

A precariedade do estado de conservação e de modernização da estrutura dos atrativos 
naturais é uma constatação óbvia.

O comércio é fraco, limitado, voltado apenas para o público local, e o artesanato é de 
baixa qualidade.

É ruim o estado da principal rodovia de acesso a Corumbá, a BR-262. Falta de sinalização 
turística e de placas indicativas, principalmente próximo às fronteiras com a Bolívia e o 
Paraguai.

Número insuficiente de empresas aéreas e de disponibilidade de voos, com baixa oferta de 
assentos nas aeronaves.

Continuação Quadro 5.12
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O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

A principal fonte de arrecadação do município é o repasse de ICMS. Outra fonte de receita 
é a atividade mineradora que é importante na geração de impostos e empregos.

A participação do turismo na receita municipal é pouco representativa. Em 2008, o setor teve 
uma participação de apenas 5,1% do orçamento do município. Mas não se pode descartar 
o papel da atividade na geração de emprego e na arrecadação do ISS, que a grosso modo 
é uma proxy da atividade turística. A estrutura de acompanhamento da evolução do ISS é 
bastante eficiente, utilizando-se de uma guia digital para o contribuinte a cada quinzena, que 
produz automaticamente uma ficha de compensação, com a identificação dos prestadores 
de serviço.

O alto volume arrecadado com a cobrança do ITBI é reflexo do crescimento da aquisição, 
por estrangeiros, de antigas fazendas transformadas em hotéis-fazenda.

  Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.4 Macrorregião Sul

Florianópolis (SC), Foz do Iguaçu (PR), Gramado (RS) e Canela (RS) são os municípios que integram a 
amostra da pesquisa qualitativa da Região Sul com características singulares que atraem turistas nacionais 
e internacionais pela diversidade e beleza de seus atrativos naturais e de seus eventos. As análises de cada 
um destes destinos turísticos são descritas a seguir.

5.4.1 Foz do Iguaçu (Paraná)
Para a expansão do turismo em Foz do Iguaçu é preciso reforçar a divulgação de seus atrativos naturais 
no mercado nacional e promover uma melhor articulação entre a administração municipal e o trade 
turístico. Para os participantes do GF, apesar de o turismo atrair aproximadamente um milhão de pessoas 
por ano, especialmente estrangeiros, e contribuir de forma significativa para a geração de emprego e renda, 
é recente a atuação do poder público municipal no seu desenvolvimento. A nomeação de um empresário do 
ramo, indicado pelo empresariado local para ser o secretário de Turismo, é considerado avanço importante 
para a valorização da atividade turística, ao passo que a aproximação das entidades do trade turístico com 
o novo secretário aumenta a credibilidade do Conselho Municipal de Turismo como espaço de discussão e 
de avaliação de propostas, como destacou seu representante.

Esta articulação entre o poder público e a iniciativa privada tem como objetivo fortalecer o atrativo turístico 
principal da região: o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu. Isto significa, de um lado, investir no 
ecoturismo e no turismo de aventura apoiado nos vários passeios pelas trilhas e passarelas do Parque, 
proporcionando aos visitantes a oportunidade de contemplar de perto um impressionante conjunto de 
cachoeiras cercado por densa mata tropical. De outro, ordenar o “turismo de compras”, feito no Paraguai, 
que se tornou para um grande número de brasileiros uma importante fonte de renda, criando uma estrutura 
de apoio informal, que por sua dimensão causa prejuízos à imagem de Foz do Iguaçu, conhecida também 
como a cidade dos muambeiros.

Na opinião de um representante do trade turístico, “é preciso combater a ilegalidade, principalmente dos 
hotéis, que têm como público principal os muambeiros. Não é desse tipo de turismo que precisamos 
para Foz, que é o segundo destino turístico internacional do país. Precisamos valorizar e incentivar o 
profissionalismo do setor para recebermos um número cada vez maior de europeus e norte-americanos 
ligados ao ecoturismo”. Esta declaração aponta algumas questões que devem ser equacionadas por meio 
de ações articuladas entre o poder público e a iniciativa privada.

O problema dos hotéis irregulares exige um trabalho rigoroso de fiscalização. É por meio do movimento 
gerado pelo comércio clandestino no Paraguai que sobrevivem muitos hotéis, agências de turismo e empresas 
de transporte, ao lado de pessoas contratadas para capturar hóspedes - os piranheiros- e, principalmente, 
para facilitar a travessia de mercadorias sem notas fiscais – os laranjas. Os participantes do GF fizeram, no 
entanto, questão de diferenciar o muambeiro, que prejudica a imagem da cidade, com o turista de compra que 
possui poder aquisitivo maior e hospeda-se na rede hoteleira formal. Segundo informação do representante 
do Contur, está sendo encaminhado um projeto de lei à Câmara Municipal que visa à legalização dos hotéis 
informais, acompanhado de uma relação de exigências para receber o credenciamento; ao mesmo tempo 
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propõe a criação de uma central de denúncias na ABHI de Foz do Iguaçu para combater a ilegalidade na 
atividade hoteleira. “Atualmente, quem ganha com a atividade turística é o picareta: para seu negócio dar certo 
é preciso participar da máfia das comissões que trazem hóspedes para os hotéis”.

O aumento do fluxo turístico internacional depende da ampliação do aeroporto e principalmente de uma 
melhor oferta de voos regulares com poucas escalas. Muitos turistas estrangeiros iniciam a visita pelo lado 
argentino porque a rota área via Buenos Aires é mais curta.

Outro ponto mencionado como importante para o visitante estrangeiro é a qualidade dos serviços turísticos. 
Nesse sentido, diversos segmentos profissionais ligados ao setor, como taxistas, recepcionistas dos hotéis, 
atendentes do comércio, guias, faxineiros e guardas municipais, estão sendo capacitados gratuitamente 
pelo PRÓ-TUR, órgão do Ministério do Turismo. Ainda nesta área foi destacada a falta de pessoal com 
capacidade de gerenciamento na rede hoteleira, já que a maioria dos hotéis é constituída de empresas 
familiares, apoiadas no trabalho informal. O representante do setor afirmou que dos 100 hotéis existentes 
na cidade, apenas de 10 a 15 estabelecimentos estão com a documentação atualizada e investem em 
capacitação para melhorar o atendimento.

Segundo os participantes do GF, é preciso que a prefeitura divulgue, mediante campanhas publicitárias, 
os atrativos naturais do município, em especial no mercado turístico nacional. Esta ação poderá também 
aumentar para mais de dois dias e meio o tempo de permanência dos turistas no município.

Um dos seus principais atrativos turísticos é a hidroelétrica de Itaipu, a maior do mundo em sua categoria, que 
recebe cerca de 600 mil turistas por ano e oferece excursões com guias bilíngues ao reservatório, à usina e ao 
ecomuseu, com seus viveiros de plantas, maquetes e registros arqueológicos da ocupação da área.

A construção de Itaipu foi responsável pelo crescimento da cidade, e a falta de instrumentos de planejamento 
urbano possibilitou o surgimento de favelas, principalmente às margens do rio Paraná. O Plano Diretor, 
elaborado em 2006, definiu as vias turísticas e criou a guarda municipal orientada para atender os turistas. 
Um dos maiores problemas da administração municipal é a ocupação do centro da cidade pelo comércio 
ambulante de mercadorias do Paraguai. Para retirar estes vendedores da informalidade, a Prefeitura concede, 
de um lado, licenças temporárias e com isto aumenta sua arrecadação; e, de outro, oferece apoio técnico 
por meio do programa “Empresa Fácil de Serviços”, implementado em parceria com o governo estadual e 
que conta com suporte financeiro do Banco Social via microcrédito.

De acordo com o vice-diretor do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, a relação da cidade com o 
parque é tênue: a população, em geral, não utiliza os seus diversos atrativos e a escola voltada para 
educação ambiental desperta pouco interesse. A gestão do parque é do Ibama, que desenvolve projetos de 
pesquisa sobre a fauna e a flora, além de cursos na área de segurança e de preservação do meio ambiente. 
A responsabilidade pela manutenção e fiscalização do parque, bem como os recursos arrecadados, é 
do governo federal, por meio do Ibama. A centralização dos recursos na esfera federal é criticada tanto 
pela direção do parque como pela Prefeitura, que reivindicam uma parte da verba para manutenção da 
infraestrutura turística. Foram apontados como pontos críticos a rodovia que liga a cidade ao parque, a 
passarela principal que conduz os visitantes às cataratas e os acessos que não foram ainda adaptados para 
os turistas com necessidades especiais, como a escada construída em 1940.

Os maiores problemas enfrentados pela direção do parque são a pressão do setor imobiliário sobre as áreas 
naturais, a falta de cumprimento da legislação ambiental e o despreparo das empresas de turismo e dos 
guias em relação à preservação do meio ambiente. Em contrapartida, participa dos Conselhos Municipais 
de Turismo e de Meio Ambiente e tem uma boa articulação com todos as instituições que atuam dentro do 
parque, seja na área de pesquisa, seja na área de treinamento. Atualmente, a escola ambiental promove, em 
parceria com o Senac, cursos de capacitação para professores da rede pública de ensino, que tem como 
tarefa repassar a seus alunos os conhecimentos recebidos. Também está sendo elaborado pelo Instituto 
e os demais parceiros institucionais um plano de gestão que tenha como objetivo o monitoramento do 
parque, da qualidade das águas, do estresse das aves e animais e de outros fatores que podem afetar esse 
inigualável atrativo natural: embora as melhores trilhas e quedas d’águas estejam localizadas no território 
argentino, são dos mirantes do Parque de Foz do Iguaçu que se tem a mais bela vista das cataratas.

O quadro 5.14 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Foz do Iguaçu.
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Quadro 5.14: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Foz do Iguaçu 
(PR) – Brasil -2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização 
Geral do turismo

As categorias predominantes de turismo são o ecoturismo, o turismo contemplativo e o 
turismo de esportes radicais e de aventuras. A biodiversidade da fauna e flora preservadas 
favorece o turismo científico.

É o segundo destino turístico internacional mais procurado no Brasil, depois da cidade do 
Rio de Janeiro, e recebe um milhão de visitantes anualmente.

As Cataratas do Rio Iguaçu, na divisa entre Brasil e Argentina, com 275 quedas d’água, 
são o principal atrativo desse destino turístico classificado como Patrimônio Natural da 
Humanidade. O Parque Nacional do Iguaçu, onde se localiza a parte brasileira das cataratas, 
é o segundo parque nacional mais antigo do Brasil, e o maior fora da Amazônia brasileira. É 
uma das últimas reservas florestais da mata atlântica e é a maior reserva de floresta pluvial 
subtropical do mundo.

A represa gerenciada pela Itaipu Binacional possui receptivo organizado com excursões ao 
barramento, ao reservatório, às usinas e às suas reservas naturais.

Nesse destino turístico há clara predominância do visitante estrangeiro. Em função disso, o 
trade turístico local, por meio de promoções e campanhas de marketing, quer atrair maior 
número de turistas brasileiros. Para o turista nacional, as compras no Paraguai constituem 
o principal atrativo, mas o empresariado local vem buscando diversificar as atrações 
oferecidas para o mercado turístico nacional.

Impactos do turismo

Positivos:
a) conscientização da importância do turismo com implementação de atrativos turísticos 
por parte da Itaipu Binacional, dentro da área da hidroelétrica;
b) a receita gerada pelo pagamento da taxa de hospedagem pelos hotéis ao Convention 
& Visitors Bureau serve de base para que essa entidade atue na promoção e captação de 
eventos para a cidade;
c) a criação de um projeto de lei para a legalização dos hotéis informais, acompanhada 
de uma relação de exigências mínimas para receber o credenciamento, ao mesmo tempo 
que a ABHI fez um balcão de denúncias com vistas a combater a ilegalidade na atividade 
hoteleira;
d) introdução de cursos de capacitação da mão-de-obra local ligados ao setor turístico 
pelo Programa de Capacitação e Qualificação para o Turismo do MTur em parceria com a 
Secretaria Municipal de Turismo.
Negativos:
a) aumento da criminalidade, do consumo de drogas e da prostituição;
b) crescimento do comércio de “muambas”, isto é, mercadorias vendidas sem notas fiscais, 
que não rendem nenhuma receita para os cofres municipais;
c) surgimento dos “piranheiros”, motoqueiros que aliciam turistas para os hotéis, praticando 
concorrência desleal com as agências, já que trabalham na ilegalidade, sem registro formal 
no Ministério do Trabalho;
d) grande número de hotéis informais;
f) distância dos principais mercados emissores de turistas, a Europa e os Estados Unidos.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

A Secretaria Municipal de Turismo é capacitada institucionalmente para a gestão do setor, 
contando em seus quadros com profissionais qualificados, na maioria com formação 
superior, além de ter planos de capacitação para seus funcionários e colaboradores. Vende 
o destino Foz do Iguaçu e atua no mercado de trabalho do município.

A gestão do turismo está apoiada no Plano Diretor Municipal, que define as vias turísticas 
especiais e a formação da guarda municipal turística.

Para o trade a capacidade operacional da Prefeitura é muito baixa, mas com o novo 
secretário foi criada grande expectativa de incremento do setor, com a diversificação de 
atrativos e a promoção de eventos religiosos e culturais.

Continua
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Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

São diversas as parcerias entre a Prefeitura, mais particularmente a Secretaria de Turismo, 
cujo secretário é oriundo do setor privado, com o trade turístico com o objetivo de propor 
ações que incrementem a atividade turística; com a Itaipu Binacional na promoção de 
eventos e no aproveitamento da hidrelétrica e seu entorno como atrativo turístico e; com 
o MTur, com foco no turismo regional, incluindo os municípios limítrofes ao parque do 
reservatório.

As parcerias do Parque Nacional do Iguaçu são as seguintes: com o MTur para o 
desenvolvimento de um turismo sustentável; com a Itaipu Hidrelétrica na montagem de 
um centro de pesquisa na área ambiental; com o Senac na capacitação de professoras da 
rede estadual para a divulgação e conscientização dos alunos da importância do parque na 
sustentabilidade do meio ambiente.

Houve um fortalecimento das parcerias entre o Conselho de Turismo, o Convention & 
Visitors Bureau, a Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico de Itaipu para o planejamento 
do turismo.

Infraestrutura para 
o turismo

O crescimento urbano se deu de forma desordenada. Como a cidade não foi planejada, 
cresceu à sombra da construção de Itaipu. O que ocorreu foi o aparecimento de favelas, 
grandes bolsões de pobreza, localizadas inadequadamente na beira do rio Paraná.

O saneamento básico é precário, haja vista que apenas 60% das residências são ligadas à 
rede de esgoto.

As instalações aeroportuárias são deficientes, não existindo corredor de desembarque e 
embarque, sem voos diretos entre os principais mercados emissores de turistas e Foz, nem 
voos com menor número de escalas.

Ressalta-se a precariedade na BR-467, ligação da sede até o parque.

A infraestrutura do parque também deixa muito a desejar. Os acessos internos não oferecem 
condições adequadas para a circulação de idosos e pessoas portadoras de necessidades 
especiais. Os recursos são insuficientes para a manutenção do centro de visitantes e da 
sala de multimídia, que proporciona a interação com os animais existentes no parque.

É frágil a articulação entre a administração do parque e o trade turístico: as empresas não 
respeitam as regras contidas no plano de manejo do parque e os guias são despreparados.

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

O turismo gera empregos e proporciona ocupação para a força de trabalho, que é concentrada 
nos hotéis. A atividade é fundamental para a arrecadação do ISS, principalmente nos meses 
de alta temporada. Metade dos impostos e taxas pagas pela rede hoteleira é proveniente do 
Hotel das Cataratas, localizado dentro do Parque Nacional Foz do Iguaçu.

A principal fonte da arrecadação municipal é o ICMS, proveniente da Usina Hidrelétrica de 
Itaipu Binacional, mas não se pode menosprezar o montante desse imposto originário do 
comércio local, que é basicamente movimentado pela atividade turística.

A Secretaria de Finanças tem trabalhado para aumentar a arrecadação com a liberação 
de licenças para o funcionamento de atividades temporárias: emissão de alvarás para os 
pequenos comerciantes, geralmente ligados ao setor de apoio ao turismo, como bares, 
restaurantes, lanchonetes, pousada e pequenos hotéis.

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.4.2 Florianópolis (Santa Catarina)
A baixa interação entre o trade turístico e a administração municipal prejudica a organização e o 
planejamento do turismo em Florianópolis. Portal do turismo em Santa Catarina, estado brasileiro que 
em 2007 foi escolhido pela Abrasel como o melhor destino turístico do país, Florianópolis, na intimidade 
mais conhecida como Floripa, enfrenta um sério dilema: como priorizar o desenvolvimento do turismo sem 
prejudicar suas praias, dunas, lagoas e morros com vegetação de Mata Atlântica. Nos últimos 20 anos, o 
crescimento deste setor provocou mudanças no tecido urbano da capital catarinense, até então uma pacata 
cidade de funcionários públicos e de indústrias de base tecnológica, com a construção de grandes Resorts 
e hotéis, de pousadas e flats, para receber no verão mais de 200 mil turistas, que se distribuem pelas praias 
da Baía Sul e da Baía Norte, vindos principalmente da Argentina, do Uruguai e dos estados do Sul e Sudeste 
do país. A diversidade dos atrativos naturais, combinados com uma boa rede hoteleira, explica a atração 
que Florianópolis exerce sobre os mais diferentes tipos de turistas: praticantes do turismo de sol e mar, de 
aventura, de esportes radicais, entre outros.
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Na opinião dos representantes do trade turístico, para que o turismo seja o setor polarizador do 
desenvolvimento econômico da ilha, é preciso avançar na sua organização e planejamento. Uma das 
medidas é incrementar o turismo de eventos e negócios ao longo do ano, evitando assim a sazonalidade, e 
por consequência a informalidade, que predomina principalmente na área de hospedagem. Nesse sentido, 
está sendo construído, com recursos da iniciativa privada, mais um Centro de Convenções para atender a 
demanda deste segmento turístico. Também é fundamental fortalecer o empreendedorismo e a capacidade 
gerencial do próprio trade turístico. O setor é caracterizado pela desorganização e amadorismo, permitindo 
a entrada de pessoas não credenciadas, que ocupam o lugar dos agentes formais, além do predomínio das 
grandes operadoras do Rio de Janeiro e de São Paulo na venda dos pacotes turísticos.

A falta de interação com a administração municipal foi apontada como uma das dificuldades para o 
planejamento das atividades turísticas, como destacaram participantes do GF.

“É necessário organizar o setor para melhorar a arrecadação do 
município apesar da falta de apoio do poder municipal. A Prefeitura 
promove eventos sem conversar com o setor, sem conhecer a 
capacidade de atendimento e não propõe parcerias. Quem sabe dos 
problemas somos nós que vivemos a situação e estamos presentes 
diariamente nos nossos empreendimentos. No setor de hospedagem 
a informalidade é alta porque a fiscalização é pouca: casas são 
transformadas em pousadas e quartos são alugados sem pagar 
nenhum imposto, o que prejudica o setor”.

Apesar das críticas, a gestão do turismo no setor público apresentou avanços significativos com a 
criação da Secretaria Municipal, responsável pela implementação de políticas públicas orientadas para o 
desenvolvimento turístico sustentável. Para driblar seu orçamento, bem limitado, é utilizado o Fundo de 
Incentivo ao Turismo, que estimula a participação da iniciativa privada na realização de eventos e festas; 
recursos de patrocínio via Lei Roaunet do MinC para a preservação dos bens culturais materiais e imateriais 
da cidade; e de um número expressivo de emendas parlamentares, geralmente repassadas pelo MTur. 
Em parceria, o estado e o município executam a política federal de turismo que enfatiza a regionalização 
de roteiros turísticos, como Rota do Sol e Grande Florianópolis, e produzem material de divulgação dos 
atrativos turísticos da ilha. Com a reestruturação do Conselho de Turismo em 2007, composto por 21 
membros envolvidos diretamente com o setor, a atividade turística, que não era discutida do ponto de vista 
de sua importância para a economia da cidade, ganhou maior destaque.

Para o representante da ABHI-SC, o potencial turístico de Florianópolis ainda é desconhecido por seus 
moradores como, por exemplo, os atrativos culturais da comunidade açoriana de Ribeirão da Ilha com suas 
casas coloridas e rico artesanato. Em contrapartida, a receptividade aos turistas melhorou consideravelmente, 
embora a população local ainda receba o investidor de fora com desconfiança.

A Secretaria de Turismo também busca fortalecer o turismo de eventos e negócios que traz recursos para 
o município equivalentes aos da alta temporada. Nesse sentido, implementa ações que têm como meta 
captar eventos nacionais e internacionais durante o ano inteiro e, segundo informações, com resultados 
bem positivos: um indicador de sucesso é a repetição de muitos deles.

Embora o turismo seja considerado uma prioridade para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina, 
o governo estadual não conta ainda com instrumentos de medição de seu impacto na arrecadação de 
taxas e tributos. Para o secretário de estado do Turismo, trabalhar o turismo como atividade econômica é 
difícil porque não se faz a abertura das contas, que podem identificar as atividades diretamente ligadas ao 
setor. O fato de o turismo agregar valor em várias atividades torna a cadeia bastante ramificada e de alta 
complexidade. Em sua opinião, uma forma de coletar informações sobre as receitas do turismo seria por 
meio do acompanhamento das despesas com cartão de crédito, porque está comprovado o uso dele por 
aproximadamente 80% dos turistas que visitam o estado. Para auxiliar no planejamento do setor está sendo 
desenvolvido, com recursos próprios da Secretaria, um sistema de dados com base no perfil do turista, 
roteiros, origem/destino, preferências de passeios, etc.

Em Floripa, estima-se que o turismo, nos meses da alta temporada, contribua com um incremento de 12% 
na receita municipal.

As pressões geradas pelo turismo de massa, especialmente no setor de hospedagem, estimularam a 
especulação imobiliária em diferentes pontos da ilha. E a crescente valorização dos terrenos foi um dos 
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fatores indutores do surgimento de favelas, prédios e mansões em morros considerados como áreas de risco 
da ilha. Espera-se que o novo Plano Diretor, elaborado a partir de consultas públicas, seja um instrumento 
eficaz no controle do uso e ocupação do solo urbano. Atualmente, a preservação do rico patrimônio natural 
da ilha é garantida apenas pela legislação ambiental, que ampliou bastante as áreas de proteção permanente 
(APPs), aproximadamente 43% de seu território. Segundo seus críticos, tanto da iniciativa privada como da 
administração municipal, por ser bem rígida, ela está inviabilizando grandes empreendimentos turísticos.

A meta de transformar Florianópolis em um dos mais importantes centros turísticos da América do Sul não 
encontra obstáculo apenas nos limites de expansão de seu território. A cidade apresenta algumas carências 
que devem ser solucionadas, como as citadas pelos participantes do GF e pelos representantes do poder 
público: infraestrutura urbana precária, especialmente nas áreas de saneamento básico, habitação popular 
e sistema viário; infraestrutura turística deficiente no acesso rodoviário, aéreo e portuário e carência de 
sinalização turística; e, finalmente, no nível institucional a falta de ações conjuntas entre a administração 
municipal e o trade turístico para que Floripa se torne uma referência de desenvolvimento do turismo de 
forma sustentável.

O quadro 5.15 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Florianópolis.

Quadro 5.15: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Florianópolis (SC) 
– Brasil -2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização geral 
do turismo

A economia de Florianópolis tem como principais setores a atividade turística e as indústrias 
de base tecnológica. Caracteriza-se também pela forte presença de funcionários públicos.

Em 2007, a eleição do estado de Santa Catarina como o melhor destino turístico do Brasil 
pela Abrasel, fez a cidade intensificar esforços no sentido de incrementar ainda mais o 
turismo.

Floripa, como é conhecida nacionalmente, possui uma grande diversidade de atrativos 
turísticos. A ilha com tradição na categoria de turismo de sol e praia atrai visitantes nacionais 
e estrangeiros, em especial argentinos e uruguaios, além de apresentar uma biodiversidade 
que a credencia a explorar outros tipos de turismo.

O turismo de aventura e de esportes radicais se consolidam como mais um forte atrativo 
para a ilha, cujos recursos naturais favorecem a prática de parapente, asa-delta, windsurf, 
vela, caiaque, surf, sandboard, mergulho e jet ski 

A cultura açoriana, especialmente em Santo Antônio de Lisboa e Ribeirão da Ilha, propicia 
a diversidade da oferta turística em termos de festas, eventos e gastronomia. A presença de 
construções de grande valor histórico: as vilas no entorno da capital, no centro da cidade e os 
vários fortes do século XVIII atraem turistas interessados na cultura e nas tradições da cidade.

Impactos do turismo

Positivos:
a) os setores público e privado responsáveis pelo turismo, bem como parte da população 
local, passaram a se preocupar com a preservação do meio ambiente e dos bens culturais;
b) as campanhas de divulgação e de marketing propiciaram que o perfil do turista se 
diversificasse do jovem às pessoas mais velhas;
c) a inclusão de Florianópolis nos Roteiros Turísticos Nacionais elaborados pelo MTur 
contribuiu para aumentar o tempo de permanência do turista na ilha;
d) sustentabilidade econômica da atividade, que passou a gerar taxas (cobradas dos hotéis) 
e fundos específicos aplicados na sua gestão. 
Negativos: 
a) período da sazonalidade extenso, sem que medidas fossem tomadas para amenizá-lo; 
b) nível baixo de organização do trade turístico prejudica a atividade turística;
c) grande parte dos ganhos gerados pelo turismo é apropriada por agências de turismo com 
sede fora do estado; 
d) concorrência desleal entre as agências credenciadas pelo MTur devido ao baixo nível 
da organização local do setor e as vendas de pacotes turísticos pela internet feitas por 
entidades e pessoas não credenciadas;
e) alto grau de informalidade no setor de hospedagem (residências que se transformam 
em “pousadas” e funcionam sem alvará e sem emissão de nota fiscal) e nos serviços de 
alimentação;
f) aumento nos índices de criminalidade e violência;
g) proliferação de áreas ocupadas por favelas no entorno da cidade, devido ao encarecimento 
nos preços dos lotes e das moradias e a existência de inúmeras áreas classificadas como 
Áreas de Proteção Permanente, que inibe investimentos no setor.

Continua
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Continua

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

A criação da Secretaria Municipal de Turismo possibilitou a geração de políticas específicas 
para o setor. No entanto, o planejamento e a gestão da atividade turística são incipientes, 
carecem de fiscalização e de diretrizes por parte da gestão pública, que não se integra 
ao trade turístico e não se empenha em formular ações, programas e projetos em prol do 
desenvolvimento do turismo em Floripa.

O trade é composto de uma infinidade de atores, muitos deles atuando informalmente, sem 
ter uma base mínima de organização.

Pelo lado da gestão municipal, há uma clara preferência por um turismo mais seletivo, que 
propicie um desenvolvimento sustentável, àquele baseado no turismo de massa.

Em janeiro e julho, são feitas pela Secretaria Municipal de Turismo pesquisas de mercado 
voltadas para o turismo com o propósito de gerar subsídios para o planejamento do setor.

Pelo fato de a cidade ser uma ilha, convive com o dilema entre expandir sua área edificada e 
preservar suas inúmeras áreas de proteção ambiental. Para que o turismo se desenvolva de 
forma sustentável, é necessário uma solução adequada para esse dilema, que tende a impor 
limites ao turismo de massa, categoria não desejável pela Prefeitura.

Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

A parceria entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado do Turismo tem como objetivo 
elaborar folhetos e folders de divulgação do destino Florianópolis, com vistas a incrementar 
o fluxo turístico. Outras parcerias são com a Rede Globo local na divulgação e cobertura 
de eventos, principalmente o carnaval da ilha; com outros municípios em roteiros turísticos 
com foco na gastronomia local; com o MinC por intermédio da Lei Rouanet para a realização 
de eventos culturais.

O Governo e a Prefeitura seguem os preceitos elaborados pela política federal de turismo, 
adotando sua regionalização em roteiros turísticos.

O relacionamento da Prefeitura com o trade turístico não é dos melhores, pois ele não tem 
apoio do poder municipal. O secretário de Turismo não é da área, e o prefeito não demonstra 
interesse pela organização do setor turístico. Já a parceria entre o trade e o executivo 
estadual praticamente não existe, e ela também é frágil com o Ministério do Meio Ambiente 
e o Ministério Público na autorização de localização de novos empreendimentos, pois na 
cidade existe extensa área de preservação permanente, que acaba sendo fator de restrição 
na ampliação dos investimentos.

A parceria do MTur é fraca com a Prefeitura e o trade local, praticamente não são 
desenvolvidos projetos que incrementem o turismo.

Uma fonte de recurso importante para o fortalecimento do turismo são as emendas 
parlamentares dos deputados federais destinadas a investimentos no setor.

Infraestrutura 
para o turismo

São necessários esforços em promover melhorias na infraestrutura urbana, rede de esgoto, 
coleta de lixo e limpeza urbana. O saneamento básico atende apenas 11% da população.

A fiscalização do MTur e da Prefeitura quanto à qualidade e eficiência do turismo receptivo 
é ineficiente por causa da fragilidade do poder municipal em fiscalizar a ocupação de áreas 
de risco nos morros da ilha.

Não há por parte do executivo municipal mecanismos de regulamentação da atividade 
turística, nem campanhas de divulgação dos atrativos locais, o que reflete na baixa ocupação 
dos hotéis credenciados pela ABIH, cuja taxa de ocupação anual é de apenas 38%.

A estrutura do trade e do poder público local é precária e amadora no atendimento aos 
visitantes e em tomar medidas que propiciem o aumento do fluxo turístico em Floripa. Nos 
períodos de alta temporada falta infraestrutura e planejamento para atender o turista, tanto 
no receptivo quanto nos equipamentos de apoio.

São precárias as condições do porto e do aeroporto, além das condições sofríveis do acesso 
viário até o aeroporto e carência de placas de sinalização turística.

Inexistência de voos diretos vindos da Europa, Argentina, Uruguai e Chile.

A capacidade gerencial da cadeia do turismo deixa muito a desejar, sendo bastante amadora, 
incapaz de propor e implementar medidas que possam alavancar o turismo na Ilha em termos 
de mais geração de emprego e maior elevação da renda propiciada pelo setor.

Continuação Quadro 5.15
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O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos A estrutura administrativa municipal para a arrecadação é moderna e informatizada.

A Secretaria Municipal do Turismo tem orçamento limitado, voltado para o custeio e a 
manutenção, sendo que este é aprovado pela Secretaria Municipal do Planejamento e os 
pagamentos realizados pela Secretaria Municipal das Finanças.

A contribuição da atividade turística na arrecadação municipal na alta temporada, meses de 
dezembro, janeiro e fevereiro, em 2007/2008, ficou em torno de 12% do total arrecadado.

Dentre os impostos, a contribuição do ITBI é alta, devido ao crescimento imobiliário em 
direção ao norte da ilha, que provocou uma elevação no valor dos imóveis, em especial nos 
condomínios Jurerê Internacional e Costa do Santinho. Em relação ao IPTU, há defasagem 
na planta de valores, mas a Prefeitura implantou o Projeto de Alteração Cadastral para a 
atualização de cada imóvel.

O crescimento da arrecadação tributária acompanha o aumento do fluxo turístico. Na alta 
temporada a gestão da Prefeitura é diferenciada, denominada de Operação Verão, com a 
instalação de banheiros químicos nas praias, demarcação de estacionamentos e reforço das 
equipes de limpeza.

Os eventos e festas são fruto de investimentos da iniciativa privada e o estado criou fundos 
de incentivo, como o Fundo Cultural e de Turismo. O estado está desenvolvendo um sistema 
de identificação das contas geradas pelo setor do turismo.

  
   Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.4.3 Gramado e Canela (Rio Grande do Sul)
O processo de regionalização do turismo na Região das Hortênsias, apoiado no eixo Gramado e Canela, 
depende da vontade política das administrações municipais e do interesse do trade turístico. A história 
do turismo nas duas cidades tem a mesma origem. Na primeira metade do século passado, o clima ameno 
no verão estimulou a construção de casas na região da serra por moradores de Porto Alegre, fugindo das 
temperaturas elevadas dessa época do ano. A divulgação “boca a boca” da beleza cênica da paisagem 
impulsionou o aumento do número de veranistas de fim de semana, assim como o clima frio contribuiu 
para a vinda de visitantes no inverno. A expansão da rede hoteleira começou por Gramado, mas nos anos 
de 1970, a inauguração do Hotel Resort Pedra da Laje, em Canela, foi fundamental para o desenvolvimento 
da atividade turística na Região das Hortênsias, além de ter impulsionado o mercado imobiliário, com a 
construção de um condomínio residencial próximo ao hotel.

Gramado e Canela são duas cidades que, embora separadas por apenas 7 quilômetros, são como duas faces 
da mesma moeda. Gramado é mais agitada e concentrada, rica em hotéis, restaurantes e lojas de todos 
os tipos. Canela é mais bucólica, tranquila, dedicada à natureza. Ambas têm no turismo a principal fonte 
de receita, entre 80% a 90% da arrecadação municipal. São aproximadamente dois milhões de visitantes 
por ano que viajam em busca das incríveis paisagens das florestas de araucárias nas regiões mais altas e 
da mata atlântica nas partes baixas dos dois municípios. Depois dos próprios gaúchos, especialmente os 
habitantes da região metropolitana de Porto Alegre, os turistas mais presentes na região são de São Paulo, 
Santa Catarina e dos estados do Nordeste. Fora do país, os visitantes mais assíduos são os argentinos, de 
passagem para as praias de Santa Catarina. A média de permanência é de dois dias, e a alta temporada 
acontece não só na época do inverno, quando o clima frio é a maior atração, como também durante 
dezembro com o evento Natal Luz, criado em Gramado, mas que por sua dimensão repercute em Canela. 
A capacidade de hospedagem é de 16 mil leitos, já que a rede hoteleira de Gramado contribui com 11 mil 
leitos e a de Canela com 5 mil, com a taxa média de ocupação anual oscilando entre 40% e 45%.

Além do ecoturismo e do turismo de aventura, os visitantes também vão para negócios e eventos que 
ocorrem, principalmente em Gramado, que oferece melhor infraestrutura para este tipo de segmento da 
indústria turística, que tem como vantagens atrair visitantes de poder aquisitivo mais alto e garantir um 
tempo maior de permanência desse público, em média quatro dias. Na avaliação dos participantes do 
GF, para a consolidação dessa modalidade de turismo é preciso estabelecer estratégias de captação de 
recursos e vencer a concorrência com outras cidades, como Porto Alegre e Bento Gonçalves, garantindo 
custos mais baixos para a montagem dos eventos.

O município de Gramado tem uma economia mais diversificada: o frio estimulou o surgimento das malharias 

Continuação Quadro 5.15
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e a cidade se transformou em um dos mais renomados centros de produção artesanal de chocolate do país. 
Canela, com 80% de suas empresas ligadas à atividade turística, apresenta um quadro econômico mais 
preocupante. Além de funcionar como cidade-dormitório de Gramado, por apresentar um custo de vida mais 
baixo, qualquer queda no fluxo turístico da região repercute na geração de emprego e renda do município. De 
acordo com os participantes do GF, há uma proposta de fortalecimento da agricultura local mediante parceria 
entre os proprietários dos restaurantes, pousadas e hotéis e os produtores rurais para garantir o fornecimento 
de produtos para esses estabelecimentos. A criação de uma central de compras beneficiaria ambas as partes, 
mas a falta de união dos empresários do turismo dificulta sua implementação. Com o objetivo de ampliar o 
mercado de trabalho, a administração municipal está implantando um distrito industrial.

Para garantir a presença de turistas o ano inteiro, as duas cidades investem na diversificação dos atrativos 
turísticos. Para isto buscam captar recursos na iniciativa privada, nos governos estadual e federal e nos 
organismos internacionais.

Nesse sentido, a Secretaria da Fazenda de Gramado criou a Central de Projetos, que tem por objetivo identificar 
linhas de financiamento oferecidas pelo governo estadual, federal e bancos internacionais; coordenar a 
elaboração de projetos; negociar, captar e acompanhar os recursos; e fazer a prestação das contas ao final 
de projetos como: sinalização turística na área central e nos caminhos do ecoturismo, com financiamento 
do MTur (R$438.750,00) e contrapartida da Prefeitura (R$87.756,00) totalizando R$ 526.506,00; implantação 
de infraestrutura no Parque dos Pinheiros, com financiamento MTur (R$1.900 000,00) e contrapartida da 
Prefeitura (R$484.093,23) totalizando R$2.384.093,23.

Para aumentar a receita municipal uma fiscalização rigorosa é exercida sobre a rede hoteleira e o comércio 
ambulante, controlando a informalidade da mão-de-obra e criando mecanismos que dificultam a possibilidade 
de sonegação. O ISS, medido nos períodos de alta temporada apresenta, de acordo com o secretário da 
Fazenda, uma ótima contribuição de 15% do total da receita arrecadada. O processo de arrecadação é feito 
por uma equipe de oito fiscais, com curso superior em Ciências Contábeis. Para ele, seria muito importante 
que o MTur conseguisse a discriminação das fontes de ISS e ICMS vinculadas à atividade turística, para 
consolidar o setor como fonte de geração de impostos, e que também se empenhasse na liberação do 
comércio aos domingos e feriados dos 65 destinos turísticos eleitos por ele.

Também o ITBI é um tributo bastante expressivo para a receita municipal desde que a expansão urbana da cidade, 
induzida pelo turismo, estimulou a especulação imobiliária e fez com que os preços dos imóveis atingissem 
valores três vezes superiores aos de Canela. Para evitar que a paisagem tradicional da cidade, marcada pelas 
edificações em estilo italiano ou alemão, seja prejudicada e as áreas verdes encolham, pressionadas pela 
construção de condomínios fechados para casa de campo, o Plano Diretor, apoiado nas Leis do Uso e Ocupação 
do Solo, contempla três eixos: o meio ambiente, o desenvolvimento urbano e o turismo.

No município de Canela, a atividade turística tem no Fundo de Desenvolvimento do Turismo um importante 
apoio para seu fortalecimento. Composto por 15 pessoas, representando os segmentos do trade turístico, 
a administração municipal e outros setores da sociedade civil, funciona como um Conselho de Turismo de 
caráter gerencial, que administra recursos provenientes de uma cota fixa do orçamento da Secretaria de 
Turismo, da mensalidade dos empresários associados e de arrecadação própria. Em 2008, o valor total foi 
de R$ 150.000,00, sendo 25% de recursos próprios e 75% da administração municipal.

Dentre as ações e programas desenvolvidos com recursos do Fundo, merecem destaque o programa de 
capacitação “Conheça sua cidade”, que tem como objetivo levar o público que trabalha no setor a mostrar 
os atrativos de Canela, facilitando não só a venda do produto ao turista, mas também tentando eliminar a 
cultura do “levar vantagem pessoal”, sem a preocupação com a qualidade do produto. Os investimentos na 
área de divulgação externa da região, na confecção de folheteria turística e na elaboração de um plano de 
comercialização e marketing “para definir o que se quer fazer e o quanto precisa para se fazer em Canela”.

Na opinião dos participantes do GF, apesar da ligação umbilical com Gramado, a região de Canela precisa 
investir intensamente na divulgação de suas atrações, pois tem apelo próprio: passeios pela natureza com 
destaque para a cachoeira do Caracol de 131m de altura, esportes de aventura no rio Paranhana, o Festival 
de Bonecos e as tradições culturais - festas e gastronomia - das comunidades italiana e alemã.

Conscientes da importância do turismo para o desenvolvimento socioeconômico de Gramado e Canela, 
as duas administrações municipais procuram investir em obras que garantam a qualidade de vida de seus 
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moradores e valorizem os atrativos turísticos: investimentos nos parques e áreas verdes, esforços na limpeza 
urbana e reciclagem do lixo e no saneamento básico. Em contrapartida, recebem o apoio da comunidade 
local que procura contribuir na preservação da paisagem fazendo doações de mudas e cuidando das 
praças e jardins. Oficinas e cursos de Educação Ambiental são oferecidos com frequência para diferentes 
segmentos da população.

Por sua vez, o empresariado local, responsável por aproximadamente 80% dos empreendimentos da 
região, não só apoia as ações do setor público como é parceiro em obras e eventos, além de manter seus 
equipamentos e atrativos turísticos bem cuidados e atualizados, acompanhando as demandas do mercado. 
Muitos destes empresários não fazem parte do trade turístico, são profissionais liberais que investiram 
em suas propriedades, transformando-as em empreendimentos de sucesso comercial, como o Parque da 
Ferradura, em Gramado.

Na avaliação dos representantes do trade turístico, é preciso melhorar a infraestrutura turística em duas frentes: 
melhorias no acesso rodoviário, feito em estradas precárias e perigosas, e investimentos no setor aéreo, com 
a ampliação do atual aeroporto, inadequado para o pouso de aviões de maior porte, além de estar localizado 
em Caxias do Sul. Outro ponto que deveria passar por melhorias é a sinalização turística, ineficiente e confusa, 
mas que no caso de Gramado já começa a ser substituída por uma nova com recursos do MTur.

Eles também reconhecem que é necessário organizar melhor o próprio setor, definindo o papel, o foco de 
atuação de cada entidade, porque “todas fazem um pouco de tudo, mas nenhuma faz nada direito”.

É possível perceber nas declarações dos participantes do GF, e também dos representantes do poder 
público, que trabalhar o turismo com o enfoque regional não é uma meta fácil de ser alcançada, mesmo 
quando já existe um Plano de Turismo, criado nos anos de 1980, que abrange, além de Gramado e Canela, 
os municípios de São Francisco e Nova Petrópolis. Não há articulação ou integração de ações entre as 
prefeituras da região, e as diferenças entre elas geram ciúmes, o que acaba contribuindo para esvaziar 
o esforço da regionalização. De concreto, existe um calendário de eventos para evitar a sobreposição de 
atividades na Região das Hortênsias. Nele os destaques são o Festival de Cinema e o Natal Luz de Gramado, 
que tem repercussões nos demais municípios. Do lado do trade turístico, o enfoque regional apresenta 
avanços importantes: a ABAV vende Gramado e Canela em um pacote único, e o Convention & Visitors 
Bureau atua como representante dos quatros municípios na captação de eventos e na divulgação dos 
atrativos turísticos. Mas o trabalho mais eficaz no fortalecimento da regionalização é o da criação de roteiros 
entre os municípios, como o projeto “Caminho do Sabor”, desenvolvido pela Abrasel, em parceria com o 
Sebrae e o MTur, que é um roteiro voltado para o mercado internacional, que envolve Gramado, Foz do 
Iguaçu e Florianópolis. Como foi dito no GF, a cidade de Gramado é a grife, a força indutora do turismo da 
Região das Hortênsias.

O quadro 5.16 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Gramado e Canela.

Quadro 5.16: Síntese dos principais aspectos analisados dos municípios de Gramado e 
Canela (RS) – Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização 
geral do turismo

O turismo na região está atrelado, basicamente, aos atrativos naturais e ao clima frio da 
Serra Gaúcha.

As categorias predominantes de turismo são o ecoturismo, o de aventura e o de eventos e 
negócios.

Alguns eventos ampliaram o volume de turistas como o Festival de Cinema e o Natal Luz de 
Gramado e o Festival de Teatro de Bonecos em Canela.

O fator que impulsionou o turismo foi a construção em Canela do Hotel Resort Laje da Pedra 
nos anos de 1970, que atraiu grande número de veranistas de fim de semana, em especial 
de Porto Alegre, além da divulgação “boca a boca” da beleza cênica da Região.

Esse cenário de cinema passa a ser o principal atrativo, que atraindo investimentos nos 
ramos de hotelaria e dos serviços de alimentação, e alavancando o mercado imobiliário, 
aumenta substancialmente o fluxo turístico para as duas cidades, que passam a ter no 
turismo a base de suas economias.

Continua
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Impactos do turismo

Positivos:
a) a criação do Fundo de Desenvolvimento do Turismo de Canela, composto por 15 
representantes do setor do turismo, incrementou a atividade turística na região por intermédio 
de ações, programas e projetos, como o “Conheça sua Cidade”;
b) a sazonalidade praticamente inexiste, principalmente em Gramado, mesmo assim as 
prefeituras promovem eventos durante o ano para consolidar um fluxo permanente de 
turistas para evitá-la;
c) conscientização da população da importância do turismo em gerar renda para a região, e 
em oferecer um produto de qualidade que fortaleça a economia dos municípios;
d) participação ativa da população, do poder público e do setor privado no embelezamento, 
na limpeza das ruas, avenidas, praças e jardins e na preservação de suas belezas naturais;
e) aumento da diversidade de atrações para as diversas faixas etárias, desde a criança até 
o turista de terceira idade, como caminhadas e rinques de patinação no gelo e passeios de 
trenó;
f) tratamento cordial da população com os turistas, bem como política do bem receber 
exercida pelas prefeituras e pelo trade turístico;
g) baixo índice de violência.
Negativos:
a) inexistência de um aeroporto no eixo Gramado-Canela, o que iria aumentar, e facilitar, o 
fluxo turístico, já que os custos operacionais são mais elevados, porque o transporte aéreo é 
feito via Porto Alegre ou Caxias do Sul, cujo aeroporto não comporta o pouso de aeronaves 
de maior porte;
b) a ligação rodoviária entre Caxias do Sul e as duas cidades é precária e com fluxo pesado 
de caminhões;
c) em Canela constataram-se problemas relacionados com a sazonalidade, cujo reflexo é a 
alta rotatividade de mão-de-obra;
d) custo de vida muito alto e valorização exagerada dos terrenos, principalmente em 
Gramado;
e) baixa qualidade de atendimento dos serviços de apoio ao turismo, que poderiam ser 
incrementados através de cursos de capacitação e qualificação da mão-de-obra local.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

A gestão das prefeituras é positiva frente aos desafios do turismo. A preocupação com o meio 
ambiente e com as melhorias da infraestrutura urbana, demonstra a capacidade operacional 
na manutenção e preservação dos principais produtos turísticos da região, sejam eles os 
atrativos naturais ou os eventos como as festas que resgatam a colonização europeia e 
atraem muitos visitantes.

O Plano Diretor de Gramado contempla três eixos: turismo, meio ambiente e desenvolvimento 
urbano, e está atualizado e adequado ao Estatuto das Cidades e suas legislações urbanísticas.

As prefeituras reconhecem a importância da capacitação de seus servidores para a 
condução e valorização do cartão postal em que se transformaram as cidades de Gramado 
e Canela, destinos consolidados na Serra Gaúcha. Os servidores, em especial os fiscais, 
qualificaram-se com recursos do Plano Municipal de Arrecadação Tributária, que oferece 
cursos de profissionalização aos servidores efetivos.

Os equipamentos das prefeituras são novos e de última geração.

A Prefeitura de Gramado trabalha seguindo um painel de indicadores de acompanhamento 
de metas com o conhecimento de todos os seus funcionários e tem uma central de projetos.

As prefeituras se prepararam para o aumento do fluxo de turistas com medidas de melhorias 
do saneamento básico. A coleta de lixo é feita regularmente, até duas vezes ao dia, para 
evitar acúmulo e possíveis transtornos ao morador e ao turista.

Continua

Continuação Quadro 5.16



331

Continua

Continua

Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

A articulação e integração entre as duas prefeituras não é formalizada e se resume aos 
calendários de eventos, para evitar sobreposições.

Existe uma forte articulação e entrosamento dos representantes do trade turístico da região.

O Convention & Visitors Bureau, que além de Gramado e Canela representa São Francisco 
e Nova Petrópolis, em parceria com as Secretarias de Turismo, trabalha na captação de 
eventos, congressos, reuniões de negócios, divulgação de destinos e apoio a eventos em 
sintonia com as agências receptivas da Região das Serras Gaúchas.

A parceria da Abrasel de Gramado com o Sebrae e o MTur resultou no projeto Caminhos do 
Sabor, que também acontece em outras cidades turísticas do Brasil.

A Prefeitura de Canela tem trabalhado com o MTur nos últimos dois anos em projetos de 
sinalização turística, melhorias na infraestrutura básica e urbana, bem como na implantação 
de fiação elétrica subterrânea.

O governo estadual firmou contrato de parceria com a Prefeitura de Canela na exploração 
dos atrativos do Parque Estadual do Caracol, cuja concessão de uso foi estipulada em 
16 anos. Do faturamento total, 80% são destinados ao município para a manutenção e a 
modernização do parque e os 20% restantes vão para o estado.

Algumas emendas parlamentares foram propostas por deputados para a região com a 
destinação de recursos para a melhoria e manutenção de diversos atrativos naturais dos 
dois municípios.

As prefeituras, por meio de workshops, divulgam a região com apoio de representantes do 
setor privado como a Companhia Aérea TAM e a ABAV com o objetivo de “vender” o produto 
Gramado e Canela.

Parcerias com o empresariado por meio das Leis de Incentivo à Cultura, cujos recursos 
estão sendo utilizados por entidades culturais dos municípios como a Fundação Cultural e 
a Associação para Eventos de Canela. Liberados por convênios, apoiam essas entidades, 
aliviando os gastos da Prefeitura, que as mantinham.

Infraestrutura para o 
turismo

São boas as condições da infraestrutura urbana das duas cidades em termos de rede de 
esgoto, pavimentação das ruas, serviços de água e de eletricidade, coleta de lixo e postos 
de atendimento aos turistas. 90% das edificações da área urbana possuem água tratada e 
esgotamento sanitário.

O sistema viário na região é satisfatório, mas sua manutenção é complexa por causa da 
formação geológica composta de rochas.

A infraestrutura dos atrativos naturais e dos equipamentos turísticos, na maioria privados ou 
terceirizados, é bastante satisfatória. Alguns destes atrativos, como o Parque da Ferradura 
e a Cascata do Caracol, estão sendo modernizados, com o objetivo de acompanhar as 
necessidades do mercado receptivo, que sofreu um acréscimo significativo em número de 
visitantes no eixo Gramado-Canela.

Os gestores públicos e privados reivindicam a construção de um aeroporto, tornando mais 
fácil e rápido o acesso à Serra Gaúcha.

Continuação Quadro 5.16
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O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Continuação Quadro 5.16

Gestão e impactos

A principal fonte de renda dos dois municípios é proveniente das atividades ligadas ao 
turismo.

A Prefeitura de Canela busca diversificar sua base econômica com a implantação de um 
distrito industrial, que tem atraído empresas de serrarias, fábricas de compensados, de móveis 
e de MDF, metalurgia e equipamentos de precisão para a área médica, entre outras.

Em Gramado, o percentual do orçamento municipal destinado ao turismo é baixo, 8%, em 
2007. As transferências constitucionais e suas exigências mínimas de aplicações de recursos 
em educação e saúde restringem a destinação de recursos para a Secretaria de Turismo.
A arrecadação do ISS, imposto diretamente ligado aos serviços de apoio ao turismo, é 
expressiva, principalmente nos períodos de pico, durante o inverno, e nas datas dos eventos 
tradicionais, em que a contribuição desse imposto atinge 15% do total arrecadado.

A participação do ITBI é expressiva porque os terrenos são valorizados, devido à grande 
procura por parte dos turistas que querem residir em Gramado, cujos valores dos imóveis 
são três vezes superiores aos de Canela que pode ser considerada como cidade-dormitório 
das pessoas que trabalham em Gramado, pois o tempo de deslocamento entre as duas 
cidades é de apenas 15 minutos.

A informalidade das atividades ligadas ao turismo nas duas cidades é baixa e afeta pouco 
suas arrecadações. A fiscalização é eficiente e conta com a colaboração e o apoio do setor 
empresarial e da comunidade local. Durante os grandes eventos a fiscalização é dificultada 
pelo fluxo de grande número de ambulantes provenientes dos municípios vizinhos.

  Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.5 Macrorregião Sudeste

São seis os municípios selecionados para a amostra da pesquisa qualitativa na Região Sudeste: Parati (RJ), 
Búzios (RJ), Ilhabela (SP), Campos do Jordão (SP), Ouro Preto (MG) e Poços de Caldas (MG). Possuem 
grande diversidade de atrativos e de segmentos turísticos, como pode ser visto na análise de cada um deles.

5.5.1 Ilha Bela (São Paulo)
O ecoturismo e os esportes náuticos são os principais atrativos de Ilhabela mas para fortalecer a atividade 
turística, precisam ser bem explorados. A paisagem exuberante da ilha, com suas encostas cobertas de 
mata atlântica, de cachoeiras e praias de diferentes tipos, aliada ao melhor clima da costa paulista, pouca 
chuva e muito vento, fizeram do turismo sua principal fonte de geração de emprego e renda. O fluxo de 
visitantes é constituído por 80% de paulistas, muitos deles proprietários de casas de veraneio, enquanto 
20% se dividem entre turistas de outras regiões brasileiras e do exterior. Se é na alta temporada que ocorre 
a maior concentração de visitantes, as condições climáticas da ilha garantem um fluxo regular ao longo do 
ano, especialmente nos fins de semana. Assim, a sazonalidade, uma característica marcante dos destinos 
turísticos de sol e praia, não existe na região.

Para os empresários do setor hoteleiro, o problema é o grande número de imóveis de segunda residência 
que fazem concorrência com os hotéis e pousadas na oferta de leitos. Segundo informações da Secretaria 
de Planejamento, cerca de 40% dos imóveis da ilha podem ser classificados nessa categoria, totalizando, 
aproximadamente 20 mil leitos, enquanto a rede hoteleira oferece 6 mil leitos. Essa diferença tende a se 
manter porque há uma diminuição de investimentos na área de hospedagem. O predomínio dos veranistas, 
na sua grande maioria de classe de renda alta, cria um círculo vicioso, como foi ressaltado no GF: a Prefeitura, 
satisfeita com a situação vigente não investe como deveria no planejamento e no marketing do turismo, e os 
empresários do setor se sentem desestimulados em assumir por conta própria essas ações.

A expansão do mercado imobiliário, não só provocou mudanças na paisagem da ilha, com a construção 
de condomínios isolados do centro urbano, como elevou bastante o preço da terra, que em determinadas 
áreas alcança o mesmo valor do metro quadrado da Avenida Paulista. Isto se deve, em parte, à legislação 
ambiental, que para proteger o rico patrimônio natural, definiu que 80% do território do município é área de 
preservação ambiental permanente.

É na alta temporada, quando a ilha triplica sua população, que os equipamentos de infraestrutura urbana 
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mostram a necessidade de maiores investimentos públicos, especialmente na área de saneamento básico, 
já que apenas  4% das residências da ilha são atendidas por rede de esgoto. Também são comuns os 
racionamentos de água e problemas na rede elétrica.
Outro problema enfrentado pela administração municipal é o aumento crescente do turismo de um dia, que 
traz muito mais custos do que benefícios para Ilhabela, porque onera os serviços básicos, como a limpeza 
urbana, e causa danos á natureza. Para limitar esta modalidade, o município dispõe de uma lei que controla 
a entrada de veículos e exige o pagamento de uma taxa de R$ 2,00 para carros e motos e sobe para R$ 
200,00 no caso de ônibus e vans. De acordo com a Secretaria de Turismo, a política da Prefeitura é atrair 
turistas de poder aquisitivo alto e aumentar o fluxo de visitantes estrangeiros.

Por ser um dos melhores pontos para velejar, Ilhabela é conhecida como a “capital da vela” do país, atraindo 
barcos dos mais diferentes lugares do mundo e promovendo a prática dos esportes náuticos. Desde 
1973, no mês de julho se realiza a Semana Internacional da Vela. Nos últimos dois anos, esse evento tem 
reunido mais de 1.500 veleiros e representa ótimos ganhos para o município, como foi declarado no GF, 
“principalmente para o comércio porque as tripulações dos barcos recebem em dólar e não economizam 
nos seus gastos quando estão na cidade”. O mesmo acontece com os cruzeiros marítimos que aportam na 
ilha: são os membros da tripulação e não os passageiros, os que mais gastam nos restaurantes e lojas da 
ilha. Ao contrário dos barcos oceânicos e caros, muito bem recebidos pela população local, os cruzeiros, 
nas palavras de um representante do trade turístico, não são bem avaliados porque não passam de um 
novo tipo de turismo de massa. Em outras palavras, uma multidão de pessoas iguais, que reclama do 
atendimento e consome pouco. Na avaliação do secretário da Fazenda, a Prefeitura tem investido no turismo 
marítimo porque ele não só estimula o retorno mais prolongado dos passageiros para conhecer melhor os 
atrativos da ilha, como contribui para a aumentar a arrecadação municipal por meio da cobrança de uma 
taxa de desembarque para cada passageiro, criada pela Secretaria da Fazenda e que, na última temporada, 
rendeu R$350.000,00 para os cofres públicos. Também tem crescido substancialmente o ISS cobrado das 
agências de turismo, pousadas, hotéis, taxistas, comerciantes e “jipeiros”. Em 2007, a previsão de R$ 1,9 
milhão, (10% acima de 2006), foi ultrapassada pela arrecadação de R$ 2,4 milhões.

Ilhabela oferece, do lado oposto à parte mais urbanizada da cidade, todas as condições para o crescimento 
do ecoturismo e do turismo de aventura. Praias preservadas com piscinas naturais e cachoeiras de águas 
cristalinas estimulam caminhadas pelo Parque Estadual, que abriga 15 ilhas. Segundo informações da 
Secretaria de Meio Ambiente, a cidade foi considerada a campeã de conservação de mata atlântica; a 
legislação ambiental está presente no Plano Diretor, no Código de Posturas e na Lei do Uso do Solo e o 
IEF/São Paulo tem um projeto financiado pelo BID para o fortalecimento do ecoturismo na ilha. Por último, 
mas não menos importante, a comunidade local está cada vez mais envolvida na defesa de seu patrimônio 
natural, e a administração municipal tem como grandes parceiros nas ações e programas ambientais as 
pousadas, os hotéis e as marinas.

Embora os rumos do turismo em Ilhabela já estejam bem delineados, é necessária uma sinalização mais 
concreta do poder municipal sobre o seu papel na economia local, para que haja maior sintonia entre os 
interesses do trade turístico e dos proprietários das casas de veraneio.

O quadro 5.17 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Ilhabela.
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Quadro 5.17: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Ilhabela (SP) – 
Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização geral 
do turismo

Ilhabela tem na atividade turística sua principal fonte de renda e de geração de emprego. Sua 
principal categoria de turismo é sol e praia. O turismo de segunda residência é importante, 
uma vez que cerca de 40% dos imóveis da Ilha caracterizam-se como tal. Estes acabam 
concorrendo com as pousadas e os hotéis na oferta de hospedagem. Os empresários e o 
poder público vêm fazendo esforços para diversificar a oferta turística com a inclusão de 
categorias como turismo de aventura e ecoturismo.

Junto às praias existe uma natureza exuberante, e o Parque Estadual tornou-se uma atração 
importante com os passeios de jipe e o esporte de aventuras dentro de seus limites.
Outro atrativo é a prática de esportes náuticos, pois a ilha é considerada um dos melhores lugares 
para velejar, em função de suas características naturais. Este tipo de atividade é incentivada pela 
administração municipal pela sua capacidade em gerar renda para o trade turístico local.

Eventos atraem pessoas como as competições de iatismo em julho, o festival gastronômico 
em agosto, o aniversário da cidade em setembro, entre outros.

Na alta temporada, durante os meses de verão, o fluxo de turistas é intenso. Como o balneário 
é o menos chuvoso no litoral norte do estado, isto favorece a frequência e garante freguesia 
certa para os empresários do setor.

O turismo de fim de semana é regular o ano todo, com fluxo intenso nos feriados prolongados.

Impactos do turismo

Positivos:
a) maior renda para os comerciantes, em função do turismo náutico e dos cruzeiros 
marítimos, porque as tripulações dos navios recebem em dólar e não economizam nos seus 
gastos quando estão na cidade;
b) legislação para conter o turismo predatório ou turismo de um dia.
Negativos: 
a) turismo de um dia, porque onera os serviços básicos como coleta de lixo e limpeza urbana, 
traz prejuízos ao meio ambiente, não gera renda nem para o empresariado local nem para 
a Prefeitura. O turista se hospeda no continente, traz seu próprio lanche e bebida, pagando 
apenas os gastos com a travessia de balsa em São Sebastião, que fica com o ICMS.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção 
sobre a gestão e 
planejamento do 

turismo.

A Secretaria Municipal de Turismo dispõe de um plano gestor elaborado em 2005, que 
subsidiou a elaboração do Plano Diretor do município aprovado em 2006.

A política de turismo está voltada para atrair o turista de alta renda, além de incentivar a 
profissionalização dos gestores do turismo, com o objetivo de intensificar o fluxo de visitantes.

As articulações intergovernamentais são mais positivas com a esfera federal do que com as 
esferas estadual e municipal para práticas de incentivo à atividade turística.

O Fundo Municipal do Turismo e o Fundo Municipal de Meio Ambiente encontram-se em 
processo de regulamentação, e foram incluídos no orçamento municipal.

Parcerias do poder 
público e trade 

turístico e outras 
instâncias.

As marinas, os hotéis e as pousadas são os principais parceiros no encaminhamento das 
iniciativas de caráter ambiental, que objetiva a preservação dos bens naturais, principal 
atração da Ilha.

Existem divergências  entre a Prefeitura e parte do trade turístico. A administração local não 
tem medido esforços no sentido de incentivar os esportes náuticos, pela sua capacidade 
de gerar renda para a população e a Prefeitura. Atualmente os investimentos privados no 
turismo resumem-se a dois hotéis e a duas pousadas, em contrapartida está havendo um 
esforço concentrado na construção de imóveis, caracterizando a predominância do turismo 
de segunda residência.

Continua
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Infraestrutura para o 
turismo

As condições de infraestrutura são razoáveis. Mas melhorias são necessárias em saneamento 
básico e infraestrutura urbana. Como a população triplica no período da alta temporada, os 
serviços de esgoto, eletricidade e água são insuficientes para atender esse aumento de 
pessoas. Apenas 4% das residências são atendidas por rede de esgoto. O restante dispõe 
de fossa séptica, ou lança os efluentes in natura.

Como é frequente o racionamento de água, parte da população capta água direto da 
cachoeira da Água Branca. A Prefeitura adota medidas preventivas para evitar epidemias 
como a dengue. Há um programa de coleta seletiva cujo material é coletado pela Prefeitura, 
que o entrega a uma associação local.

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e Impactos

O turismo é a principal atividade econômica na geração de emprego. Sua principal fonte 
de receita são os royalties da Petrobras. A administração local investiu no turismo com 
ênfase nas atividades marítimas, em especial a vela. Instituiu uma taxa de arrecadação por 
passageiro dos navios, que rendeu R$ 350.000,00 na última temporada de verão, 2007/2008. 
O ISS cobrado dos jipeiros, taxistas, agências de turismo, comerciantes, pousadas e hotéis 
cresceu substancialmente. A previsão para 2007 era de R$ 1,9 milhão (10% acima da de 
2006), mas atingiu bem mais cerca de R$ 2,4 milhões.

 
 Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.5.2 Campos do Jordão (São Paulo)
Em Campos do Jordão, os benefícios do turismo não são bem avaliados pela maioria da população, que 
se sente marginalizada de seu processo de desenvolvimento. A descoberta da cidade como lugar de 
descanso e lazer se deve às suas características climáticas e aos atrativos naturais, que possibilitam ao 
visitante experimentar diferentes paisagens acompanhando as quatro estações do ano.

Na primeira metade do século XX, Campos do Jordão ficou famosa por ser considerada um lugar propício 
para cura da tuberculose, devido à altitude e ao clima seco da Serra da Mantiqueira. Foram construídos 
sanatórios, hotéis, pensões e, seguindo o modelo de outras cidades brasileiras voltadas para temporadas 
de férias, um luxuoso cassino. Nos anos de 1950, o governador Adhemar de Barros construiu a residência 
oficial de verão do governo estadual e com isto divulgou a cidade, atraindo muitos empresários e políticos 
de diferentes partes do estado, especialmente da capital. Em torno de hotéis, restaurantes e cafés em estilo 
europeu foi-se constituindo um centro de entretenimento, no bairro Vila Capivari, para as famílias paulistas 
de maior poder aquisitivo, que passavam os meses de inverno nas montanhas.

Atualmente, Campos do Jordão recebe na alta temporada, que se estende de maio a julho, um fluxo turístico 
três vezes maior que sua população residente, cerca de 50 mil habitantes. Nesta época, como foi dito no GF, 
“a cidade concentra o maior PIB do país. Nas calçadas da Capivari é possível encontrar os mais importantes 
empresários e políticos de expressão nacional”.

Para conter a expansão urbana, impulsionada pelo mercado imobiliário de segunda residência, o Plano 
Diretor, recentemente revisado, contém normas que limitam a construção de prédios na área central por 
15 anos, evitando dessa forma os problemas causados pelos processos acelerados de adensamento e 
verticalização do espaço urbano. No cadastro imobiliário estão registradas aproximadamente 16 mil unidades 
residenciais. Desse total, cerca de 8 mil imóveis podem ser classificados como de segunda residência. Mas 
o mercado de aluguel por temporada não é considerado forte o suficiente para incomodar a rede hoteleira.

O turismo é a principal atividade econômica da cidade, e setores industriais como a construção civil, a 
malharia e a movelaria são impulsionados por ele. Também foi o crescimento da atividade turística, que 
estimulou novos negócios como a produção de trutas e pinhão, considerados ingredientes essenciais da 
“gastronomia da montanha”.

Segundo informações da Secretaria de Finanças, o setor contribui com mais de 50% da arrecadação 
municipal, que em 2008 foi calculada em R$ 92 milhões. Dados fornecidos pelas administradoras de cartões 
de crédito apontam gasto médio dos turistas entre US$ 90 e US$ 120 per capita, podendo este valor aumentar 
na alta temporada.

Além das atrações naturais, com destaque para o Horto Florestal e para as trilhas na Serra da Mantiqueira, 
em julho acontece o Festival de Inverno de Campos do Jordão, o mais famoso evento de música erudita do 
país, reunindo músicos do Brasil e do exterior e atraindo um público bastante heterogêneo.

Continuação Quadro 5.17
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Para minimizar os efeitos da baixa temporada, a administração municipal em parceria com o Convention 
& Visitors Bureau criou o projeto Turismo nas Quatro Estações, aproveitando a capacidade instalada dos 
equipamentos turísticos fora do inverno. Dentro desse programa foi realizado em 2007 “Natal em Campos 
do Jordão“, que contou com investimentos de R$ 500 mil em publicidade, iluminação especial, show com 
queima de fogos e segurança. Com esse evento, a cidade, que recebia cerca de 50 mil visitantes no final 
do ano, aumentou esse número para 220 mil pessoas, e o montante de recursos movimentados alcançou 
aproximadamente R$ 4,4 milhões.

Por iniciativa do trade turístico da região, o Sebrae está elaborando um plano para dinamização do setor sob 
a ótica do turismo regional, que envolve sete prefeituras. Foi assinado um protocolo de intenções porque 
o sucesso depende fortemente das administrações municipais. O Circuito da Mantiqueira tem como meta 
a formatação de produtos culturais e turísticos com a metodologia centrada em cinco pontos estratégicos: 
sensibilização e envolvimento da comunidade; melhoria da estrutura de recepção ao turista, capacitação 
técnica e gerencial; concepção de um plano de promoção e comercialização dos produtos formatados; 
e gestão da qualidade das atividades turísticas. O principal objetivo é aumentar o tempo de permanência 
dos turistas na região, sem a preocupação de saber onde estão hospedados: em Campos do Jordão, 
nos casarões dos Barões do Café ou em Aparecida. Para Campos do Jordão, o plano estabelece como 
metas um incremento de 12,5% no faturamento do setor para 2008 (em julho já tinha superado 15%) e 25% 
para 2009. Também foram destacados os recursos do MTur na implantação dos circuitos temáticos para 
incrementar a regionalização do turismo.

Um grande desafio para o turismo é atrair visitantes para diferentes áreas da cidade, evitando uma excessiva 
concentração na região mais sofisticada, a Vila Capivari. Para uma empresária local, a visão que o poder 
público tem da atividade turística é correta, “priorizar o que o turista vê para atrair mais turistas, ou seja, 
privilegiar os investimentos mais visíveis com o objetivo de ampliar o número de visitantes e, portanto, 
aumentar o emprego e a renda da população. E a expansão da atividade turística promoverá uma melhoria 
na qualidade de vida de diferentes setores da população”. Essa estratégia está bem sintetizada na seguinte 
afirmação do secretário de Finanças, “faça pelo turismo que o resto virá por acréscimo”.

Esta opinião, no entanto, foi rebatida por outra participante do GF, que coordena programas sociais no 
município, da seguinte maneira:

“[...] mas se esta é a estratégia, então falta informação para a população 
das áreas periféricas da cidade, que não percebe os ganhos advindos 
do turismo e questiona os recursos aplicados, por exemplo, na praça 
do Capivari. A comunidade não se vê como parte do processo de 
desenvolvimento do turismo, porque ele ocorreu marginalizando o 
cidadão. Há um eterno confronto dos outros bairros da cidade com o 
Capivari. Cresce a noção clara e precisa de que existe uma cidade de 
fachada para atrair turistas”.

Também para o representante do Convention & Visitors Bureau, outro desafio é integrar a população local 
à atividade turística, “o jordanense não se vê como parte importante desse processo que desde o início 
marginalizou a população, e o trade turístico, por sua vez, não consegue absorver a mão-de-obra local pela 
sua baixa qualificação”.

Para os participantes do GF, por ser a qualidade da mão-de-obra baixa, a contratação de trabalhadores de 
fora é bem alta. Tal fato cria um ciclo vicioso, “a pessoa não se capacita, por isso não se insere no mercado 
de trabalho turístico e assim não percebe a sua possibilidade de ganho”.

Um dos problemas da capacitação da mão-de-obra local está na oferta dos cursos. Segundo os empresários, 
o Senac está fora do contexto da cidade com cursos caros para o nível de renda do público-alvo. O preço do 
curso de camareira, com 24 horas/aula, é de R$400,00, enquanto que os oferecidos pelo Sebrae não atendem 
às expectativas e têm pouca frequência. Por sua vez, o hotel–escola, que é considerado de ponta, enfatiza a 
formação de gestores, mas como a grande maioria dos hotéis, pousadas e restaurantes é administrada por 
seus proprietários, grande parte dos alunos depois do estágio deixam a cidade, e o conhecimento adquirido 
não é apropriado localmente. Ademais, o custo da mensalidade, em torno de R$ 1.500,00, é muito alto.

Outro problema mencionado é a descrença das pessoas com relação às melhorias que podem ser obtidas 
com a qualificação, fazendo com que cursos gratuitos, como os de garçom ou cozinheiro, não tenham 
muita procura, apesar da divulgação. Nesse sentido, compete aos empresários do setor estimular a 
profissionalização da mão-de-obra oferecendo melhores salários e emprego formal. Essa atitude, já vista 
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como necessária pelos proprietários dos hotéis e restaurantes mais sofisticados, tem de ser assumida 
também pelos donos dos pequenos e médios estabelecimentos, para garantir a qualidade de seus produtos 
e consequentemente um bom faturamento, com a diminuição do custo que se paga por profissionais de 
fora. É importante destacar que pesquisas de opinião pública já demonstram a insatisfação dos turistas com 
relação aos preços cobrados e à qualidade dos serviços oferecidos.

Para promover e ampliar a incorporação qualificada da mão-de-obra da região no mercado de trabalho, a 
Secretaria de Turismo em parceria como o MTur está implantando, na área da antiga rodoviária, um projeto 
de restaurante-escola que oferecerá cursos gratuitos de chocolateria, salameria, maître, somelier, garçom, 
chefe de cozinha, entre outros. Como foi destacado no GF, “gerar capacitação profissional é a melhor 
estratégia para o processo de inclusão social. Uma comunidade, quando se sente parte dos processos, 
responde muito bem aos estímulos para o trabalho numa visão de desenvolvimento”.

O quadro 5.18 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Campos do Jordão.

Quadro 5.18: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Campos do Jordão 
(SP) – Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização 
geral do turismo

Uma característica de Campos do Jordão é apresentar as quatro estações muito bem 
definidas. Possui características naturais diferenciadas como altitude, clima e vegetação, 
sendo estes os principais atrativos locais. Catalogada como estação de inverno, esta é a 
causa do fluxo intenso de turistas nos meses frios.

O turismo é sua principal atividade econômica, secundada pela construção civil, pela 
indústria têxtil (malharia), pela indústria moveleira e pela indústria de água mineral Minalba, 
setores impulsionados pela atividade turística.

Outro fato marcante é o de ser uma cidade de segunda residência, pois cerca de oito 
mil imóveis residenciais se enquadram nessa categoria. Esta é mais utilizada na baixa 
temporada, mas durante a alta passa a concorrer com os hotéis e as pousadas na oferta 
de hospedagem aos visitantes.

Na alta temporada outro fator de atração é o Festival de Inverno, que acontece em julho 
com uma vasta programação cultural.

O brasileiro quer sentir frio e, se possível, ver neve, e o estrangeiro, a paisagem, com vegetação 
exuberante o ano todo, com 70% de sua área coberta com mata atlântica tropical de altitude. 

A alta temporada ocorre nos meses de maio, junho e julho, com picos nos feriados 
prolongados. Nessa época chega a receber fluxo turístico equivalente a três vezes sua 
população residente.

Como perfil do turista, ele é proveniente da capital paulista, de cunho familiar, com alto 
poder aquisitivo, que frequentemente tem na cidade sua segunda residência.

Na alta temporada a cidade concentra o “maior” PIB do país. Nestas ocasiões, é possível 
encontrar na Vila Capivari, local onde se concentram lojas, bares e restaurantes, grande 
número de empresários e políticos de expressão nacional.

Impactos do turismo

Positivos:
a) atividades econômicas expressivas decorrentes do turismo, que além dos setores típicos 
de hotelaria e gastronomia, atrai eventos comerciais como lançamentos de produtos de 
alto valor como automóveis de luxo;
b) promoção de eventos e festivais que promovem o destino turístico e oferece emprego e 
gera renda para a população nativa e dos arredores.

Negativos:
a) a sazonalidade sobrecarrega a infraestrutura durante a alta temporada, mas gera 
ociosidade na baixa, quando 60% da população local empregada tem uma renda média 
mensal de menos de dois salários mínimos;
b) parte da mão-de-obra ocupada na alta temporada vem de fora do município;
c) a comunidade não percebe nem dá a devida importância á atividade turística para a 
cidade, e se sente marginalizada, sem acesso aos serviços, eventos, e até mesmo aos 
empregos ofertados característicos do turismo, em especial o que atrai turistas de alto 
poder aquisitivo.

Continua
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PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre a 
gestão e planejamento 

do turismo

O Plano Diretor foi recentemente revisto e contém dispositivos para limitar a expansão e a 
verticalização de suas edificações no centro da cidade e sobrecarga de tráfego nas suas 
ruas, avenidas e vias de acesso.

O Convention & Visitors Bureau é a instituição mais atuante na promoção de eventos e na 
articulação dos interesses do setor turístico.

Por iniciativa do trade,  está em elaboração o plano para o desenvolvimento do turismo 
regional com assistência técnica e orientação metodológica do Sebrae. Estabelece as 
seguintes metas para o setor turístico: incremento de 12,5% no faturamento de 2008 (em 
julho este já tinha sido superado ao atingir 15%) e 25% até 2009; além do aumento da 
permanência média do turista de três para cinco dias.

O principal desafio é minimizar os efeitos da baixa temporada. Surgiu como estratégia o 
projeto “Turismo nas Quatro Estações”, para aproveitar a capacidade instalada fora da 
alta temporada.

Em fins de 2007, por intermédio de uma parceria do Convention com a Prefeitura, foi 
organizado e promovido o “Natal em Campos do Jordão”. Foram investidos R$500.000,00 
em publicidade, na iluminação especial, em show com queima de fogos e em segurança e 
fiscalização. Até então, a cidade ficava vazia nesta época.

O sucesso das parcerias, segundo o trade,  é utilizar a agilidade do setor privado na 
execução das ações, e a representatividade dos conselhos e instâncias representativas 
da área pública para deliberações, avaliações e negociações em prol do desenvolvimento 
sustentável do setor do turismo.

Parcerias do poder 
público e trade 

turístico e outras 
instâncias

O MTur tem sido o grande parceiro nas ações para incrementar a atividade turística. Grande 
parte dos recursos para investimentos é de origem federal.

Uma das parcerias com a Prefeitura envolve a implantação de restaurante-escola 
(gratuita) na área da antiga rodoviária, que objetiva a qualificação da mão-de-obra local 
para atender a demanda de restaurantes de alta gastronomia. Serão oferecidos cursos 
de chocolataria, salameria, produção de defumados, embutidos, someliers, garçons, 
maitres e chefes de cozinha.

A Segurança Pública é objeto de convênio com o governo estadual, que inclui o reforço do 
policiamento durante a alta temporada.

O Convention & Visitors Bureau articula os empresários dos setores de hotelaria, 
gastronomia e receptivo, e tem atuado em parceria com a Prefeitura na promoção e gestão 
de ações e projetos de desenvolvimento do setor.

Infraestrutura para o 
turismo

Está em desenvolvimento programa com investimento de 136 milhões de reais em rede 
coletora de esgoto e construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto, com previsão 
de, em 10 anos, 98% do esgoto produzido na cidade ser tratado. 

Há convênio com um município vizinho para destinação final do lixo produzido.
Na alta temporada o transporte coletivo é problemático e insuficiente.

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

No orçamento de 2008 estava prevista a arrecadação de 92 milhões de reais e o turismo 
representava mais de 50% desse total. No entanto, no orçamento municipal as verbas 
destinadas ao turismo são as menores. A avaliação do evento “Natal em Campos do 
Jordão” foi extremamente positiva. Mostrou que o número de visitantes passou de 50 para 
220 mil, que movimentaram R$ 4,4 milhões.

A receita com o ISS varia muito, conforme a sazonalidade.

A receita com o IPTU é maior. Mas, sua inadimplência gira em torno de 30% dos lançamentos 
efetuados pela Secretaria da Fazenda.

O ITBI, mesmo com alíquota de 2%, não representa muito dentro das receitas tributárias, 
confirmando que o mercado imobiliário não se encontra mais tão aquecido.

A Prefeitura afirma que sua fiscalização é grande, razão pela qual o mercado informal de 
pousadas é pequeno. O mercado de aluguel de residências por temporada não é expressivo e 
não incomoda os empreendedores do ramo de pousadas. Até as barraquinhas não existem mais 
fora das normas de ordenamento territorial. Todos têm número de inscrição e licenciamento.

  
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

Continuação Quadro 5.18
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5.5.3 Parati (Rio de Janeiro)
O desafio de Parati é incrementar o turismo sem colocar em risco seu patrimônio arquitetônico. O casario 
colonial de Parati, com 460 edificações tombadas, é o grande atrativo turístico da cidade, e por isso exige 
cuidados especiais para sua preservação. Nesse sentido, compete ao poder público definir normas de 
expansão, conservação e intervenção no espaço urbano que garantam a perenidade dos elementos 
arquitetônicos e estilísticos desse cenário construído ao longo dos séculos XVII e XVIII.

Apesar de ser “uma cidade que se vende sozinha”, como afirmou o representante do Convention & Visitors 
Bureau, é fundamental que os empresários do turismo e a administração municipal invistam na promoção 
e na divulgação de Parati para garantir uma “venda de qualidade”, evitando ou controlando os impactos 
negativos da atividade turística no patrimônio edificado e seus moradores.

O turismo cultural, que é o diferencial da cidade está perdendo espaço com o aumento crescente do “turismo 
de um dia” estimulado pelas grandes excursões de ônibus vindas de São Paulo e do Rio de Janeiro, e do 
turismo de massa, apoiado nos cruzeiros marítimos.“Não queremos ser Porto Seguro” foi o comentário 
enfático de um empresário do trade. Também foi mencionada a necessidade de se estabelecer a capacidade 
de carga do centro histórico para poder limitar os eventos, que atraem grandes multidões para suas ruas 
e largos; e de oferecer outros produtos turísticos fora do núcleo tombado, como os passeios de barco na 
baía de Parati , as praias do sul, o trecho conservado do Caminho do Ouro (parte da Estrada Real), a Vila de 
Trindade e a comunidade quilombola do Campinho.
Além do mais, a diversificação dos atrativos turísticos poderá aumentar o tempo de permanência dos 
visitantes na região, cuja média atual é de apenas duas noites, de preferência nos fins de semana.

Outro impacto causado pelo turismo está relacionado com a especulação imobiliária que, ao valorizar 
significativamente os imóveis do centro histórico, provocou a expulsão de sua população nativa e transformou 
belos casarões em pousadas, restaurantes e cafés. Parati não tem vocação para cidade de veraneio, mas 
pelo seu cenário e ambiente tranquilo atrai como lugar de moradia, especialmente estrangeiros. É também 
um destino turístico da comunidade GLBT2 nacional e internacional, mas o fluxo de visitantes tem nos 
paulistas (60%) e nos mineiros as maiores presenças.

Na alta temporada, de dezembro a fevereiro, o número de turistas excede em muito a capacidade da 
infraestrutura urbana, causando problemas nos serviços de água, energia elétrica, rede de esgoto e coleta 
de lixo, bem como transtornos no trânsito do centro histórico pela falta de estacionamento. A cidade, no 
entanto não consegue manter um fluxo turístico regular, ficando bem vazia nos demais meses do ano, com 
exceção de julho, quando se realiza a Festa Literária Internacional de Parati, mais conhecida como Flip. 
Este bem-sucedido evento, iniciativa de moradores de Parati e apoiado pela Prefeitura, vai para sua sétima 
edição superando em número de visitantes o Carnaval e o Réveillon. Ainda dentro do segmento do turismo 
cultural, uma iniciativa que tem dado bons resultados é a voltada para as escolas publicas e privadas, 
atraindo crianças e jovens que movimentam a cidade nos dias úteis. A este público é oferecida uma palestra, 
uma visita guiada ao centro histórico e à comunidade quilombola do Campinho.

Para os participantes do GF, o fato de a administração municipal não ter uma visão macro do turismo, a 
falta de união entre os empresários locais e o baixo grau de interação entre esses dois atores dificultam o 
desenvolvimento do setor. As decisões do Conselho de Turismo não são consideradas pela administração 
municipal, como por exemplo, a lei que modificou o Fundo de Turismo. Na esfera pública estadual está em 
curso uma proposta de integração das regiões da Costa Verde e da Costa do Sul com o objetivo de tornar o 
turismo sustentável em um enfoque regional. Participam, junto com Parati, as prefeituras de Angra dos Reis, 
Mangaratiba, Itaguaí e Rio Claro, representantes do trade da região, a Turisrio e o Sebrae, como coordenador 
do Comitê Gestor para a implementação do projeto. Na opinião da secretária de Turismo, tanto o governo 
federal como o estadual têm boas intenções, mas raramente alcançam os resultados esperados, “mas nos 
últimos nove meses as coisas estão acontecendo de forma legal, com as pessoas certas nos lugares certos”. 
O MTur é parceiro da Prefeitura em um importante projeto de saneamento básico para o centro histórico.

Segundo informações da Secretaria de Planejamento, 80% da economia do município gira em torno do 
turismo, seguida pela agricultura e pela pesca. No entanto, sua participação no orçamento municipal 
não é tão representativa por causa da sazonalidade do setor, que favorece a expansão da informalidade 
no comércio e no mercado de trabalho. Aproximadamente, 90% da mão-de-obra empregada é feminina, 
embora o grau de incorporação da população local nas atividades turísticas seja pequena, devido ao baixo 
grau de qualificação. Isso obriga a contratação de pessoas de fora, mas como os salários são baixos e o 

2  GLBT, significa Gays, Lésbicas, Travestis, Transexuais e Transgêneros.
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custo de vida alto, é grande a rotatividade da mão-de-obra. Já os cursos de capacitação isolados, feitos sem 
planejamento da demanda, não têm dado bons resultados: os do Sebrae são muito curtos e os do Senac, 
considerados mais eficientes, têm pouca procura, por falta de divulgação e pelo preço. Foi dito no GF 
que para um destino turístico que tem como meta aumentar o fluxo de visitantes estrangeiros é ainda raro 
encontrar hotéis que contam com empregados bilíngues, especialmente com domínio do inglês. Também 
foi mencionada a falta de empenho da administração em melhorar a fiscalização e assim evitar a sonegação 
fiscal, principalmente no setor de hospedagem, “a Prefeitura permite muitos estabelecimentos ilegais 
como as pousadas familiares (guest houses) que foram criadas quando Parati foi descoberta pelo turismo 
internacional e que hoje, apesar de oferecerem suítes, sauna e piscina, continuam não sendo tributáveis, 
não têm CNPJ e nem estão sujeitas às vistorias do Corpo de Bombeiros”, afirmou um participante do GF.

O Plano Diretor, revisado em 2005, tem como enfoque a expansão urbana e a preservação do meio ambiente, 
dois aspectos importantes quando se pensa em diversificar os atrativos turísticos. A principal questão refere-
se à revisão do perímetro urbano ampliado para além da rodovia Rio-Santos, mas ainda sem zoneamento 
para a nova área. Como o preço da terra é bem caro, faltam moradias e já existem parcelamentos ilegais 
na zona rural para atender a demanda por lotes. Nesse sentido, é preciso direcionar não só o crescimento 
urbano como também o aumento do turismo para evitar invasões nas áreas de proteção ambiental.

Segundo o representante do Ibama, existem sérios problemas com a ocupação ilegal dos costões rochosos 
e das ilhas, mas a fiscalização é bastante precária devido à falta de recursos humanos e financeiros. É 
crescente também o interesse da população em colaborar na preservação do meio ambiente, como resultado 
dos esforços que vêm sendo feitos no campo da educação ambiental. O município é um dos participantes 
brasileiros do Passaporte Verde, um programa da ONU que tem como meta promover o turismo sustentável 
com relação à natureza.

Com relação ao crescimento do turismo, um bom exemplo tem sido dado pela comunidade quilombola do 
Campinho, que se organizou para usufruir dos benefícios dessa atividade econômica, sem perder sua terra 
e seus valores socioculturais. Nesse sentido, seus membros qualificam-se para o mercado de trabalho do 
turismo, participam de fóruns e seminários e contribuem na formatação de seus produtos turísticos.

Na opinião do representante do Iphan, Parati necessita de normas claras para evitar maiores danos na 
sua paisagem tombada, mas para isto é fundamental maior participação e colaboração da administração 
municipal e da sociedade civil. A cidade não tem um Conselho de Patrimônio, nem um órgão específico para 
cuidar de seu acervo arquitetônico. Mesmo assim, percebe-se uma maior compreensão sobre a importância 
da preservação deste rico acervo cultural, principalmente pelo empresariado local. Parati é candidata ao título 
de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela ONU, por ter um dos mais harmoniosos conjuntos 
arquitetônicos do país, e essa classificação contribuirá bastante para promover o turismo da região.

O quadro 5.19 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Parati.

Quadro 5.19: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Parati (RJ) – 
Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização 
geral do turismo

Tem como referência o turismo cultural: cidade histórica do século XVII e XVIII, primeiro 
porto de embarque do ouro, sendo o começo da Estrada Real. Possui significativo conjunto 
arquitetônico com 460 imóveis coloniais, preservados e tombados pelo Iphan.

A realização da FLIP – Festa Literária Internacional de Parati - divulga a cidade como 
destino turístico.

A cidade tem conseguido manter um fluxo constante de turistas, com uma taxa de ocupação 
de suas pousadas e hotéis de apenas 35%, considerada baixa. Existem cerca de 350 
pousadas.

O turismo, que tem como referência sua vertente cultural, vive uma contradição entre esse 
segmento e o turismo de massa. O crescimento do turismo de um dia preocupa o setor 
hoteleiro, bem como o aumento do número de cruzeiros marítimos.

Atrai muitos estrangeiros que acabam se estabelecendo na cidade.

A alta temporada vai do Réveillon ao carnaval, com alguns dias de pico também em julho, 
por ocasião da FLIP. Do carnaval até julho é o período da baixa temporada. Festas locais, 
atualmente, têm atraído muitos turistas também.

Continua
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Impactos do turismo

Positivos:
a) diversificou a economia local com o crescimento do setor de serviços;
b) a dinamização do turismo cultural a habilitou a se candidatar ao título de Patrimônio 
Cultural da Humanidade;
c) gerou possibilidades de emprego de mão-de-obra qualificada, que deve pressionar a 
oferta educacional;
d) ampliou a oferta de emprego feminino.

Negativos:
a) a especulação imobiliária tornou cara a terra e as residências, expulsando as populações 
tradicionais de seus locais de moradia;
b) baixo grau de incorporação da população local, particularmente a masculina, nos 
empregos gerados pelo setor que demanda mão-de-obra qualificada;
c) predomínio de empregos temporários;
d) baixo nível de integração com a economia local, em particular da produção rural familiar, 
cujos produtos não são demandados, e importa praticamente tudo que consome;
e) baixo nível dos salários é incompatível com o custo de vida alto provocado pelo turismo;
f) a falta de restrições aos fluxos de turistas e de avaliação da capacidade de suporte do 
centro histórico põe em risco sua preservação;
g) a sazonalidade do turismo favorece a informalidade;
h) crescimento do mercado informal e do comércio ambulante.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção 
sobre a gestão e 
planejamento do 

turismo

Falta de ações de maior continuidade e que considerem o centro histórico tombado pelo 
patrimônio nacional e a preservação do cenário de montanhas da mata atlântica que 
envolve a cidade.

O Plano Diretor, feito em 1981 carece de atualização que incorpore diretrizes para direcionar 
o crescimento do turismo.

A cidade está inserida numa APA federal que dispõe de bom plano de manejo, embora sua 
implementação deixa a desejar. Apesar dos esforços do Ibama na fiscalização, o quadro de 
fiscais é insuficiente: há sérios problemas com a ocupação ilegal dos costões rochosos e 
das ilhas.

Não há uma política de restrições e limites ao turismo de massa, de modo a não por em risco 
a preservação do centro histórico. A liberação de grandes eventos tem sido uma ameaça ao 
patrimônio cultural.

A incorporação da população de caiçaras nos esforços de preservação do meio ambiente 
mediante ações mais educativas do que restritivas.

A especulação imobiliária exige da Prefeitura e dos órgãos do patrimônio ações restritivas 
para proteção das paisagens cênicas que envolvem a cidade.

Há necessidade de maior qualificação da população local para o turismo, mas cursos oferecidos 
pelo Sebrae não têm dado bons resultados e os do Senac carecem de maior divulgação.

A questão chave da gestão e planejamento do turismo está relacionada à ausência de 
“governança” para uma melhor articulação interna das suas forças sociais e produtivas em 
prol do turismo.

Algumas medidas devem ser tomadas pelo setor público e pelo trade turístico como a 
disponibilização de instrumentos reguladores da atividade, conclusão do Plano Diretor, 
atuação mais efetiva dos órgãos de controle ambiental e maior coesão das organizações civis 
do setor para busca de ações interativas e cooperativas na defesa do turismo sustentável e 
com maior envolvimento da população local.
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Parcerias do poder 
público e trade 

turístico e outras 
instâncias

Está em curso uma iniciativa de integração das regiões da Costa Verde e Costa do Sol 
visando tornar o turismo sustentável, por meio do enfoque regional. Participam os municípios 
de Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis, Parati e Rio Claro. A regionalização foi feita com a 
participação do trade,  Sebrae, operadoras, Prefeituras e Turisrio. Nesse processo, existiu 
boa integração intermunicipal e intergovernamental, considerando o Sebrae como entidade 
federal e a Turisrio como estadual.

Falta maior integração entre as instâncias do poder público entre si e deste com o trade 
turístico, que prejudica o desenvolvimento do turismo.

Segundo o Iphan, a atual administração tende a ver os órgãos federais como interventores, 
e os empresários do setor turístico ainda estão ausentes nas decisões que envolvem 
o setor; a promoção de eventos turísticos tem sido feita sem uma maior participação do 
trade,  comprometendo seus resultados, como foi o caso das promoções por ocasião da 
passagem da Tocha Olímpica; as decisões do Conselho de Turismo não são consideradas 
pela administração, que sem consultá-lo modificou a lei para uso do Fundo de Turismo.

O trade turístico carece de maior organização interna e de ações de cooperação entre seus 
vários atores.

É frágil a atuação das entidades relacionadas ao setor turístico: Associação dos Hoteleiros e 
Associação Comercial não foram para frente.

Infraestrutura para o 
turismo

São precárias as condições de infraestrutura da cidade, particularmente na área de 
saneamento.

A solução para o depósito dos resíduos sólidos foi equivocada pois manteve o lixão em área 
de preservação ambiental.

As canalizações de esgoto não comportam a vazão dos efluentes e há carência de água nos 
períodos de alta temporada – Carnaval e FLIP.

Há excessivo fluxo de veículos e falta de espaços para estacionamento expondo o centro 
histórico à degradação e ao risco.

A energia elétrica ainda causa problemas como ocorreu no FLIP de 2007.

O município carece de melhor organização do seu sistema de saneamento devendo rever as 
condições para concessão dos serviços que contemplem solução mais integrada e melhor 
qualificação.

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

A maior parcela da receita do município é originária do setor do turismo, em torno de 80%. 
Esta é proveniente dos prestadores de serviços de hospedagem. A pesca e agricultura 
de subsistência contribuem para a receita municipal, embora em menor escala do que o 
turismo. Com o turismo tem crescido as atividades informais, que não contribuem para 
a arrecadação do município. A isenção de tributos para muitas guest houses, no período 
em que o turismo carecia de incentivos, cria condições de concorrência desigual no setor. 
Estas pousadas continuam sem personalidade jurídica e livres das vistorias do Corpo de 
Bombeiros, incorrendo em riscos para os turistas.

 
 Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.5.4 Búzios (Rio de Janeiro)
Para Búzios se destacar, novamente, como destino turístico internacional é preciso um esforço conjunto 
do setor público e da iniciativa privada no planejamento do turismo. É possível afirmar que o turismo em 
Búzios nasceu internacional. No início dos anos de 1960, a visita da atriz francesa Brigitte Bardot transformou 
a tranquila aldeia de pescadores em destino turístico de sol e praia para visitantes de poder aquisitivo mais 
alto e de gosto sofisticado. Muitos estrangeiros encantados com a beleza da paisagem se tornaram donos 
de pousadas, restaurantes e lojas, criando um ambiente bem cosmopolita. Os primeiros investidores tinham 
como meta fazer de Búzios um balneário de elite, bem diferente de Cabo Frio, até então a mais famosa praia 
do litoral norte fluminense. A cidade já foi o sétimo destino internacional mais visitado do país, à frente de 
capitais como Recife, mas hoje ocupa o décimo lugar.

Ao longo dos anos, o aumento do fluxo turístico impulsionou a expansão urbana por meio de loteamentos 
e condomínios para segunda residência, principalmente dos moradores do Rio de Janeiro. Embora 
conte com a segunda rede hoteleira do estado, Búzios está se tornando muito mais destino de lazer para 
veranistas, o que inibe o desenvolvimento da atividade turística, principal fonte de geração de emprego e 
renda de seus habitantes.

Continuação Quadro 5.19
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Na alta temporada, que se estende de dezembro a fevereiro a população flutuante chega a ser de 300 mil 
pessoas, dez vezes mais do que a fixa, atualmente em torno de 30 mil habitantes. Nesses meses, tudo na cidade 
fica mais caro para compensar a queda geral no faturamento que acontece ao longo do ano. Para os empresários 
do setor turístico não é a sazonalidade a única causa desta atitude. É preciso considerar a concorrência desleal 
das casas de veraneio, que são alugadas por temporada e provocam prejuízos na rede hoteleira, como também 
o aumento crescente do número dos turistas de um dia, que consomem pouco e sobrecarregam a infraestrutura 
urbana. Para eles a popularização do turismo, com o excesso de barracas nas praias, de ambulantes e ônibus 
de excursão acabou por diminuir o valor agregado do produto turístico de Búzios.

Foi ressaltado no GF, que a atividade turística se desenvolve sem planejamento, “hoje abre-se um restaurante 
e ao mesmo tempo dois estão sendo fechados. Como não existe pesquisa de mercado, as chances de 
fracasso são muito grandes”. A Prefeitura é vista como omissa em relação ao turismo, principalmente na 
área de marketing, deixando em segundo plano a produção de folheteria turística sobre os atrativos que 
a região oferece. O Conselho de Turismo existe, mas é inoperante; e o Convention & Visitors Bureau, que 
poderia desempenhar um papel importante na captação de investimentos para o setor, principalmente no 
segmento do turismo de negócios e eventos, está em fase de reestruturação.

Na avaliação dos representantes do poder público, não existe nenhuma dúvida sobre a vocação turística de 
Búzios e a importância do setor para o orçamento da Prefeitura, apesar de a principal receita vir dos royalties 
do petróleo. Para evitar uma forte dependência desses recursos, a administração municipal está investindo 
na prática de esportes náuticos, no Polo de Cinema e no projeto do Centro de Convenções buscando 
diversificar a oferta turística da cidade.

Foi mencionado nas entrevistas que a emancipação de Búzios, no seu início, dificultou o relacionamento 
das esferas de poder municipal e estadual, mas atualmente as articulações entre os dois poderes funcionam 
eficazmente como demonstram dois convênios com o governo de estado, totalizando R$ 17 milhões: R$ 
10 milhões para a pavimentação da estrada Cabo Frio-Búzios e R$ 7 milhões para asfaltar e calçar o Bairro 
da Praia Rasa. Esse montante de recursos conta com a contribuição de R$ 3 milhões do Ministério das 
Cidades. A Prefeitura participa do projeto de regionalização do turismo na Região dos Lagos, a chamada 
Costa do Sol, para ampliar a permanência dos turistas nessa área. Também está em andamento o projeto 
Cidades-Irmãs, realizado com Saint-Tropez, na França, que tem como objetivo otimizar a divulgação das 
duas cidades e que já deu alguns resultados, como a compra de três pousadas por um grupo europeu.

A ausência de um plano turístico para Búzios fez com que a rede hoteleira crescesse aleatoriamente, 
caracterizando-se mais pela quantidade do que pela qualidade. Assim, a Prefeitura está trabalhando na 
definição de regras para certificação da hotelaria, com selos de qualidade por categoria de hospedagem. 
De acordo com o secretário de Finanças, a implantação da nota fiscal eletrônica é um avanço importante no 
controle da sonegação fiscal e resultou num aumento de 70% do ISS. Sobre essa questão, o maior problema 
está no setor de hospedagem por causa do número elevado de Guest Houses, que alugam quartos e não 
emitem nota fiscal.

Uma outra medida adotada pela administração municipal foi a cobrança de uma taxa de desembarque dos 
passageiros dos cruzeiros marítimos. No último verão, do mês de dezembro até a Semana Santa, a cidade 
recebeu 135 navios. A expansão desse tipo de turismo tem pontos positivos e negativos. Do lado positivo, 
os passageiros procuram o comércio local em horários em que normalmente não há movimento intenso, ou 
seja, das 8 da manhã às 3 da tarde; e, de certa maneira, divulgam a cidade criando a expectativa de retorno 
para muitos visitantes. Do lado negativo, agridem o meio ambiente e prejudicam a taxa de ocupação dos 
hotéis e pousadas retirando-lhes possíveis hóspedes. A proposta para equilibrar os prós e os contras é 
permitir, apenas, a chegada de dois navios por dia.

Com relação ao mercado de trabalho, há tendência dos empreendimentos turísticos de empregar a mão-
de-obra local. Mas os cursos de capacitação oferecidos pelo Sebrae e pelo Senac são considerados 
insuficientes para garantir a qualidade dos serviços.

Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura, o mercado imobiliário está em alta, mas a expansão 
urbana está sob controle. O Plano Diretor e a Lei de Uso do Solo Urbano estabeleceram um coeficiente de 
ocupação dos terrenos baixos, mantendo dessa maneira a horizontalidade da paisagem edificada, importante 
diferencial de qualidade ambiental em Búzios, que já garantiu, por intermédio do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), R$ 27 milhões para investir em obras de saneamento, drenagem e pavimentação, ao 
passo que a verba do Prodetur será aplicada na melhoria do aterro sanitário.

Para a Secretaria de Turismo é necessário criar mais atrativos turísticos e elaborar um calendário de eventos 
para fortalecer o setor nos meses de baixa temporada. Nessa direção, o Centro Gastronômico de Manguinhos, 
o campo de golfe e a ampliação da marina são investimentos da iniciativa privada para requalificar o turismo 
em Búzios. Pode-se afirmar, que todos os investimentos, públicos e privados, têm como meta priorizar o 
turismo que, como foi dito no GF, está no DNA de Búzios, fazendo com que a imagem cheia de charme da 
antiga aldeia de pescadores volte a se destacar no mercado turístico internacional.
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O quadro 5.20 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Búzios.

Quadro 5.20: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Búzios (RJ) – 
Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização geral 
do turismo

Búzios como destino turístico exerce uma atração e fascínio muito fortes, tanto do fluxo 
nacional como do fluxo internacional de turistas.

Caracterizado como de sol e mar, sua sofisticação ultrapassa essa categoria, atraindo 
visitantes por vários atrativos como gastronomia, lojas sofisticadas, esportes náuticos e 
eventos como o festival de cinema em novembro.

É parada obrigatória dos cruzeiros marítimos. Na última temporada de verão a cidade 
contabilizou a passagem de 135 navios.

Como balneário de segunda residência, a maioria de seus proprietários pertencentes à 
classe média alta são do Rio de Janeiro.

Se antes do asfaltamento da estrada era um balneário bastante exclusivo, atualmente 
recebe um público sofisticado, mas não controla a visita de turistas de um dia, que não se 
preocupam com a preservação e a limpeza da cidade e das praias.

Já foi o sétimo destino internacional mais visitado no Brasil, à frente de capitais como Recife, 
hoje aparece em décimo primeiro lugar.

A alta temporada ocorre entre o réveillon e o carnaval, quando a população flutuante chega 
a ser de 300 mil pessoas, dez vezes maior que a fixa, hoje em torno de 30 mil habitantes.
O predomínio de segunda residência e a fama do balneário garantem uma frequência durante 
todo o ano, em especial nos fins de semana.

A sazonalidade afeta o turismo, pois tudo fica caro na alta temporada para compensar a 
queda geral no faturamento na maior parte do ano.

O turismo é a sua vocação. É o setor que comanda a economia local, tanto na geração de 
renda quanto na de emprego. A população, os empresários e os administradores municipais 
são unânimes em afirmar que a “indústria local” é o turismo.

Impactos do turismo

Positivos:
a) os cruzeiros marítimos são importantes na geração de receita do comércio local nos 
setores de alimentação, vestuário e artesanato;
b) a população local recebe cordialmente os turistas de várias nacionalidades, e muitos 
deles se estabelecem na cidade;
c) criação de uma considerável estrutura turística, posicionando-se como a segunda maior 
rede hoteleira do estado do Rio de Janeiro;
d) a população nativa resgatou aspectos da cultura local, como o valor do pescador e 
do quilombola, com o projeto “Heróis do Mar”, que são painéis retratando pescadores e 
moradores locais expostos próximo à Rua das Pedras, que tem atraído muitos visitantes.

Negativos:
a) danos ao meio ambiente gerados pelo grande número de navios que passam pela cidade, 
sem restrições, durante a alta temporada, que ameaçam a fauna marinha;
b) os bares, os restaurantes e a rede hoteleira não se beneficiam dos cruzeiros marítimos, ao 
contrário do comércio que fatura com as compras efetuadas pelos passageiros;
c) excessivo número de segunda residência, cujos proprietários têm poucos compromissos 
com o lugar, não se preocupando com as questões que afetam a infraestrutura da cidade;
d) os turistas não se interessam pelos costumes e cultura locais nem pela preservação da 
natureza;
e) carência de uma política de marketing e de material de divulgação como folders e folhetos 
para divulgar a cidade e seus atrativos;
e) excesso de ambulantes e barraquinhas nas praias prejudica o comércio legal e desvaloriza 
a paisagem, que é o principal produto turístico de Búzios.

Continua
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PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

Os investimentos planejados e já em curso, do setor público e privado do turismo, têm 
como objetivo fortalecer a cidade com vistas a um destino turístico mais amplo do que 
simplesmente a vocação veranista natural de Búzios, que sempre se enquadrou na categoria 
de sol e mar. No ramo dos esportes, a política é transformar a prática de esportes náuticos 
em produto turístico.

Falta de pesquisas mercadológicas para orientar os investimentos na área de alimentação 
e hospedagem.

Atualmente, o custo elevado para o turista esta redirecionando o fluxo internacional de 
visitantes que antes era de Búzios, para alguns destinos do Caribe.

Parcerias do poder 
público e trade 

turístico e outras 
instâncias

Há uma grande articulação interna das secretarias, além da interação com o Estado e a 
União, para beneficiar a cidade com medidas e ações que buscam incrementar e diversificar 
a atividade turística.

As primeiras administrações sofreram o impacto e o aprendizado de lidar com os problemas 
locais, como também com as consequências de desavenças entre prefeito e governador, 
que resultou em isolamento. Atualmente, a articulação entre essas duas instâncias foi 
ampliada pela existência de dois convênios com o governo estadual, o primeiro de R$10 
milhões para pavimentação da estrada Cabo Frio–Búzios e o segundo de R$7 milhões para 
asfaltar e calçar o bairro da Praia Rasa. A contribuição do Ministério das Cidades para esses 
dois convênios está em torno de R$3 milhões.

A participação da Prefeitura no projeto de regionalização do turismo, “vendendo” a Região 
dos Lagos, a Costa do Sol, como um todo, para ampliar a permanência do turista. Parcerias 
estão sendo feitas para diversificar e atrair o turista para atrativos como os fortes e o Canal 
do Itajurú, em Cabo Frio, e as atividades de mergulho em Arraial do Cabo.

Projeto Cidades Irmãs, realizado com Saint Tropez, para otimizar a divulgação das duas 
cidades e estimular o aporte de investimentos estrangeiros como a compra de três pousadas 
por grupos estrangeiros (portugueses).

Participação da iniciativa privada nacional em investimentos de grande porte como a 
ampliação da marina, com mais de 14 quilômetros de canal, campo de golfe e aeroporto 
para atrair visitantes de renda mais alta.

Infraestrutura para o 
turismo

Construção de um aterro sanitário e a implantação da coleta do lixo resolveu em parte a 
questão do lixo.

Definição de regras para certificação da hotelaria, por parte da Prefeitura, com selos de 
qualidade por categoria de hospedagem.

O transporte público é um problema não equacionado. Apesar de grande número de vans, 
cerca de 220, distribuídas em 12 cooperativas, com oferta razoável 24 horas por dia, não 
existe ainda uma regulamentação para o setor, nem tampouco a concessão da Prefeitura.
Os serviços públicos estão melhorando sensivelmente, principalmente no setor da saúde, 
que conta com um dos melhores hospitais do estado.

O atendimento ao turista, das 8h00 às 22h00, tem sido ampliado no pórtico, na entrada da 
cidade, e na Rua das Pedras (Colônia de Pescadores).

Existe um curso técnico de turismo na cidade gratuito, oferecido em escola estadual, com 
alguns professores cedidos pelo município.

O Código Tributário Municipal, o Plano Diretor e a Lei de Parcelamento do Solo de 2007 têm 
ordenado a expansão urbana. Como as taxas de ocupação dos lotes são baixas, variando 
de 15 a 30%, a cidade se mantém horizontal, que é um grande diferencial de qualidade 
ambiental, valorizando seus terrenos e lotes.

Com o Plano Diretor aprovado, os cadastros atualizados, a tributação e os processos de 
licenciamento estão transcorrendo com regularidade. A Prefeitura irá receber R$27 milhões 
do PAC, recursos esses que deverão ser investidos em saneamento, drenagem urbana e 
pavimentação.
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O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

Em termos de arrecadação municipal, a atividade turística é bastante representativa, mas 
a principal receita vem dos royalties do petróleo. Há movimentação local por uma verba 
específica para o turismo no orçamento do município.

Tendo se emancipado em 1997, as receitas provenientes das transferências do ICMS são 
significativas, bem como a arrecadação do ITBI uma vez que a especulação no mercado 
imobiliário é forte.

As finanças municipais também parecem não estar equilibradas. Comenta-se que a Prefeitura 
está pegando empréstimo para suprir uma expectativa de receita com royalties do petróleo, 
que não se realizou, pelo fato de ela ter sido prevista em dólares, conforme o mercado 
internacional. A queda da cotação do dólar, nesse caso, foi mais determinante do que o 
aumento do preço do petróleo.

Em 2007, fez-se o recadastramento imobiliário que resultou num aumento de 40% na 
arrecadação do IPTU. Com a implantação de nota fiscal eletrônica houve um incremento de 
70% na arrecadação do ISS.

Há problemas com a entrega das guias de IPTU, já que muitos contribuintes moram em 
outras cidades e não atualizam seus endereços de correspondência.

Há uma expressiva sonegação de tributos, dado o elevado número de Guest Houses, que 
alugam quartos e não emitem notas fiscais. Algumas casas junto às praias e nos costões 
chegam a cobrar dez mil dólares de aluguel em períodos como o Réveillon.   

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

5.5.5 Ouro Preto (Minas Gerais)
A descontinuidade das ações do poder público e a falta de união entre os empresários do setor turístico 
prejudicam o fortalecimento do turismo em Ouro Preto. Essa cidade do século XVIII, considerada um 
dos maiores tesouros mundiais da arquitetura barroca, é um dos principais destinos do turismo cultural 
no Brasil. Caminhar por suas ladeiras e becos é conviver com o passado, é decifrar a paisagem urbana 
impregnada de história, religiosidade e arte. No entorno do núcleo tombado e nos distritos os visitantes 
encontram cenários de rara beleza: generosos vales, montanhas e cachoeiras. Primeira cidade brasileira 
declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1980, sempre atraiu turistas de todas as 
partes do país e do mundo, sobretudo da Europa.

Encravada nas montanhas da região mais rica em minérios de Minas Gerais tem, portanto, na mineração 
sua principal fonte de receita; mas é o turismo que movimenta o mercado de trabalho, com suas atividades 
diversificadas e distributivistas, com número significativo de pequenas empresas, pousadas, restaurantes e 
lojas de artesanato de investidores locais.

Durante muitos anos, as atitudes ambíguas dos moradores do núcleo histórico e do poder público municipal, 
com relação à preservação do patrimônio cultural e sua associação com o turismo, provocaram danos 
irreversíveis à paisagem tombada, como a invasão dos morros e encostas pela população de baixa renda 
para construção de moradias e o processo de “cortiçamento” dos grandes casarões unifamiliares da área 
central. Também não se deu a devida atenção ao turismo, uma atividade econômica que exige, para seu 
sucesso, planejamento, investimento e profissionalismo. A economia local tinha seu foco na produção do 
alumínio e na extração do minério de ferro.

Para tornar mais complexa a situação, o autoritarismo, presente na forma de atuação dos órgãos 
responsáveis pelo patrimônio edificado, não só inviabilizou a possibilidade de diálogo com a comunidade 
ouro-pretana, como assumiu uma postura preconceituosa com relação à atividade turística, como se esta 
fosse incompatível com a política de proteção do rico acervo arquitetônico.

Segundo os participantes do GF, a situação descrita passou por mudanças significativas. Embora uma 
parte da população ainda tenha dificuldade de explicitar sua opinião sobre a política de preservação, sem 
esbarrar na sua individualidade e interesses localizados, aumenta, cada vez mais, o número de moradores 
que reconhece a importância das medidas de proteção, pois são elas que garantem a valorização de suas 
propriedades e estimulam o turismo que, por sua vez, dá aos imóveis uma função mista , possibilitando 
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adaptações para atividades de comércio e serviços. Ainda no GF, foi dito que o sentimento que predomina 
entre os moradores da cidade pode ser resumido na seguinte frase: “Eles reconhecem o valor do patrimônio, 
têm orgulho, mas todos reclamam que é ruim viver em uma cidade tombada”.

Os avanços conseguidos na relação população versus patrimônio devem-se a um conjunto de fatores: a 
criação da Secretaria  Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, em 2006, veio dividir, com o 
Iphan, as responsabilidades na proteção do acervo arquitetônico e paisagístico; a elaboração do novo Plano 
Diretor, o mais importante instrumento para gerir a complexidade urbanística, econômica e ambiental do 
município; e por último, mas não menos importante, os programas de educação patrimonial, realizados pelo 
poder público e pela iniciativa privada, em especial nas escolas públicas e associações comunitárias.

Não se pode, no entanto, deixar de destacar o papel fundamental do Programa Monumenta/MinC, na 
recuperação e preservação de alguns monumentos religiosos e civis do centro histórico, bem como na 
revitalização da área verde do Horto Botânico e Vale dos Contos, além da implantação de sinalização 
interpretativa e na instalação de novo mobiliário urbano. Nessa primeira fase, foram destinados mais 
de R$ 15 milhões. Os recursos federais, financiados pelo BID, correspondem a 70%, ficando 30% como 
contrapartida da administração municipal. Além disso, o programa oferece uma linha de financiamento, via 
Caixa Econômica Federal, para reforma e restauro de imóveis privados. O retorno do empréstimo, sem taxa 
de juros, destina-se ao Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio, criado para garantir os custos de 
conservação dos monumentos e das edificações selecionadas.

Como o objetivo do Programa Monumenta é, de um lado, conjugar preservação do patrimônio com 
desenvolvimento econômico e social e, de outro, possibilitar que os imóveis restaurados adquiram usos 
e funções que garantam sua sustentabilidade e mantenham a identidade cultural do sítio histórico, suas 
ações estão intimamente associadas ao fortalecimento do turismo em Ouro Preto por meio da (re) criação 
de atrativos culturais e naturais.

A experiência de Ouro Preto demonstra que, se por um lado o turismo oferece novas oportunidades de 
ganhos econômicos para a cidade, de outro, provoca impactos negativos no patrimônio cultural e na vida 
de seus moradores.

A atividade turística emprega cerca de 10 mil pessoas, mantém uma rede hoteleira diversificada e atrai 
turistas dos mais diferentes tipos e locais. A alta temporada acontece nos meses de julho, janeiro fevereiro 
e na Semana Santa, mas o tempo de permanência médio é de apenas dois dias. No Carnaval, a cidade 
de 40 mil habitantes recebe mais de 120 mil turistas, para a alegria das repúblicas de estudantes, que 
se organizam para oferecer hospedagem para a grande maioria dos visitantes, despertando criticas dos 
proprietários das pousadas, que consideram essa prática prejudicial ao setor. A Semana Santa recebe um 
fluxo menor de turistas de poder aquisitivo mais alto. No período escolar é constante, no meio da semana, o 
fluxo de estudantes de escolas públicas e particulares, especialmente dos municípios vizinhos.

Os participantes do GF expressaram grande preocupação com o crescente aumento do turismo de um dia, 
de baixo poder aquisitivo, e fizeram a seguinte ponderação: “Não é elitismo. O que se quer é não gastar com 
o turista, mas ter ganhos com o turista”. Por isso, a principal reivindicação do trade turístico é a criação de 
um calendário de eventos rentáveis que atraia visitantes de renda mais alta, como já acontece no Festival 
de Jazz.

Para a representante da Secretaria de Patrimônio e o superintendente do Iphan, o grande desafio que Ouro 
Preto enfrenta é o de adequar as novas demandas turísticas ao seu patrimônio arquitetônico e urbanístico. 
A cidade não está preparada para receber grandes eventos, e estes quando acontecem sempre causam 
danos como atos de vandalismo, sujeira nas ruas, poluição sonora e visual, etc. Além do mais, a cidade 
não conta com equipamentos turísticos básicos como estacionamentos adequados, número razoável de 
banheiros públicos e serviço de guias eficiente e profissional. A implantação de um serviço de informações 
turísticas dentro do Centro Cultural da FIEMG, na Praça Tiradentes, foi um ganho importante. Porém, o 
tráfego tumultuado de carros, caminhões e ônibus nas principais vias do centro histórico ainda não recebeu 
a devida atenção do poder público, devido à pressão dos empresários do setor de transporte coletivo.

Na opinião dos representantes dos órgãos do patrimônio e da iniciativa privada, é preciso diversificar a 
oferta dos produtos turísticos, divulgando mais as atrações culturais e naturais localizadas nos arredores 
da sede e nos distritos do município e aumentando o tempo de permanência dos visitantes. As festas 
religiosas, as igrejas e capelas, as pontes de cantaria da Estrada Real, as cachoeiras e trilhas, os parques 
do Tripuí, do Itacolomi e das Andorinhas criam roteiros para o turismo cultural, o de aventura e o ecoturismo. 
Mas para isso é fundamental investir na infraestrutura dessas localidades, para evitar o que aconteceu 
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com o distrito de Lavras Novas, que em um curto espaço de tempo foi descaracterizado por uma expansão 
urbana desordenada, passando de 300 para 900 moradias. Em contrapartida, a criação do Centro de 
Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto foi fundamental para promover o segmento do turismo 
de eventos e negócios que trabalha com um público qualificado e que permanece, em média, quatro dias 
na cidade. Outra importante estratégia para estender a permanência dos turistas é implementar o processo 
de regionalização do turismo com as cidades vizinhas, que fazem parte da Associação dos Municípios da 
Região dos Inconfidentes e também com aquelas que se localizam ao longo da Estrada Real, o projeto 
turístico mais importante do governo estadual.

Segundo informações do secretário da Fazenda, a participação do turismo na receita municipal varia de 2% 
a 3% e deveria ser bem mais expressiva. Uma das razões dessa defasagem é a sonegação fiscal, ainda alta, 
que predomina nos setores de hospedagem e alimentação. É grande também a informalidade do mercado 
de trabalho e do comércio ambulante, especialmente o relacionado com o artesanato, que prejudica o 
aumento da arrecadação. Para modificar este quadro a Prefeitura procura intensificar a fiscalização, o que 
não é tarefa fácil devido ao reduzido quadro de funcionários, com a necessária qualificação.

Embora o orçamento da Secretaria de Turismo seja reduzido, estão em andamento importantes projetos 
para impulsionar o setor mediante recursos federais do MTur e do BNDES. Dois deles têm como objetivo 
promover o artesanato do município: a Praça do Artesão no distrito de Cachoeira do Campo e o Paço da 
Misericórdia - Centro de Artes e Fazeres de Ouro Preto, que ocupará o antigo prédio da Santa Casa. Para 
fortalecer o segmento do turismo de negócios e eventos e ao mesmo tempo proteger a Praça Tiradentes 
de programações culturais e esportivas, que por atraírem multidões colocam em risco o seu imponente 
casario, está em construção o Centro Municipal de Eventos, nos terrenos de uma antiga fábrica de tecidos, 
no entorno do núcleo histórico.

Na opinião dos participantes do GF, nos últimos quatro anos teve início um maior diálogo entre a administração 
municipal e a sociedade ouro-pretana, mas faltam políticas públicas para estruturar e incrementar o turismo 
local. “Desde os anos de 1970, a gestão pública é caracterizada pela descontinuidade; com a mudança 
de prefeito, muda–se a prioridade e a atenção ao turismo. Muitos projetos são iniciados mas não têm 
seqüência . Falta solidez institucional e a política para o setor é imediatista, sem planejamento”. Lembraram 
que o Conselho de Turismo não está funcionando porque os representantes da própria Prefeitura não 
comparecem às reuniões; “falta credibilidade e legitimidade”. Mas reconheceram que um grande obstáculo 
ao desenvolvimento da atividade turística no município deve-se muito à falta de união da classe empresarial 
e de outros setores envolvidos com a indústria do turismo.

Em síntese, Ouro Preto demonstra tanto para administração pública quanto para o trade turístico, que 
possuir um rico patrimônio cultural é condição necessária mas não é suficiente para ser um destino turístico 
de qualidade. É preciso dotar a cidade e seus distritos de uma adequada infraestrutura turística, para não 
só acolher os visitantes, mas também atender às necessidades da população local com relação à cultura e 
ao lazer, porque, como foi enfatizado no GF, “Ouro Preto não é um cenário mas uma cidade viva”. Para sua 
preservação, é fundamental que o morador tenha consciência de que ele é, ao mesmo tempo, cidadão de 
uma cidade com fortes raízes locais e cidadão de um bem cultural que transcende as imposições da sua 
experiência imediata.

O quadro 5.21 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Ouro Preto.
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Quadro 5.21: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Ouro Preto (MG) 
– Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização geral 
do turismo

Primeira cidade brasileira declarada pela Unesco, Patrimônio Cultural da Humanidade em 
1980, o turismo é o carro-chefe na geração de emprego: suas atividades são diversificadas e 
distributivas. A mineração é o principal setor econômico.

Tem como principal atrativo turístico seu patrimônio histórico e cultural que exibe inúmeros 
monumentos da arquitetura barroca do século XVIII, cuja preservação fez de Ouro Preto uma 
cidade única no Brasil, visitada não só por brasileiros de todas as regiões, mas também por 
grande número de estrangeiros, sobretudo europeus.

Destacam-se também como atrativos as festas religiosas, profanas e cívicas como o Carnaval, 
a Semana Santa, o Corpus Christi e o feriado de 21 de abril.

A cidade vem consolidando sua vocação para o desenvolvimento do turismo cultural com 
um conjunto de eventos como o Festival de Inverno, o Festival de Cinema, o Festival de Jazz 
e o Fórum das Letras.

A construção do centro de convenções da UFOP estimulou o crescimento do turismo de 
negócios e eventos.

A alta temporada ocorre durante o carnaval, a Semana Santa e o período de férias no Brasil, 
janeiro, fevereiro e julho.

Os moradores reconhecem o valor do patrimônio histórico, mas reclamam das limitações 
relativas ao uso dos imóveis, a que estão expostos pelo fato de residirem numa cidade 
tombada pelo patrimônio.

Impactos do turismo

Positivos:
a) ações de restauração e de preservação de seus monumentos e edificações históricas;
b) resgate e revitalização, nos últimos quatro anos, das tradições culturais como bandas, 
corais e congados;
c) o Projeto Estrada Real do governo estadual divulga a cidade no cenário internacional;
d) dinamização das atividades artesanais;
e) população mais consciente sobre a importância do turismo para a preservação da memória 
histórica e cultural da cidade;
f) geração de renda e emprego.

Negativos:
a) crescimento desordenado da ocupação urbana: o mercado imobiliário está aquecido e os 
imóveis supervalorizados, elevando o custo de moradia para a população local, situação que 
se verifica também nos distritos, especialmente Lavras Novas e Chapada;
b) crescimento do tráfego de veículos, principalmente os de grande porte, o que põem em 
risco a preservação de seu centro histórico;
c) eventos como o Carnaval e a Festa do 12 de outubro causam danos ao patrimônio e ao 
bem-estar dos moradores locais: som alto, lixo e sujeira nas ruas, depredação dos prédios e 
monumentos e riscos potenciais de incêndio, já que a cidade não está devidamente preparada 
para conter esse tipo de evento, que se agigantou nos últimos anos;
d) aumento do “turismo de um dia”.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

Nos últimos quatro anos houve maior diálogo da administração municipal com a sociedade 
em prol do setor, mas o Conselho Municipal de Turismo, criado em 1990, não funciona.

Esforços estão sendo feitos para o cumprimento das exigências da Unesco, para que a cidade 
não perca seu título de Patrimônio Cultural da Humanidade, com a implementação do Plano 
Diretor e da organização da atividade artesanal. Criou-se o Conselho do Patrimônio Histórico 
e Natural, cujas atuações trazem benefícios para a preservação do patrimônio arquitetônico 
da cidade.

Não existem informações sistemáticas nem dados estatísticos nos diversos setores do 
turismo que possam nortear ações e medidas nas esferas do poder público.
Segundo o trade turístico, há grande descontinuidade de atuação do poder público no setor 
de turismo. A administração municipal não tem visão estratégica e não existe articulação 
entre os diversos setores do turismo.

Continua
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Parcerias do poder 
público e do trade 
turístico e outras 

instâncias

As ações da administração local são compartilhadas pelas várias secretarias dentro dos 
programas estruturantes do governo estadual. Atualmente, existem dez projetos no município, 
sendo oito com participação do Ministério do Turismo.

O Ministério das Cidades liberou R$10 milhões para obras de saneamento em geral, incluindo 
o tratamento da rede de esgotos.

Com o Ministério da Cultura são as obras do Programa Monumenta que abrangem a 
preservação das edificações históricas, das áreas verdes e até o ordenamento do trânsito.

Parcerias: com a Vale para a restauração do Jardim Botânico; com a CEF/MTur para a 
construção do Centro Municipal de Eventos e da Praça do Artesão em Cachoeira do 
Campo; com o BNDES o Paço da Misericórdia/Centro das Artes e Fazeres de Ouro Preto, 
na antiga Santa Casa.

Articulações com os municípios do Circuito do Ouro por meio da Associação Mineira dos 
Municípios, que objetivam a implementação de ações conjuntas que possam trazer benefícios 
para eles provenientes de estímulos às atividades turísticas.

A Secretaria Estadual do Turismo, junto com o Instituto Estrada Real e ao Centro de 
Atendimento ao Turismo, qualifica e amplia as atividades turísticas no município.

Falta união da classe empresarial e dos setores envolvidos no turismo na busca de soluções que 
incrementassem o turismo, em termos de aumento de renda e de emprego para a população 
local. Considera-se ainda tímida a participação das empresas locais nas ações de preservação 
da cidade, principalmente as mineradoras, frente ao que arrecadam no município.

Infraestrutura para o 
turismo

A cidade oferece uma boa infraestrutura de hotéis e restaurantes, mas os serviços de 
infraestrutura urbana, em particular água e esgoto, são deficitários. A situação desse serviços 
agrava-se nos períodos de grande fluxo de visitantes, como o Carnaval, sendo incapazes de 
suprir esse aumento descomunal de pessoas.

Muitos guias turísticos não têm informação qualificada, não dispõem de uniformes e não são 
credenciados.

Falta divulgação da cidade e educação patrimonial.

O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

O turismo é importante para a economia do município, em função de ser um setor que gera 
volume significativo de empregos para a população nativa. No entanto, é responsável por 
apenas 3% da arrecadação municipal.

Em termos de arrecadação tributária, percebe-se o crescimento do ISS no período de alta 
temporada, mas o alto grau de informalidade e de sonegação fiscal prejudica o volume 
arrecadado.

A Prefeitura, por falta de estrutura administrativa, optou por fiscalizar apenas as grandes 
empresas, deixando de lado as pequenas e microempresas, que são muitas e atuam nos 
setores do comércio e dos serviços. Grande número de pousadas não tem alvará, em razão 
das normas de combate a incêndio exigidas pelo Corpo de Bombeiros.

O orçamento da Secretaria de Turismo é de oito milhões de reais. Desse total, 80% são 
provenientes de convênios firmados com o MTur.

Os gastos com turismo pela Prefeitura são significativos. As despesas com a organização 
do Carnaval chegam a um milhão de reais. Os demais eventos que acontecem no centro 
histórico e nos distritos também contam com o apoio financeiro e o suporte dos serviços do 
município.

 
 Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.
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5.5.6 Poços de Caldas (Minas Gerais)
Para revitalizar o turismo em Poços de Caldas é preciso investir em uma estratégia de marketing que 
combine o seu diferencial – os banhos termais – com a oferta de novos produtos turísticos. De acordo 
com os participantes do GF, a história da atividade turística em Poços de Caldas pode ser compreendida 
da seguinte forma: uma fase áurea e glamorosa, nos anos de 1930, denominada Termalismo; seguida por 
outra, identificada como Cassinismo, que terminou com a proibição dos jogos e o fechamento dos cassinos 
no final da década de 1940; a terceira fase, classificada como Decadência, se estendeu até os anos de 
1980, simultânea à ascensão da atividade industrial no município; e a última fase desse ciclo, denominada 
Sobrevivência, compreendeu toda a década de 1990, sustentada pelos atributos terapêuticos dos banhos 
termais e pela proximidade com os três maiores centros emissores do país, São Paulo, Rio de janeiro e Belo 
Horizonte, mas sem apresentar nenhum indicador de expansão.

Um dos participantes lembrou que Poços de Caldas, na sua fase áurea, chegou a figurar como o décimo 
destino de viagem mais procurado do Brasil. Em classificação recente, porém, não aparecia nem entre os 
400 sítios turísticos mais visitados.

Desde o início do século XXI, busca–se resgatar o turismo na cidade de modo a restabelecê-lo como força 
econômica e indutora do desenvolvimento local.

Atualmente, a cidade recebe, em sua maioria, turistas da terceira idade, bem como numerosas famílias, e 
casais em lua-de-mel, de classe média e baixa do interior paulista e mineiro. O tempo médio de permanência 
oscila entre dois e três dias. Além dos banhos termais, os turistas passeiam de charrete e de teleférico, 
visitam o Cristo, o jardim japonês, a Casa da Cultura/Instituto Moreira Salles e a fábrica de cristais Cá d’Oro, 
que alia a técnica criada em Murano na Itália, a uma identidade brasileira. De abril a novembro, a Prefeitura 
realiza uma vez por mês o espetáculo “Sinfonia das águas”, nas noites de lua cheia.

A rede hoteleira, em torno de 8 mil leitos, foi apontada como o principal fator de estímulo à atividade turística. 
Entretanto, uma de suas práticas, que é a oferta de pacotes de hospedagem com pensão completa, é vista 
como um dos grandes obstáculos ao crescimento econômico do setor, uma vez que limita o faturamento 
e a expansão do número de bares, restaurantes e casa noturnas, em geral, porque desestimula o turista a 
procurar esses atrativos fora do hotel.

Os esforços para dinamizar o setor turístico no município estão voltados, em primeiro lugar, para o segmento 
do turismo rural com a oferta de visitas às fazendas de café, às vinícolas e aos alambiques, cavalgadas, 
banhos de cachoeira e pescaria. Também começa a ser estimulado o turismo de aventura com a introdução 
de atrativos como trekking, mountain bike, down hill e voo livre, não só nos arredores da cidade mas também 
no Parque Municipal de São Domingos, uma importante unidade de conservação local. Entretanto, essas 
atividades, como foi lembrado no GF, exigem planejamento criterioso, fundamentado na sustentabilidade, 
para evitar danos irreversíveis ao meio ambiente. Como terceira opção de diversificação está o turismo de 
eventos e negócios, segmento a ser mais bem explorado porque a cidade conta com uma boa rede hoteleira, 
tem um conjunto diversificado de indústrias e por último, mas não menos importante, oferece um atrativo bem 
singular: os banhos termais. Mas para seu fortalecimento é preciso que se construa um centro de convenções.

Em relação aos impactos econômicos do turismo, existe uma percepção entre os diferentes segmentos do 
trade turístico, aparentemente já transformada em lugar comum, de que “só os hoteleiros enriquecem”. Dessa 
forma, há reclamação entre alguns empreendedores de que “o turismo em Poços de Caldas é visto apenas 
como hotéis”. Como a rede hoteleira é predominantemente familiar – na origem e na gestão - , é importante 
analisar essa questão, ao mesmo tempo que se devem procurar caminhos para o desenvolvimento da 
atividade turística que propiciem melhor distribuição de seus resultados econômicos.

Da mesma forma, o mercado de trabalho ligado ao turismo precisa profissionalizar-se. Segundo os 
participantes do GF, demorou muito para haver um entendimento de que o turismólogo é importante para o 
setor e para a cidade. Segundo as duas representantes da Secretaria de Turismo, foi um grande avanço para 
a Prefeitura a contratação desses profissionais para seu quadro técnico-administrativo.

Destacou-se, também no GF, que existe uma falta de compreensão sobre a importância da capacitação 
da mão-de-obra empregada no setor de serviços. Embora o Senac tenha oferecido cursos nessa área, 
estes foram cancelados por falta de procura. A qualificação foi consensualmente apontada como elemento 
fundamental ao desenvolvimento da atividade turística em Poços de Caldas.
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O principal desafio apontado foi o de encontrar a identidade do turismo na região. Há o reconhecimento de que é 
necessário elaborar um Plano Estratégico para a atividade turística. Da mesma maneira, parece haver consenso 
de que os produtos turísticos devem ser diversificados. Mesmo que uma nova identidade para o turismo seja 
construída, não se pode abrir mão de rótulos já reconhecidos no mercado e que estimulam a visitação: as 
termas, a cidade das luas-de-mel, dos eventos estudantis e técnico-científicos, de negócios, entre outros.

É preciso reorganizar o modelo de prestação dos serviços turísticos e corrigir certos vícios que continuam 
sendo aceitos como, por exemplo, o trabalho dos agenciadores, que fazem a captação de hóspedes para 
os hotéis nas ruas e nas entradas da cidade.
Os participantes do GF informaram sobre a existência de um calendário de eventos culturais na cidade. No 
entanto, o planejamento e a organização deles não dão segurança ao empresariado para investir no marketing, 
embora tenham boa aceitação do público, como o Festival de Música da Montanha e a exposição de carros 
antigos. Mais uma vez, a profissionalização aparece como fator essencial para o sucesso dos eventos.

Na opinião do secretário da Fazenda, a atividade turística poderia ter uma participação maior na receita do 
município, que na atualidade oscila entre 10 e 15% do total. Mas para isso necessita de investimentos de 
toda ordem para desenvolver-se. O quadro atual mostra um debate pouco promissor sobre de quem deve 
ser o investimento, público ou privado.

Um problema enfrentado pela Secretaria da Fazenda é o da sonegação fiscal praticada por número 
significativo de hotéis que não fornecem notas fiscais. É também motivo de preocupação a informalidade 
presente em alguns componentes da cadeia econômica do turismo. A contribuição da atividade turística 
sobre o principal tributo, o ISS, é de 30%. A parcela destinada à pasta do Turismo no orçamento anual da 
Prefeitura não chega a 1%, mesmo sendo ela que administra o Fundo Municipal Pró-Turismo, constituído pelo 
dinheiro arrecadado das tarifas das termas e do teleférico, mais o valor dos aluguéis cobrados pelas lojas 
do Palace Cassino. Entretanto, afirma-se que o montante dos gastos do setor supera em muito os valores 
arrecadados. Novas fontes de receitas estão sendo implementadas, como a Taxa de Turismo – cobrada nos 
hotéis para cada hóspede- e a Zona Azul para o estacionamento de veículos na área central.

Enfim, pode-se afirmar que há uma consciência de que o projeto de fortalecimento do turismo em Poços de Caldas 
tem de ser o resultado de uma construção coletiva, de uma visão de futuro que precisa definir metas de curto, 
médio e longo prazo para que o potencial turístico da região seja explorado de forma eficiente e sustentável.

O quadro 5.22 mostra as características, os impactos, o planejamento e gestão do turismo e o turismo e as 
finanças municipais em Poços de Caldas.

Quadro 5.22: Síntese dos principais aspectos analisados do município de Poços de Caldas 
(MG) – Brasil - 2008

CAR ACTERIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS

Caracterização geral 
do turismo

O turismo em Poços de Caldas se baseia nas fontes de águas sulfurosas, que motivaram a 
construção da estrutura termal e hoteleira nas décadas de 1930 e de 1940, que conjugada 
aos cassinos, liberados à época, atraiam milhares de pessoas à cidade. Atualmente, os 
visitantes que chegam à cidade são grupos familiares ou pessoas da terceira idade em 
busca da tranquilidade e da oferta do termalismo.

Com a decadência dessa oferta, busca-se nova identidade para o turismo local.

O atendimento ao parque industrial instalado no município é uma opção de expansão do 
setor na categoria de negócios e eventos, ao passo que o turismo rural ainda é emergente.
Mesmo que uma nova identidade para o turismo local seja construída, como querem os 
representantes do setor, não há como abrir mão de rótulos já reconhecidos no mercado, 
responsáveis pelo fluxo de visitantes: as termas, a cidade das luas-de-mel, os encontros/
congressos estudantis e técnico-científicos e os negócios e eventos, entre outros.

A sazonalidade ocorre durante os dias da semana.

A freqüência dos turistas nos fins de semana é significativa, variando de 1.500 a 2 mil 
pessoas.

Nas férias escolares de inverno contabiliza-se, em média, uma afluência de 80 mil turistas.

Continua
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Impactos do turismo

Positivos:
a) a atividade turística não causa danos ao meio ambiente, mesmo com novas categorias de 
turismo como o de aventura e o de esportes radicais;
b) impactos importantes foram detectados na expansão urbana e na dinâmica do mercado 
imobiliário;
c) oferta de cursos de capacitação para a mão-de-obra;
d) geração de emprego para a população local na rede de serviços de apoio ao turismo 
como hotéis e restaurantes.
Negativos:
a) a oferta de hospedagem com pensão completa é vista como um dos maiores obstáculos 
ao crescimento econômico do setor, já que limita o faturamento e a expansão de bares, 
restaurantes e casas noturnas, em geral;
b) alguns eventos anuais realizados têm sido questionados a respeito da qualidade do 
turismo que representam, como por exemplo, os encontros estudantis, que atraem número 
significativo de visitantes, demandando volume considerável de recursos na preparação 
e operação, não gerando, em contrapartida, resultados econômicos expressivos, além de 
produzirem interferências nem sempre positivas no modo de vida local;
c) falta de profissionalização no mercado de trabalho, pois ainda não se reconhece 
localmente a importância o trabalho do turismólogo;
d) baixa demanda por cursos oferecidos para a capacitação da mão-de-obra do setor.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Percepção sobre 
a gestão e o 

planejamento do 
turismo

Faz-se necessário a adoção de um Plano Estratégico para se incrementar a atividade 
turística. Esta premência é reconhecida tanto pelos representantes do setor público quanto 
pelos membros e entidades do setor privado. Da mesma maneira, parece haver consenso 
de que o portfólio de atrações e serviços oferecidos deve ser diversificado.

Tem-se consciência de que o plano desejado por todos deverá ser resultado de uma 
construção coletiva, de uma visão de futuro, que precisa definir metas de curto, médio e 
longo prazo. Todavia, sua concretização ainda parece estar distante, pois as manifestações 
permanecem mais no campo da detecção dos problemas do que na busca de soluções 
integradas, que contribuam para o desenvolvimento de um turismo sustentável.

È preciso reorganizar o modelo de prestação dos serviços turísticos, com a correção de 
certos vícios que permanecem em sua estrutura. A rede hoteleira, em sua grande maioria, 
é constituída de empresas familiares, que são geridas de forma tradicional, carecendo de 
métodos mais modernos de gerenciamento.

Embora seja amplamente utilizado, o trabalho dos agenciadores é considerado como um 
fator negativo para o setor. Esses profissionais fazem a captação de hóspedes para os 
hotéis nas ruas e entradas da cidade, sendo pagos por comissão.

Parcerias do poder 
público e de trade 
turístico e outras 

instâncias

As festas e os eventos que atraem os turistas são realizados com a mobilização pontual dos 
diversos setores da administração municipal como secretarias e órgãos, que em conjunto 
montam a infraestrutura dos eventos.

O balanço precisa ser estudado para que se avalie a viabilidade econômica desses 
empreendimentos. Só com esse aprofundamento analítico será possível conhecer a real 
expressão econômica e financeira do turismo em Poços de Caldas bem como explorar de 
forma eficiente e sustentável seu potencial.

As obras de reconstrução e reforma dos atrativos são parcerias entre a Prefeitura, que 
disponibiliza recursos próprios, e verbas liberadas pelo MTur, por exemplo, a manutenção 
do Cristo envolve a Secretaria de Obras e de Transportes e a reforma do Complexo Saturnino 
de Brito tem a parceria entre o DMAE e o MTur. Já a construção de cercas e formatação do 
Parque Municipal da Serra São Domingos como um produto turístico conta com o empenho 
do Departamento de Proteção Ambiental.

Infraestrutura para o 
turismo

A infraestrutura turística conta com 56 hotéis de todos os tipos, com oferta de 7.900 leitos, 
taxa de ocupação anual, em torno de 25%, além de lojas de artesanato, indústria de 
confecções, fábricas de artefatos de vidro, bares, restaurantes e boates.

O crescimento do turismo esbarra em alguns entraves como a situação precária das termas, 
a falta de um centro de convenções, a falta de um produto para ser comercializado que 
fortaleça a identidade da cidade e a falta de voos regulares de Belo Horizonte.

A estrutura física da cidade e a rede hoteleira não têm capacidade para receber grandes 
levas de pessoas.

Continua

Continua
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O TURISMO E AS FINANÇAS MUNICIPAIS

Gestão e impactos

O turismo não é a principal fonte de receitas municipais, mas é importante, especialmente 
pela participação das indústrias do município no turismo de negócios.

A parcela destinada à pasta do Turismo no orçamento anual da Prefeitura não chega a 1%. 
Essa verba é utilizada no custeio da Secretaria, sem sobras para investimentos. Como os 
atrativos são de propriedade da Prefeitura, sua visitação poderia incrementar a arrecadação, 
mas não cobra ingressos.

O Fundo Municipal Pró-Turismo, constituído graças à receita das Termas, das tarifas do 
teleférico e dos aluguéis cobrados pelas lojas do Hotel Palace Cassino, só pode ser utilizado 
em atividades ligadas ao turismo. Mas o montante dos gastos no setor supera em muito os 
valores disponíveis nesse fundo.

Novas fontes de receita para o turismo estão sendo criadas, como a Taxa de Turismo – 
cobrada nos hotéis por cada hóspede – e a Zona Azul para estacionamento de veículos 
na área central.

O percentual na arrecadação do ISS é em torno de 30% do total, que ao lado do IPTU são as 
principais fontes de receita. Possui serviços municipais de água, esgoto e energia elétrica.

Sobre repasses, o IPVA é importante, pois é a décima cidade do Brasil na relação carros 
por habitantes.

  
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2008.

Continuação Quadro 5.22
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise da pesquisa qualitativa e dos estudos quantitativos pertinentes aos impactos do turismo nas finanças 
municipais dos municípios brasileiros levou em conta aspectos que influenciam o desenvolvimento dos 
municípios para a consolidação do turismo como setor importante na geração de emprego e renda no país.

Buscou-se inter-relacionar os dados secundários relativos à gestão e finanças dos municípios turísticos e 
da totalidade dos municípios brasileiros a algumas características específicas das cidades que integram a 
amostra qualitativa, para um melhor entendimento das questões pertinentes ao objetivo dessa pesquisa, 
o que resultou em um conjunto de recomendações que poderão ser úteis para os gestores de políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento do turismo. 

Diferentes segmentos turísticos e roteiros geram impactos diferenciados que 
demandam distintas estratégias para o desenvolvimento do setor. 

Na pesquisa qualitativa foram identificadas seis grandes categorias de turismo que predominam nos municípios 
selecionados que, de certa forma, podem ser apontadas como as mais representativas no país: sol e praia, 
negócios e eventos, cultural, ecoturismo, turismo de aventura e esportes radicais e turismo de saúde.

O segmento de sol e praia, durante a alta temporada brasileira, atrai multidões de visitantes para os destinos 
turísticos que se enquadram nessa categoria. Em função disso, é necessário fazer investimentos que levem 
em conta esse fluxo intenso e concentrado em poucos meses, adequando-os ao perfil dos usuários, sem 
descuidar das medidas de preservação do patrimônio natural, em especial as praias, principal atração 
turística desses destinos.

O turismo de massa, no segmento sol e praia, é uma realidade com a qual os destinos turísticos terão 
de conviver, buscando soluções que superem os conflitos e problemas gerados. Um dos desafios é o 
equilíbrio entre a qualidade inerente a qualquer oferta turística e a demanda representada pelas inúmeras 
pessoas que se dirigem ao litoral no verão. Para encarar essa realidade, estratégias específicas deverão ser 
requeridas sem prejuízo de um turismo de qualidade, independentemente do perfil econômico dos turistas, 
desafio que se situa em âmbito mais abrangente, envolvendo o conjunto dos atores públicos e privados que 
atuam no setor.

Estratégias para regular esse fluxo intenso na alta temporada não têm sido adotadas nos municípios 
brasileiros. Por isso, esse segmento turístico cresceu de forma espontânea, sem planejamento. O resultado 
é um turismo de baixa qualidade, cuja consequência é a perda gradativa de sua atratividade em muitos 
lugares, o que tem levado os turistas a se deslocarem para outros destinos com condições mais adequadas 
para recebê-los.

Porto Seguro é um exemplo emblemático dessa situação: investimentos maciços exploraram o potencial do 
lugar que possui uma magia própria ao aliar o privilégio de sediar a rota do descobrimento com as belas 
paisagens naturais de seu litoral. A ausência de medidas estratégicas para atender ao crescimento da 
demanda, tanto por parte do trade como do poder público, fez desse destino exemplo a não ser seguido. 
Se, num primeiro momento houve euforia e crescimento ao ser construída uma das maiores estruturas 
hoteleiras do país, o que se observa hoje é um quadro de incerteza e estagnação. Um fator que agravou 
essa situação, além da falta de planejamento das diversas gestões municipais, pode ser a atuação das 
grandes operadoras de turismo, que apenas visam ao lucro imediato. Devido aos problemas derivados 
desse tipo de turismo que vêm criando desconforto na comunidade local, esta vem envidando esforços para 
reverter esse quadro por meio de maior diversificação da oferta turística.

O desafio é como tirar melhor partido de seu mercado potencial representado pelas multidões de turistas 
que procuram a região, ampliando a oferta de serviços adequada ao público de perfil diversificado, sem 
abrir mão de um padrão mínimo de qualidade, gerando, ao mesmo tempo, uma equidade na distribuição de 
seus custos e benefícios para a comunidade receptora, para os investidores e para os próprios turistas.

O turismo de sol e praia carece de diretrizes específicas, destacando-se entre elas os acordos de governança 
regional para sua gestão, uma vez que nos polos de maior atratividade, a atividade turística não se restringe 
aos limites municipais, reunindo-se em torno dela atores com interesses diversificados e opostos, às vezes. A 
implementação dos conselhos de polos turísticos e sua consolidação como um elemento político articulador 
desses interesses em benefício do desenvolvimento do turismo e das comunidades receptoras merece 
receber maior apoio do MTur, pelo fato de isso contribuir para institucionalizar e consolidar uma efetiva política 

Continua
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regional, em particular nas regiões mais impactadas pelo turismo de massa dentro desse segmento.

As atividades de gestão consorciada desenvolvidas em alguns polos turísticos do Nordeste podem ser um 
bom exemplo de experiências nesse sentido. Os grupos gestores desses polos, dos quais participam atores 
institucionais e do trade turístico, reúnem-se periodicamente, definem prioridades, metas e estratégias, sempre 
reavaliadas nas reuniões subsequentes. Outra experiência a ser destacada é a Rota das Emoções, um projeto 
que promete ampliar a oferta de atrativos de importantes destinos turísticos dos estados do Maranhão, Piauí 
e Ceará, localizados na região litorânea. O Parque Nacional Lençóis Maranhenses, o Delta do Parnaíba e 
Jericoacoara integram este roteiro, que oferece um passeio de sete dias em veículos 4x4 e barcos, por dunas 
e lagoas, manguezais, rios e praias, em três dos mais fascinantes destinos turísticos do país.

Outro segmento com características distintas é o ecoturismo, que valoriza, por sua vez, a qualidade em vez 
de privilegiar a quantidade. Seu desafio é oferecer melhores serviços, direcionados a pequenos grupos, com 
estratégias de planificação voltadas, sobretudo, para a preservação ambiental dos atrativos naturais, exigência 
sem a qual esse segmento não se consolida. O exemplo de Bonito ilustra esse caso. Considerado como um 
dos principais destinos de ecoturismo no Brasil, só atingiu esse patamar devido à implantação de medidas 
adequadas de preservação de seus atrativos naturais com a adoção de limites para capacidade de carga, o 
que tem sido possível por intermédio de uma interação entre o trade turístico e a administração pública.

A experiência da Serra Gaúcha, representada pelos municípios de Gramado e Canela, é outra que se 
destaca entre os destinos turísticos de sucesso. Por intermédio de atuação articulada entre o trade turístico 
e a administração pública, esses destinos buscaram consolidar um turismo de qualidade, observando 
com mais rigor os princípios de sua sustentabilidade: preocupação com a preservação do meio ambiente, 
respeito às culturas e tradições locais, serviços de infraestrutura turística de boa qualidade e participação 
das comunidades receptoras nos benefícios gerados pelo turismo.

Alguns desses exemplos de sucesso refutam a ideia de que a natureza e os equipamentos culturais, por 
si  só, seriam suficientes para consolidar o turismo, o que não é verdade. Essa é uma atividade complexa, 
com interesses contraditórios, que deve ser constantemente planejada, monitorada e avaliada, sob o risco 
de incorrer nas experiências de centros turísticos que são atrativos enquanto constituem novidade, mas, ao 
conviverem com um crescimento rápido e sem planificação, degradam-se pela falta de limites, com a perda 
de sua atratividade, o que resulta em estagnação e decadência do destino turístico.

A sustentabilidade do turismo tende a se consolidar quando a população das 
comunidades receptoras participa dos seus resultados.

Em outras palavras, “o turismo só é bom se ele é bom também para a comunidade receptora”. No entanto, 
quando a comunidade não é envolvida na condução dos processos de consolidação do turismo, os impactos 
negativos resultantes da atividade tendem a ocorrer  com maior frequência. Se as comunidades locais não são 
beneficiadas e, ao contrário, são marginalizadas, vivendo em condições precárias de moradia e carentes de 
serviços urbanos, acabam se voltando contra a própria atividade. Em Campos do Jordão presenciou-se um 
confronto entre os moradores de bairros periféricos e o centro da cidade, onde se concentram as atividades 
turísticas. Os nativos acham ser essa a única área beneficiária do setor do turismo. Já em Rio Quente, a 
despeito das riquezas geradas em termos de arrecadação municipal e de empregos, a população local vê-se 
impedida de frequentar as fontes de águas termais, cujo acesso antes do avanço do turismo lhes era livre.

Para que as comunidades locais sejam beneficiárias, algumas ações deveriam ser implementadas, como um 
trabalho permanente de qualificação da mão-de-obra local, sensibilização sobre a importância que o turismo 
pode trazer para o dia-a-dia, investimentos em setores como educação, saúde, lazer e saneamento básico, 
além de franquear acesso aos atrativos locais e pleitear maior respeito às características culturais e às 
aspirações das comunidades de destino. Além disso, deveria haver políticas específicas para as populações 
locais em termos de habitação para evitar a criação de áreas de marginalidade com a consequente exclusão 
dos benefícios gerados pelo setor, apropriados sobretudo pelos incorporadores imobiliários e operadoras 
de turismo externos aos municípios.

Em inúmeros destinos a administração pública ou os investidores do trade,  por meio de planos de revitalização 
urbana e de desenvolvimento do turismo, buscam maior envolvimento das comunidades moradoras como 
parte ativa desses processos, que contribui para maior legitimidade dessas ações. Diferentemente da 
experiência da revitalização do Pelourinho em Salvador, onde ocorreu uma higienização social da área, 
os processos de revitalização urbana na cidade de Belém vêm consolidando boas experiências. Tanto as 
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pequenas e médias empresas quanto os comerciantes e prestadores de serviços da área central foram parte 
ativa dessas ações, dando-lhes maior legitimidade ao processo de renovação urbana e, consequentemente, 
maior sustentabilidade social, fazendo com que o turismo gere, de fato, ganhos para os que vivem na 
comunidade receptora.

Outro exemplo de inserção da comunidade local nos ganhos do turismo é o de Bonito (MS), onde a população 
beneficia-se do turismo, sendo trabalhada tanto pela iniciativa privada como pelo poder público, em que 
pese sua pouca absorção no mercado de trabalho local do setor pela falta de maior qualificação.
Pode-se afirmar, no entanto, que, sem uma maior integração entre trade turístico e comunidades de destino, 
dificilmente o turismo terá condições de gerar um processo de desenvolvimento sustentável que, ao final, 
possa ter mais ganhadores do que perdedores, inclusive na preservação das paisagens humanas e naturais 
das comunidades de destino.

Para que as comunidades de destino possam ser beneficiárias das riquezas geradas pelo 
turismo é preciso repensar novas formas de capacitação da mão-de-obra que aumentem 
a eficácia dos cursos de qualificação, especialmente os do Sistema S.

A baixa qualificação da mão-de-obra local tem sido uma constante em quase todos os destinos turísticos 
pesquisados, o que tem impedido a população residente de tirar melhor proveito da atividade turística em 
termos de melhoria de renda, ficando para ela, muitas vezes, os serviços de baixa qualificação.

Além das falhas na educação básica, um permanente desafio da gestão pública brasileira, os cursos 
profissionalizantes, como os do sistema S, foram apontados como de baixa eficiência, por serem de curta 
duração, sem um tempo mínimo desejável para a absorção de ensinamentos, ou por serem de custo 
inacessível para a população interessada. Há excesso de cursos que repetem o mesmo procedimento, sem 
resultados aparentes. Os cursos do Senac, embora sejam bem avaliados na formação de profissionais do 
setor de hotelaria, têm tido, muitas vezes, baixa frequência, alguns tendo apontado como causa seu alto 
custo ou a carência de uma melhor divulgação. Esses esforços de capacitação não dispensam o maior 
empenho das administrações locais para suprir as carências da educação básica a fim de se erradicar o 
analfabetismo funcional, que ainda é uma realidade que persiste nos municípios do Nordeste do país.

Essa questão da qualificação profissional não dispensa também mudança de postura por parte do trade,  que 
muitas vezes prefere um profissional menos qualificado, que lhe custará menos em termos de remuneração 
salarial. Isso tem contribuído para que os profissionais do turismo, ao não perceberem relação entre 
melhor qualificação profissional e salários, são desestimulados a continuar a se qualificar. O baixo grau de 
profissionalização tem sido frequente sobretudo entre os pequenos empresários do setor do turismo.

Boas experiências, no entanto, foram encontradas no âmbito de algumas administrações públicas locais. 
A Prefeitura de Bonito levou para os bancos escolares disciplina que visa à sensibilização do aluno para 
o turismo: incluiu no currículo da 7.ª e 8.ª séries do ensino fundamental a matéria “Noções de Turismo e 
Meio Ambiente”, além de promover na comunidade palestras sobre a questão ambiental, sobretudo para 
a população jovem. Em Rio Quente, a Secretaria de Meio Ambiente desenvolveu programa de educação 
ambiental com o objetivo de formar especialistas no assunto, os quais vão ministrar cursos e seminários 
em colégios e universidades. Em Barreirinhas, visando à sensibilização para receber o turista, as escolas 
desenvolvem programas com palestras e vídeos. Apesar desses casos, vê-se que, de modo geral, a 
capacitação para o turismo anda a passos lentos.

Há carências também pelo lado dos empresários na profissionalização de seus funcionários, pois ainda 
prevalece a mentalidade da improvisação, o que tem impedido o turismo de avançar na oferta de serviços de 
qualidade. Regiões com grande concentração de hotéis, como Caldas Novas e Foz do Iguaçu, demandam 
maiores investimentos para uma capacitação continuada de profissionais dessa área, o que não pode ficar 
a cargo de cursos esporádicos de curta duração.

Essa é uma questão a ser enfrentada por políticas de qualificação consistentes que visem consolidar polos 
de capacitação que sejam referência nacional, requerendo-se uma ação articulada entre MTur, sistema S 
e as regiões turísticas que concentram demanda no setor. Uma das formas de se induzir a mudança de 
comportamento na área que inter-relaciona capacitação e qualidade seriam as políticas de certificação da 
rede hoteleira e dos serviços de turismo a serem adotadas em todo o país, o que exigirá maior formalidade 
e controle desses serviços. A implementação da Lei do Turismo de nº. 11.771 de 17/9/2008 pode ser o 
primeiro passo nesse sentido.



358

O turismo deve ser visto como um aliado das questões ambientais visando alcançar 
o desenvolvimento sustentável, demandando para isso estratégias adequadas que 
promovam o equilíbrio entre o uso turístico e a preservação dos bens naturais e do 
patrimônio cultural.

A relação questão ambiental e turismo ainda não encontrou um ponto de equilíbrio no Brasil, como 
demonstraram os resultados da pesquisa de campo. Constatou-se o uso turístico dos recursos naturais 
paisagísticos até à exaustão pela ausência de medidas limitadoras, como a adoção da capacidade de 
carga para a frequência dos atrativos e pela falta de cuidados em inibir as ações que trazem impactos 
negativos aos bens naturais. A consequência disso é a repetição do quadro bastante conhecido nessa 
relação turismo-meio ambiente: lugares intocados e de paisagens preservadas, ao atrair grande número de 
visitantes, tendem a se degradar e a perder atratividade.

Embora a questão ambiental tenha sido uma preocupação permanente para os investidores nos segmentos 
de ecoturismo, falta melhor articulação entre as administrações locais, instituições ambientais, comunidades 
e trades turísticos. A postura muitas vezes rígida e burocrática inviabiliza experiências que poderiam ter no 
turismo um aliado. O rigor excessivo dessas instituições pode induzir práticas clandestinas ou sem controle, 
originadas da pressão para a utilização dos atrativos que integram as áreas de preservação, o que acaba 
por caracterizar um estilo de turismo sem planificação e regulação ambiental adequadas. 

Essas considerações aplicam-se em particular aos destinos turísticos que têm os parques nacionais e estaduais 
como polarizadores dos segmentos de ecoturismo e turismo de aventura. Tanto em Lençóis Maranhenses 
como na Chapada Diamantina observou-se a falta de integração entre os órgãos de gestão ambiental, o trade 
turístico e as administrações municipais, situação que se deve repetir em maior ou menor intensidades nos 
demais parques públicos. A demora em implementar os planos de manejo desses parques e a carência de 
pessoal para sua gestão e  fiscalização têm dificultado as medidas adequadas de desenvolvimento do turismo 
nessas regiões. Diante da pressão do grande número de usuários desses parques, sua preservação vem 
sendo ameaçada, pondo em risco o próprio futuro da atividade turística nessas regiões.

A superação desse impasse dependeria de uma ação conjunta entre o Ministério de Meio Ambiente e o MTur 
na busca de estratégias que procurem tirar melhor proveito dessas áreas para sua preservação e para o 
desenvolvimento de um turismo de qualidade, considerando que os parques nacionais se tornam grandes 
polarizadores do ecoturismo em suas respectivas regiões, podendo vir, ao mesmo tempo, contribuir para 
difundir entre seus frequentadores os princípios de maior respeito e de valorização do patrimônio natural.

O destino turístico Bonito serve de exemplo de boa experiência quanto ao grau de interação entre trade 
turístico e administração pública na gestão do meio ambiente. Os empresários entenderam que os atrativos 
preservados valem mais.  A administração pública dispõe do aparato mínimo necessário para isso, com 
normas e limites de capacidade de cargas que são respeitados. 

Em Canoa Quebrada, há que se ressaltar o empenho da Prefeitura de Aracati no controle dos impactos 
negativos do turismo, especialmente aqueles gerados pelos incorporadores imobiliários em busca de novas 
áreas de expansão de condomínios para segunda residência. A administração municipal, além de procurar 
o envolvimento da comunidade local e do trade turístico na busca de soluções para essa questão, conta 
com profissionais qualificados na Secretaria de Turismo e de Meio Ambiente. Apesar disso, problemas de 
natureza política têm influenciado negativamente a interação entre a administração municipal e o trade 
turístico, e a falta de apoio efetivo do governo estadual em conter a invasão descontrolada dos investimentos 
imobiliários tem dificultado muito os resultados desses esforços.

Esses casos reforçam a necessidade de novas posturas dos órgãos ambientais e dos gestores públicos, 
para se tirar melhor partido do turismo como aliado da questão ambiental, de modo a propiciar novas 
práticas de gestão que considerem agora os novos atores em cena com interesse específico nas políticas 
públicas para o turismo.

Os processos de gestão pública do turismo conseguem melhores resultados quando as 
comunidades locais e os trades turísticos são parte efetiva dos processos.

O sucesso da atividade turística depende em boa medida dos esforços das administrações públicas em 
planejar o setor numa atuação conjunta com os trades turísticos, sem esquecer a satisfação da comunidade 
local, procurando incrementar o turismo e o bem-estar dos turistas. Nos municípios onde essas conjunções de 
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forças foram observadas, o turismo consolidou-se com qualidade. Dessa forma, distribuem-se equitativamente 
entre investidores, turistas e comunidades locais os ganhos e custos decorrentes dessa atividade. 

Nos destinos turísticos Bonito (MS) e Gramado/Canela (RS) observou-se a tomada de medidas de preservação 
do meio ambiente e das características da cultura local, ao lado da implementação de sinalização turística 
adequada e do cuidado com o bem-estar da população nativa, como prerrogativas de sucesso da planificação 
turística, exemplos bem-sucedidos que servem de inspiração para outras localidades turísticas.

O sucesso da gestão pública do turismo decorre do sucesso da gestão pública de modo geral. Se esta 
é mais organizada, se as formas de gestão democrática são práticas correntes, se a preocupação com a 
valorização das manifestações culturais e das questões ambientais é permanente, pode-se afirmar que o 
turismo encontra ambiente propício para se desenvolver adequadamente.

O turismo significou algo de novo aos processos de gestão das políticas públicas, ao incorporar os 
agentes privados, os que estão na linha de frente da condução da atividade turística como parceiros 
das propostas para o setor. 

Se esses atores deparam com as contradições inerentes às atividades que se movem em primeiro lugar 
em busca do lucro, caso sejam imbuídos de responsabilidade social, estarão cientes de que o sucesso 
de seus investimentos depende de uma série de condicionantes, como a gestão pública adequada das 
comunidades de destino com estratégias de atuação que levem em conta os princípios do desenvolvimento 
sustentável que, no caso específico da atividade turística, consideram o bem-estar tanto dos visitantes 
quanto das comunidades de destino. As práticas adotadas de envolvimento dos atores interessados no 
desenvolvimento do turismo só podem contribuir para dar-lhes maior legitimidade.

Na pesquisa qualitativa pode-se perceber o fortalecimento do associativismo do setor privado, sobretudo 
nos pequenos municípios, com maior interesse do trade em se organizar e cooperar entre si, como o 
surgimento da associação de bugueiros, de artesãos e de taxistas.

Em muitos lugares ocorreu a formação de um cluster no setor, em atividades complementares, dinamizando 
a produção artesanal de chocolates, de malhas, ao lado de outros serviços. Reforçou-se o surgimento de 
boas práticas de gestão, com a valorização do planejamento municipal, das áreas de cultura e de meio 
ambiente, propiciando também novas estruturas de participação da sociedade local nesse processo.

O pressuposto de que o turismo pode ser uma atividade propiciadora de boas práticas 
de gestão ganha cada vez mais força.

Uma vez que os destinos turísticos para serem atrativos devem se empenhar em arrumar a casa, torna-se 
indispensável na gestão pública local um maior zelo pelo meio ambiente, pela defesa do patrimônio cultural, 
respeitando e valorizando a cultura do lugar e garantindo condições adequadas de infraestrutura urbana 
tanto para os visitantes como para os residentes.

A pesquisa sobre monitoramento da capacidade institucional dos municípios turísticos demonstra que, em 
que pese os avanços para os quais o turismo pode ter dado sua contribuição, ainda há um quadro de grande 
deficiência nos instrumentos de gestão pública para o setor. A amostra da pesquisa qualitativa que trabalhou 
com municípios onde o turismo está consolidado vem reforçar essas conclusões. De modo geral, os municípios 
carecem de dados e de indicadores para planejar adequadamente a gestão do setor, e de estratégias voltadas 
para minimizar os impactos gerados e tirar maior proveito das potencialidades dos destinos turísticos.

Existem algumas áreas nas quais o setor de turismo tem maior sensibilidade à falta de instrumentos de 
regulação e de políticas adequadas para suprir essas deficiências. Apenas 32% dos municípios turísticos 
têm Planos Diretores, e muitos deles são carentes de instrumentos de legislação urbana básica. Além de 
não cumprirem as exigências legais quanto à obrigatoriedade desses instrumentos, deixam suas áreas 
urbanas sujeitas a um crescimento desordenado o que, certamente, será prejudicial ao desenvolvimento dos 
destinos turísticos. As grandes pressões de investidores, inclusive com capitais externos, vêm convertendo 
pequenas vilas de pescadores, lugares bucólicos em áreas de expansão do turismo, mas carentes de 
diretrizes adequadas, para avançar com qualidade.

Em relação à institucionalização das políticas tributárias para permitir aos municípios tirarem melhor 
proveito dos impactos econômicos gerados pelo turismo, constatou-se que os municípios turísticos estão 
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em situação um pouco melhor do que o universo dos municípios brasileiros, embora a diferença entre essas 
duas categorias de cidades seja pequena. Essa melhora pode ser atribuída, em parte, às exigências da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Apesar disso, são grandes as carências de regulação na área de serviços do 
turismo. Supõe-se que a sonegação na arrecadação do ISS seja bastante elevada pela falta de uma atuação 
efetiva dos municípios no cadastramento das empresas, na cobrança das taxas e dos impostos.

Ao se considerar tanto os municípios turísticos como o restante dos municípios brasileiros, constatou-se 
uma baixa institucionalização das políticas públicas de turismo, além de pouca capacidade de articulações 
interinstitucionais. Este último aspecto pode ser explicado pelo fato de ter-se, pelo menos nas relações 
intergovernamentais, retornado ao modelo de transferência negociada de recursos vinculados a projetos 
que os municípios, principalmente os menores e mais distantes dos grandes centros, não dispõem de 
capacidade técnica para captar.

Ressalta-se que o turismo não pode ser analisado apenas sob o foco de incremento das receitas municipais. 
Tão ou mais importante é o fato deste setor propiciar  boas práticas de gestão pública local que levem em 
conta os princípios da sustentabilidade.

Melhoria nas condições fiscais foi encontrada nos municípios que contam com lei de zoneamento que têm 
consórcio de turismo com a União, que integram áreas de interesse turístico, que mantém convênios com 
o setor privado, que dispõem de consórcios intermunicipais de turismo ou possuem conselho municipal de 
política urbana, que contam com plano diretor ou lei de parcelamento do solo. Percebe-se que o turismo 
está levando os municípios a se organizarem melhor. Tem contribuído para isso os programas federais como 
Monumenta e Prodetur, que têm cobrado desses municípios contrapartidas nesse sentido. Esses consórcios 
intermunicipais são importantes porque podem alavancar receitas ou diminuir os custos municipais – 
diluindo custos fixos entre diversas localidades e viabilizando investimentos e a oferta dos equipamentos 
necessários para as atividades turísticas.

A modernização administrativa não é só cobrar impostos e garantir melhor infraestrutura, mas implantar 
planos de desenvolvimento sustentáveis, minimizando as fortes externalidades negativas inerentes às 
atividades turísticas. Uma modernização tributária não só aumenta a arrecadação como também combate 
a informalidade, demanda muito constante por parte dos comerciantes e hoteleiros das cidades turísticas. 
A implantação de voucher   único, experiência adotada por Bonito (MS), foi uma ação eficiente ao buscar 
atingir ambos os objetivos simultaneamente. 

A carência de dados e informações sobre a atividade turística nos municípios é um 
obstáculo para a implementação de políticas públicas no setor.

A pesquisa qualitativa deparou com a falta de dados e de informações sobre o turismo nos municípios 
pesquisados, realidade que se deve  estender aos demais municípios brasileiros. De modo geral, inexistem 
informações estatísticas confiáveis sobre o movimento turístico, a oferta de alojamento e a capacidade 
da infraestrutura. Há também carência de registros dos prestadores de serviços, percebendo-se grande 
informalidade nas áreas de comercialização dos produtos turísticos, dificultando sua regulação e seu 
planejamento. Essa falta de subsídios e de informações nos destinos turísticos dificulta as tomadas de 
decisão para o desenvolvimento do setor e impede que se avaliem seus impactos.

Quanto à contabilidade pública, só recentemente aspectos da função turismo foram registrados. Isto 
dificulta a percepção da evolução do setor e seus impactos nas finanças municipais em período de maior 
amplitude. Esse é um desafio a ser enfrentado por meio de políticas específicas do MTur e dos municípios, 
que consolide uma base de dados consistente que dê suporte às políticas públicas e às decisões dos 
investidores do trade turístico na definição dos rumos para o setor.

Apesar da carência de dados sobre o turismo, a análise dos dados secundários, feita com o emprego de 
modelos econométricos, permitiu extrair inferências da atividade turística nas finanças municipais.

As regiões Sul e Sudeste apresentam os maiores produtos municipais per capita enquanto os menores 
níveis encontram-se nas regiões Norte e Nordeste, com o Centro-Oeste ficando em posição intermediária 
entre estes dois grupos. O mesmo pode ser dito, grosso modo, em relação ao produto terciário per capita e 
às mais variadas arrecadações e receitas per capita analisadas.

Percebe-se que a arrecadação tributária municipal concentra-se nas áreas mais ricas do país, resultado 
esperado, uma vez que os principais tributos municipais têm características eminentemente urbanas. As 
propriedades mais valorizadas e as atividades de serviços estão predominantemente nos grandes centros 
urbanos e nas regiões mais desenvolvidas.
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As transferências, em particular as do FPM, servem para diminuir esta grande assimetria no padrão de 
financiamento dos municípios brasileiros.

Os municípios mais turísticos apresentam maior produto per capita que os demais. O mesmo ocorre tanto com 
suas receitas municipais correntes e tributárias per capita quanto em suas despesas municipais e correntes 
per capita. Entretanto, a diferença observada nas finanças municipais dos municípios mais turísticos é 
menor do que aquela observada nos seus produtos locais. O turismo, ao propiciar a exportação de bens 
não-comercializáveis1 (basicamente serviços), permite alavancar a produção local, explicando parte dos 
resultados apontados. Espera-se assim que as áreas turísticas apresentem maior peso do setor terciário, 
que está, provavelmente, sendo influenciado pelos programas públicos de redistribuição de renda.

O Nordeste e o Sudeste são as regiões onde o peso do terciário é maior, enquanto os menores pesos são 
encontrados no Centro-Oeste, no Norte e no Sul. O mesmo pode ser dito em relação ao peso da economia 
urbana no total.2 

Uma vez que a atividade do turismo exige que os turistas se desloquem até os destinos turísticos, um 
conjunto de precondições locais deve ser satisfeito para tornar esse fluxo consistente e permanente no 
tempo. Para isso faz-se mister a existência de infraestrutura e capacidade produtiva local mínima capazes de 
garantir as atividades turísticas. Portanto, os municípios turísticos onde se concentram essas atividades são 
mais ricos, por apresentarem maiores produtos, receitas e despesas per capita, que os menos turísticos.

A presença dos turistas gera uma série de efeitos positivos e negativos sobre a população, as chamadas 
externalidades, com forte impacto nas comunidades de destino. As negativas são a destruição de patrimônio 
ecológico, histórico e cultural; as inter-relações perversas com a população, como o aumento de crimes e 
prostituição; e o sobrecarregamento da infraestrutura local. As positivas são as melhorias dos serviços locais, 
o pagamento de parte dos custos fixos da infraestrutura urbana e o aumento na exigência de melhorias nos 
serviços públicos de educação e saúde. Em resumo, diferentes tipos de turismo apresentam diferentes 
impactos, influenciando tanto as receitas quanto as despesas municipais de formas distintas.

Como as melhorias obtidas nos serviços e produtos locais prestados pelo poder público também beneficiam 
a população, não é necessário que as atividades turísticas financiem, na totalidade, esta nova oferta. Um 
novo equipamento proporcionado pelo setor público beneficia tanto os turistas quanto os residentes: o bem-
estar local pode aumentar mesmo que o acréscimo de receitas municipais proporcionado pelos turistas não 
financie totalmente o novo empreendimento.

Duas possíveis razões podem explicar por que as atividades turísticas fazem a arrecadação dos impostos 
locais não subirem tanto quanto a produção local, já que a segunda se eleva mais do que a primeira. Em 
primeiro lugar, o nível da informalidade no setor turístico é muito alto e as administrações municipais não 
estão organizadas e equipadas com instrumentos que possam captar seus efeitos nas finanças municipais, 
fato comprovado na pesquisa qualitativa. As arrecadações municipais ficam prejudicadas devido à falta de 
instrumentos em recolher os impostos dos serviços turísticos informais, característica marcante da maioria 
dos destinos turísticos. Em segundo lugar, constatou-se o poder de mercado das operadoras de turismo, 
que diminui, consideravelmente, a parcela apropriada localmente do excedente gerado pelas atividades 
turísticas, além de serem tributadas em seu local de origem e não nos destinos turísticos contemplados.

A política de turismo no país, tradicionalmente, baseou-se na construção de hotéis 
por intermédio de financiamentos privados ou estatais. Mas uma política de turismo 
eficiente é bem mais que isto, necessitando de planejamento.

Os baixos índices de ocupação da rede hoteleira e a decadência da atividade turística em algumas cidades 
refletem a ineficiência das políticas anteriores que, ao lado dos efeitos nocivos derivados do grau de 
concentração de mercado das operadoras, diminui a proporção absorvida localmente do excedente gerado 
pelo turismo. Essa situação foi recorrente em inúmeros destinos do Nordeste.

1  Existe a distinção entre bens tradeables e non-tradeables (comercializáveis e não-comercializáveis). Os primeiros podem ser transportados, 
consequentemente são transacionados no comércio internacional. Já os segundos não podem ser transportados, sendo consumidos apenas 
nos seus locais de produção. Os serviços fazem parte desse segundo grupo.
2  Algumas hipóteses podem explicar essas diferenças regionais. No Centro-Oeste e no Sul, o terciário é menos desenvolvido devido à 
maior importância dos setores agroindustriais nessas regiões. No Norte, a economia urbana é pouco dinâmica e há um peso maior do setor 
primário. Já no Sudeste, o maior desenvolvimento do terciário deve-se ao dinamismo da economia urbana, região em que o setor serviços 
deve estar presenciando maior crescimento, como é a tendência na economia global. Quanto ao Nordeste, deve-se ressaltar a importância 
das políticas públicas de transferência de renda, mas o crescimento do turismo nos últimos anos está trazendo impactos positivos no setor 
serviços em municípios específicos, em especial os turísticos.
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Projetos mais participativos, como o “cama e café” em Manaus ou o de hospedagem familiar em Belém, 
são benéficos para a população local ao permitir-lhe apropriar-se dos ganhos trazidos pelo turismo. Em 
contrapartida, soluções de hospedagem desse tipo ajudam a adequar, sem maiores custos, a capacidade 
hoteleira local à flutuação do fluxo de turistas, em especial durante a alta temporada.

Outras políticas públicas permitem maior absorção local do excedente gerado, como a promoção de uma 
maior integração produtiva de outros setores da economia com as atividades turísticas. Por exemplo, a oferta 
de produtos agrícolas que poderia alavancar as atividades da agricultura. No entanto, em alguns municípios 
o fato de o turismo ter criado um grande mercado consumidor não tem sido devidamente aproveitado para 
a dinamização de outros setores. Porto Seguro é um dos exemplos emblemáticos dessa situação: importa 
tudo o que consome de outras regiões, não dispondo de produção local que poderia abastecer em parte a 
demanda por produtos agropecuários gerada pelos visitantes e pela população residente. 

As administrações municipais devem desempenhar papel mais agressivo de marketing, ao propor ações 
integradas com as forças produtivas locais para uma diversificação da oferta turística, para incrementar as 
possibilidades de lazer e de produtos locais. A divulgação do município como destino turístico relevante é 
exemplo claro de bem público, devendo ser feita pela Prefeitura, além de uma maior organização interna da 
oferta de serviços com absorção dos recursos locais.

Distintas categorias de turismo têm impactos diferenciados nas receitas e despesas 
municipais.

Constatou-se que as maiores receitas e despesas municipais per capita identificadas diferenciam-se entre 
as diversas classificações turísticas utilizadas. Ou seja, categorias distintas de turismo impactam de modo 
diferente as finanças públicas, com melhora ou piora da situação fiscal, embora outros fatores possam 
contribuir para isso, independentemente da atividade turística.

Os municípios com roteiros de aventuras e rural apresentaram menor queda em suas receitas do que 
em suas despesas municipais per capita. Isto pode ser explicado porque essas categorias de turismo 
normalmente ocorrem em áreas pouco urbanizadas e exigem pouco investimento público, caso de alguns 
destinos turísticos no Nordeste baseados em atrativos naturais. Entretanto, a crescente importância desses 
roteiros faz necessários investimentos públicos, de forma a garantir sua manutenção de longo prazo em 
condições adequadas de sustentabilidade.

Os municípios com roteiros culturais apresentaram maiores receitas, embora as despesas municipais per 
capita permanecessem as mesmas. O Programa Monumenta explica parte do resultado apresentado ao 
disponibilizar recursos federais na restauração e manutenção do patrimônio histórico, contribuindo para 
alavancar as atividades turísticas locais, sem impactar negativamente as despesas municipais, propiciando 
condições adequadas para maior atratividade nos destinos turísticos inseridos nessa categoria.

Nos municípios com roteiros de sol e praia, ecoturismo, esportes e pesca apresentaram tanto receitas 
quanto despesas per capita mais altas que os demais. Entretanto, como as segundas aumentaram mais 
que as primeiras, constatou-se piora nas suas condições fiscais. Em relação aos roteiros de sol e praia, 
uma possível explicação é a predominância do turismo de massa. O grande afluxo de turistas pode gerar 
este resultado, uma vez que estes também impactam fortemente os gastos municipais, o que intensifica 
a necessidade de planejamento para adequar os aumentos observados nas despesas com aqueles nas 
receitas.

Apesar de os balneários litorâneos serem exemplos de impactos negativos do turismo de massa, sem a 
contrapartida de ações consistentes para amenizar seus efeitos e aproveitar suas potencialidades por parte 
das administrações municipais, para exemplificar essa questão buscou-se caracterizar as experiências dos 
destinos turísticos de Goiás. Em Caldas Novas, o turismo é menos organizado, expandiu-se espontaneamente 
sem contar com diretrizes da municipalidade, sendo perceptíveis seus impactos na cidade, inclusive com 
saturação da infraestrutura urbana de serviços. O grau de informalidade na cidade é muito elevado, devido 
em parte à alocação de segundas residências, o que tem impedido o município de captar de forma adequada 
os efeitos benéficos do turismo em suas finanças. Já em Rio Quente, acontece o contrário devido a uma 
maior interação entre o trade turístico e a administração local. Além disso, como o grau de informalidade 
é praticamente inexistente, já que o receptivo de alojamentos é composto de grandes hotéis, tornam-se 
perceptíveis os efeitos do setor na arrecadação municipal, em especial a contribuição do ISS.
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O planejamento tributário deve buscar formas alternativas de arrecadação, 
adequando-se às fortes mudanças ocorridas no setor nos últimos anos.

Os cruzeiros marítimos e fluviais, em número cada vez mais crescente em anos recentes, exemplificam essa 
questão. Embora não sejam bem-vistos localmente, por impactar mais intensamente as despesas locais do 
que as receitas, faz-se mister pensar em formas alternativas de tributação dessa categoria de turismo.

O município de Ilha Bela, por exemplo, restringe o turismo de massa local ao cobrar taxa fixa por veículo 
que entra na ilha, que varia de R$2,00 para carros de passeio e motos até R$200,00 para ônibus. As pessoas 
que desembarcam dos cruzeiros marítimos também são oneradas. A justificativa para esse tipo de imposto 
único cobrado por cabeça ou veículo tem como base a tributação das operadoras, que é feita no local de 
origem e não nos destinos turísticos, que traz poucas vantagens para a cidade.

Em relação à arrecadação per capita de impostos, dados da pesquisa revelam que não existe um padrão 
claramente definido. Apesar das diferenças estatisticamente significativas relacionadas à arrecadação per 
capita de ITBI, serão o IPTU e o ISS aqueles que apresentarão as maiores variações absolutas observadas.

Os municípios que contam com roteiros de sol e praia apresentam maior diferencial positivo relativo aos 
gastos municipais per capita (este diferencial se dividindo entre 60% referentes a aumento dos gastos 
correntes e 40%, a gastos de capital). As despesas per capita com pessoal também são maiores. Esta 
proporção se mantém relativamente constante em todos os roteiros que indicaram despesas municipais per 
capita estatisticamente distintas daquelas observadas para o restante dos municípios (ou seja, excluem-se 
os roteiros de negócios, culturais, náuticos e outros). Além desse caso, de modo geral, quando se toma a 
estrutura de gastos dos municípios nas diversas funções, seu comportamento foi muito heterogêneo não se 
delineando uma lógica de gastos que diferencie os municípios turísticos dos demais.

O papel do setor público é fundamental para a consolidação dos destinos turísticos 
e para a maximização de seus efeitos benéficos sobre a população local.

As políticas de incentivo à proteção do patrimônio natural, histórico e cultural se utilizam da renúncia fiscal 
em favor desses setores, ao mesmo tempo que restringem atividades que lhes sejam prejudiciais. Nos 
estados que dispõem de critérios de distribuição do ICMS que premiam os municípios que valorizam a 
proteção do patrimônio ambiental e cultural, a tendência de menor arrecadação em função dos incentivos 
e dos controles de atividades pode ser revertida considerando que as medidas de proteção desses setores 
específicos tendem a beneficiar o turismo, gerando, a médio prazo, maiores receitas para o município.

O comportamento em relação aos gastos nas diversas funções analisadas foi bastante heterogêneo. Ao se 
fazer exercício de correlação simples entre os coeficientes estatisticamente significativos encontrados, é 
fácil notar a existência de dois grupos distintos. Os municípios do primeiro grupo (sol e praia, entre outros) 
são aqueles que contam com diferenciais de gastos estatisticamente significativos maiores. Estes tendem a 
gastar mais em educação, saúde, urbanismo, cultura, habitação e saneamento. Os municípios do segundo 
grupo (aventuras e rural) gastam menos em educação, saúde, cultura, habitação e segurança.

Estes gastos públicos não geram benefícios só para os turistas, pois melhorias na infraestrutura urbana, 
nos serviços de saúde e educação e na segurança pública beneficiam a população local. A melhoria dos 
serviços urbanos nos destinos turísticos é uma forma de investimento que, num primeiro momento, pode ser 
deficitária para a administração local já que a população de visitantes não vai de imediato arcar com ela. Mas, 
a médio prazo, essa situação tende a se inverter, pois destinos turísticos mais bem equipados certamente 
atrairão maior número de turistas e gerar mais empregos e renda local, efeitos que se refletirão nas contas 
municipais. Mas essa melhoria só será consistente se, também, propiciar a melhoria das condições de 
serviços para a população moradora. Não tem sentido visitantes magnificamente instalados e a população 
de moradores e de trabalhadores do trade turístico vivendo precariamente, situação constatada em diversos 
dos destinos pesquisados. O município também pode empreender transferências compensatórias para sua 
população mais pobre.

O processo esperado de aumento do custo de vida (deslocando o consumo de bens e serviços locais da 
população local para os turistas) foi identificado diversas vezes nos estudos qualitativos efetuados. Projetos mais 
participativos como hotéis de residência (onde a população local aloca parte ou toda residência para turistas) 
ajudam a aumentar a participação da população na absorção do excedente gerado pela atividade turística.
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Em que pese o grau de complexidade das relações entre atividade turística e finanças dos municípios, e a 
carência de informações mais qualificadas de base municipal que aponte causalidade nessas relações, esse 
trabalho possibilitou uma melhor compreensão de seus vários aspectos, destacando-se, ao final, aqueles 
que devem ser levados em conta na proposição das políticas públicas para o setor.

É indispensável que os municípios disponham de base de dados organizada sobre o turismo, sem a qual 
fica difícil uma atuação mais consistente das políticas públicas específicas e a avaliação dos seus resultados 
e impactos.

O turismo, além de ser um setor importante para geração de emprego e renda, deve ser tomado como 
atividade indutora de boas práticas de gestão, levando os municípios a consolidarem, cada vez mais, o 
desenvolvimento sustentável, propiciando ricas experiências aos visitantes e maiores ganhos para as 
comunidades receptoras. Mas, para isso, é indispensável que as administrações municipais se antecipem 
aos problemas e pressões gerados pela demanda turística, assumindo um maior cuidado com a planificação 
do território municipal, qualificando os espaços públicos, disponibilizando infraestrutura adequada dos 
serviços urbanos básicos, valorizando a cultura local e protegendo o patrimônio natural. Para que esse 
processo de desenvolvimento do município com o pleno uso das potencialidades geradas pelo turismo 
alcance o sucesso esperado e seja legítimo, deverá resultar de maior interação entre administração pública, 
nos seus vários níveis, e os diversos atores da sociedade civil envolvidos com a atividade turística e com 
seus impactos. 



365

APÊNDICE A:  A DESPESA PÚBLICA: CONCEITUAÇÃO, 
CLASSIFICAÇÃO E ESTÁGIOS

Conceituação

Constituem despesa pública, segundo Caixeta (1997; 37), os dispêndios financeiros efetuados pelo Estado 
para satisfazer as necessidades públicas, como educação, saúde, segurança pública, defesa nacional, cultura, 
meio ambiente, entre outras. Em sentido amplo, pode-se entender a despesa pública como a totalidade dos 
desembolsos que ocorrem nas entidades públicas, tratando da aplicação dos recursos arrecadados no custeio 
da máquina pública e em investimentos que permitam ao Estado cumprir suas funções.

De acordo com Kohama (1996; 8), “constituem despesa pública os gastos fixados na lei orçamentária ou em 
leis especiais destinados à execução dos serviços públicos e dos aumentos patrimoniais; à satisfação dos 
compromissos da dívida ativa; ou ainda à restituição ou pagamento de importâncias recebidas a título de 
cauções, depósitos, consignações etc.”

Entende-se hoje o orçamento como uma técnica especializada de administração dos recursos públicos, em 
que se procura, por meio de um processo de elaboração, execução e avaliação de programas previamente 
formulados, a melhor aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado. Assim, o orçamento funciona como um 
curso de ação para o administrador público.

A lei orçamentária anual (LOA) deve ser elaborada de forma compatível com o plano plurianual de ação 
governamental (PPA), com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e com as normas da Lei Complementar 
nº. 101/00, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A contabilidade pública, por sua vez, registra os acontecimentos em termos financeiros, mostrando o que a 
administração realizou, ou seja, é retrospectiva, ao passo que o orçamento é prospectivo. A contabilidade 
é um instrumento de controle financeiro essencial, fornecendo ao orçamento uma metodologia de trabalho 
mediante uma estrutura de contas e quantificação de dados produzidos pela gestão administrativa.

Classificação

A despesa pública classifica-se em dois grandes grupos: despesa orçamentária e despesa extraorçamentária.

A despesa extraorçamentária é aquela cuja realização independe de autorização legislativa, sendo paga à 
margem do orçamento. Constitui-se em saídas do passivo financeiro compensatórias de entradas no ativo 
financeiro, oriundas de receitas extra-orçamentárias, correspondendo à restituição ou entrega de valores 
recebidos sob a forma de cauções, fianças, depósitos, consignação em folha de pagamento, salários e 
vencimentos não reclamados, entre outros. 

A despesa orçamentária, por sua vez, é aquela fixada na lei orçamentária, cuja realização depende de 
autorização legislativa. Não se pode realizar sem crédito orçamentário correspondente e reduz a situação 
líquida do patrimônio financeiro das entidades públicas. Trata-se do desembolso de recursos destinados à 
cobertura da manutenção e operação dos serviços públicos, de obras e investimentos públicos e outras de 
natureza semelhante. 

De acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, na lei de orçamento 
a discriminação da despesa deverá ser feita, no mínimo, por elementos, em cada unidade administrativa ou 
órgão do governo. 

Conforme o artigo 14 da referida lei, constitui Unidade Orçamentária o agrupamento de serviços subordinados 
ao mesmo órgão a que serão consignadas dotações próprias para execução de programas de trabalho. Às 
unidades orçamentárias deve corresponder responsabilidade pelo planejamento e execução de projetos e 
atividades setoriais, bem como competência para autorizar despesas e realizá-las. 

Por elementos entende-se o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros 
meios de que se serve a administração pública para a consecução de seus fins. Ou seja, o elemento de 
despesa identifica o objeto imediato do gasto, indicando a modalidade de aplicação.
Os artigos 12 e 13 da Lei nº. 4.320/64 apresentam a discriminação da despesa orçamentária, em que se 
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identificam duas categorias econômicas básicas, que são as despesas correntes e despesas de capital.

As despesas correntes são os gastos realizados pela administração pública para a manutenção e o 
funcionamento de seus órgãos e atividades. Constituem gastos de natureza operacional. Nesse grupo 
enquadram-se as despesas de custeio e as transferências correntes.

As despesas de capital, por sua vez, são os gastos realizados pela administração pública com o propósito 
de criar bens de capital ou mesmo de adquirir bens de capital já em uso. É o caso dos investimentos e 
inversões financeiras, os quais constituirão incorporações ao patrimônio público.

Portanto, segundo o disposto na Lei nº. 4.320/64, na despesa orçamentária deve ser observada a distribuição 
pelas categorias econômicas, enquanto na lei de orçamento a discriminação de despesa deverá ser feita, 
no mínimo, por elemento. 

Devido à necessidade de estabelecer um esquema de classificação que forneça informações mais amplas 
sobre as programações de planejamento e orçamento e, ao mesmo tempo, padronizar a terminologia para 
todos os níveis de governo, foi elaborada a discriminação da despesa orçamentária por funções, conhecida 
como classificação funcional programática. 

A discriminação ordenada na classificação funcional programática visa conjugar as funções do governo 
com os programas e subprogramas a serem desenvolvidos. A classificação parte do entendimento amplo do 
conceito de função, considerando esta como os objetos da intervenção governamental no desenvolvimento 
social e econômico da comunidade. Os programas evidenciam os objetivos a serem alcançados com 
a execução do orçamento, representando objetivos concretos e globais, enquanto os subprogramas 
representam objetivos e ações parciais buscadas pela administração pública por meio do orçamento.

Deve-se destacar, ainda, que os subprogramas são, em cada área de governo, obrigatoriamente 
desdobrados em projetos e atividades, que são o menor nível de agregação das ações governamentais, 
sendo estabelecidos segundo as respectivas necessidades da programação.

Por fim, quanto ao regime contábil da despesa pública, no Brasil adota-se o regime de competência, uma 
vez que a Lei n.º 4.320/64 determina, em seu artigo 35, que pertencem ao exercício financeiro “as despesas 
nele legalmente empenhadas”. Ou seja, a lei considera o fato gerador, atribuindo e apropriando a despesa 
ao exercício, observando-se a data do empenho, que é o fato gerador da despesa. Isso porque o que 
cria para o Estado a obrigação de pagamento é o empenho da despesa, conforme será visto adiante. As 
despesas empenhadas e não pagas são transferidas para o exercício seguinte como restos a pagar do 
exercício encerrado.

Estágios

Desde a edição do Código de Contabilidade Pública, em 1922, determina-se que toda despesa orçamentária 
do Estado deve passar por três estágios: empenho, liquidação e pagamento. Essas fases da despesa 
encontram-se também determinadas nos artigos 58 a 70 da Lei nº. 4.320/64, os quais tratam da execução 
da despesa orçamentária.

Entretanto, a escrituração contábil da despesa orçamentária deve, ainda, ser registrada também quanto 
ao aspecto relativo ao crédito fixado na lei orçamentária. Na realidade, isso representa mais uma etapa da 
despesa, denominada fixação. 

A fixação, que corresponde ao primeiro estágio desenvolvido pela despesa orçamentária, é cumprida por 
ocasião da edição da discriminação das tabelas explicativas, baixadas por meio da lei de orçamento. A 
Lei Orçamentária Anual é o documento no qual se encontram estimadas as receitas e fixadas as despesas 
orçamentárias, constituindo, em última análise, esse estágio. 

O empenho, segundo estágio da despesa orçamentária, “é o ato emanado de autoridade competente que 
cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”(art. 58 da Lei 
nº. 4.320/64). É a garantia de que existe dotação do orçamentária necessária para a liquidação de um 
compromisso assumido.

O ato de empenho gera uma redução no saldo de determinada dotação do orçamento ou no crédito adicional, 
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o que compromete uma parcela necessária à realização de uma despesa, ficando esta parcela destinada 
exclusivamente ao pagamento do objeto do empenho.

Portanto, uma vez autorizado o empenho pela autoridade competente (ordenador de despesa), fica criada 
a obrigação de pagamento para o Estado, podendo esta ficar dependendo de algumas condições ou não, 
de acordo com o caso. Conforme dispõe o art. 59 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, o empenho 
da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos na lei orçamentária. Como o empenho 
constitui um valor deduzido da dotação orçamentária, caso o valor a ser empenhado seja maior do que o 
crédito fixado, não haverá condição para que seja efetuado. Para cada empenho será extraído um documento 
denominado nota de empenho, a qual indicará o nome do credor, a especificação e o valor da despesa, bem 
como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Em termos de administração pública, é sempre necessária a emissão da nota de empenho para a devida 
efetivação dos gastos públicos. Ou seja, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Existem três modalidades de empenho: ordinário, por estimativa e global. O primeiro é utilizado para 
as despesas normais que não tenham nenhuma característica especial. Destina-se ao atendimento das 
despesas quantificáveis e liquidáveis de uma só vez. Nesta modalidade é efetuada a quase totalidade dos 
gastos que os órgãos públicos são obrigados a realizar. 

O empenho por estimativa é utilizado nos casos em que não se pode determinar o montante exato do 
compromisso assumido pelo governo. É o que ocorre com os gastos decorrentes de consumo de água, 
energia elétrica e telefone, por exemplo. Nesses casos, deve-se proceder a um estudo que permita estimar 
os valores. Nesta modalidade de empenho, há a necessidade de se emitir outro documento na ocasião 
do recebimento das contas quando estará determinado o gasto efetivo, que é o subempenho. Portanto, 
subempenho é o ato de registro do valor deduzido da importância empenhada por estimativa. Como o 
subempenho não pode exceder o limite do crédito constante do empenho por estimativa, sempre que se 
fizer necessário, o montante deste pode ser reforçado.

O empenho global é utilizado para os casos de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento, 
deduzindo-se os valores correspondentes nas respectivas quotas trimestrais e abrangendo todo o período 
previsto no contrato. Esse tipo de procedimento visa evitar entraves de processamento e multiplicidade de 
trabalho. Alguns exemplos típicos de gasto que se utilizam do empenho global seriam o aluguel de imóveis, 
máquinas e equipamentos, em que se fixam pagamentos mensais, compra de materiais com entregas 
parceladas, entre outros. 

A liquidação, como terceiro estágio da despesa, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, 
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Essa verificação tem por fim 
apurar a origem e o objeto do que se deve quitar, a importância exata a saldar e a quem se deve pagar para 
extinguir a obrigação. A liquidação da despesa por fornecimentos realizados ou serviços prestados terá por 
base o contrato ou acordo respectivo, a nota de empenho e os comprovantes da entrega do material ou da 
prestação do serviço.

Como existem três modalidades de empenho, haverá três modalidades de liquidação correspondentes: 
liquidação de empenho ordinário, liquidação de empenho por estimativa e liquidação de empenho global.

Feita a liquidação da despesa, mediante o processo de verificação do credor, há que se providenciar, como 
consequência, a devida ordem de pagamento, que é o despacho realizado por autoridade competente, 
determinando que a despesa seja paga. Com essa assinatura encerra-se a fase denominada liquidação, o 
que equivale a dizer que a despesa foi realizada. 

O pagamento, quarto e último estágio da despesa orçamentária, é o ato em que o poder público faz a entrega do 
numerário correspondente, recebendo a devida quitação. Cabe ressaltar que o pagamento da despesa só será 
efetuado quando ordenado após sua regular liquidação, por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídas.
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APÊNDICE B: MUNICÍPIOS QUE RECEBERAM TRANSFERÊNCIAS 
FEDERAIS VOLUNTÁRIAS DO MINISTÉRIO DO TURISMO

Tabela 1: Municípios  da Região Norte  que receberam transferências federais voluntárias 
do Ministério do Turismo – Brasil – janeiro de 2005 a junho de 2008 – em R$

ACRE 7.407.299

Acrelândia 250.000 Rio Branco 6.837.299

Assis Brasil 120.000 Senador Guiomard 200.000

AMAZONAS 55.639.280

Anori 1.067.500 Nhamunda 400.000

Autazes 500.000 Nova Olinda do Norte 300.000

Borba 5.377.500 Parintins 2.000.000

Carauari 500.000 Rio Preto da Eva 5.650.000

Codajás 500.000 São Sebastiao Uatuma 100.000

Fonte Boa 3.000.000 Silves 150.000

Manaus 32.528.780 Tapauá 50.000

Maues 3.104.250 Uarini 411.250

AMAPÁ 9.856.585

Ferreira Gomes 1.000.000 Macapá 8.247.757

Itaubal 240.000 Santana 76.328

Laranjal do Jari 292.500

RONDÔNIA 7.030.180

Alto Paraiso 147.500 Nova Mamore 50.000

Cacoal 79.655 Pimenteiras Do Oeste 50.000

Castanheiras 50.000 Porto Velho 5.977.027

Cerejeiras 120.000 Rolim De Moura 100.000

Guajara-Mirim 100.000 Santa Luzia D`Oeste 70.000

Guarara-Mirim 145.998 Teixeirópolis 40.000

Ji-Parana 100.000

PARÁ 53.021.810

Abaetetuba 990.000 Melgaço 120.000

Agua Azul do Norte 200.000 Monte Alegre 296.929

Altamira 200.000 Óbidos 250.000

Ananindeua 2.170.000 Palestina do Pará 100.000

Augusto Correa 250.000 Ponta de Pedras 360.000

Barcarena 300.000 Salinópolis 1.730.186

Belém 28.872.496 Santa Isabel do Pará 97.500

Braganca 1.300.000 Santa Luzia do Pará 743.750
Continua
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Continua

Canaã dos Carajás 475.150 Santa Maria das Barreiras 195.000

Capitão Poco 600.000 Santana do Araguaia 346.250

Castanhal 206.500 Santarém 9.093.000

Garrafão do Norte 36.435 São Francisco do Pará 250.000

Mãe do Rio 104.012 Sao Sebastiao  Boa Vista 292.500

Marabá 2.263.352 Tracuateua 130.000

Medicilândia 828.750 Ulianópolis 220.000

ROR AIMA 29.947.463

Alto Alegre 125.000 Caracarai 775.000

Amajari 180.000 Caroebe 100.000

Boa Vista 22.856.863 Normandia 80.000

Bonfim 921.000 Rorainópolis 3.935.000

TOCANTINS 15.768.270

Aguiarnópolis 20.000 Itapiratins 97.500

Aliança do Tocantins 20.000 Lagoa da Confusão 100.000

Ananas 175.000 Miracema do Tocantins 1.160.230

Araguacema 97.500 Monte do Carmo 50.000

Araguana 350.000 Nazaré 150.000

Araguatins 587.500 Palmas 1.842.740

Arapoema 150.000 Pau D`Arco 1.065.000

Augustinópolis 737.500 Pium 275.000

Babaçulândia 195.000 Porto Nacional 2.887.500

Buriti do Tocantins 150.000 Praia Norte 810.000

Caseara 600.000 Santa Fé do Araguaia 540.000

Colinas do Tocantins 187.500 Santa Rita do Tocantins 70.000

Cristalândia 150.000 São Bento do Tocantins 487.500

Divinópolis de Tocantins 487.500 São Miguel do Tocantins 1.219.050

Dois Irmãos do Tocantins 50.000 Sítio Novo do Tocantins 246.250

Fortaleza do Tabocão 100.000 Taguatinga 130.000

Gurupi 80.000 Tocantinia 500.000

Continuação Tabela 1

Fonte:  Ministério da Fazenda – Controladoria Geral da União
Os valores referem-se aos recursos federais aplicados em todos os projetos e atividades somadas, que foram 
realizados mediante a celebração de convênios com o Ministério do Turismo entre janeiro 2005 e junho 2008.
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Tabela 2: Municípios  da Região Nordeste  que receberam transferências federais voluntárias 
do Ministério do Turismo – Brasil – janeiro de 2005 a junho de 2008 – em R$

ALAGOAS 61.575.220

Arapiraca 353.000 Junqueiro 270.000

Atalaia 100.000 Maceió 32.590.000

Barra de Santo Antônio 17.430.000 Maragogi 3.727.500

Barra de São Miguel 250.000 Marechal Deodoro 97.500

Boca da Mata 350.000 Olho D`Agua das Flores 250.000

Carneiros 100.000 Palmeira dos Índios 292.500

Coruripe 376.750 Quebrangulo 546.000

Feliz Deserto 341.250 Roteiro 50.000

Fleixeiras 100.000 Santa Luzia do Norte 146.250

Ibateguara 2.911.970 São José da Laje 100.000

Japaratinga 50.000 São Luís do Quitunde 250.000

Jequiá da Praia 892.500

BAHIA 102.476.841

Abaira 840.000 Ibirapua 186.100

Amargosa 977.500 Ibitita 380.000

Amélia Rodrigues 97.500 Ibotirama 200.000

Aratuipe 146.250 Igapora 1.273.750

Barra 146.250 Ilheus 3.365.000

Barra da Estiva 400.000 Inhambupe 975.000

Bom Jesus da Lapa 850.000 Ipupiara 268.125

Caculé 113.164 Iraquara 120.000

Cairu 780.000 Irece 140.000

Camamu 465.000 Itaparica 1.253.248

Campo Alegre de Lourdes 739.500 Itapetinga 120.000

Cândido Sales 170.000 Itiuba 400.000

Caravelas 140.000 Jaborandi 250.000

Carinhanha 100.000 Jeremoabo 150.000

Central 100.000 Juazeiro 708.900

Cipo 650.000 Lapão 518.750

Correntina 97.500 Lauro de Freitas 8.100.000

Crisopolis 200.000 Lencóis 516.750

Cruz das Almas 750.000 Luís Eduardo Magalhães 300.000

Dias D`Ávila 1.175.000 Macaúbas 438.750

Dom Macedo Costa 100.000 Maragogipe 200.000

Entre Rios 100.000 Marau 97.500

Formosa do Rio Preto 500.000 Mata de São João 1.152.950

Gov. Mangabeira 25.000 Monte Santo 870.000

Iacu 30.000 Morro do Chapeu 41.352
Continua
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Continua

Mucuge 513.098 Ribeirão do Largo 500.000

Nova Viçosa 325.000 Ruy Barbosa 487.500

Palmeiras 1.050.000 Salvador 60.098.622

Paratinga 767.500 Santa Maria da Vitoria 310.598

Paulo Afonso 550.000 Santa Rita de Cássia 778.750

Piritiba 100.000 Santana 150.000

Porto Seguro 1.132.506 Santo Estevão 78.000

Prado 195.553 São Sebastião do Passe 280.000

Presidente Dutra 300.000 Senhor do Bonfim 1.540.000

Presidente Tancredo Neves 160.875 Serra Dourada 150.000

Riachão das Neves 30.000 Uibai 870.000

Riacho de Santana 390.000

CEARÁ 177.039.776

Acarau 3.055.396 Carnaubal 100.000

Acopiara 120.000 Catarina 492.500

Aiuaba 1.167.500 Catunda 135.000

Altaneira 195.000 Caucaia 4.714.000

Alto Santo 1.365.000 Chaval 1.050.000

Amontada 1.077.815 Ibicuitinga 640.000

Apuiares 698.375 Icapui 150.000

Aquilaz 209.344 Icó 576.125

Aquiraz 3.939.942 Iguatu 8.607.382

Aracati 572.000 Ipaporanga 200.000

Araripe 430.000 Ipu 1.770.000

Aratuba 251.375 Ipueiras 200.000

Arneiroz 100.000 Iraucuba 146.250

Assare 180.000 Itaitinga 140.000

Aurora 200.000 Itapage 100.000

Baixio 530.000 Itapipoca 483.985

Banabuiu 266.500 Itapiuna 384.000

Barbalha 964.225 Itarema 2.553.519

Barroquinha 270.000 Jaguaribara 50.000

Baturite 492.500 Jaguaribe 725.000

Beberibe 1.216.500 Jaguaruana 575.250

Boa Viagem 140.000 Jijoca de Jericoacoara 476.280

Brejo Santo 550.000 Juazeiro do Norte 6.308.750

Camocim 330.000 Lavras da Mangabeira 1.835.000

Caninde 3.443.250 Limoeiro do Norte 1.397.500

Capistrano 146.250 Maracanau 3.922.500

Carire 573.000 Marco 140.000

Caririacu 704.500 Martinopole 270.000

Carius 390.000 Massape 193.900

Continua

Continuação tabela 2
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Mauriti 699.000 Quixere 795.875

Meruoca 1.578.750 Redenção 310.000

Miraima 397.500 Russas 660.000

Missaão Velha 1.325.345 Saboeiro 520.000

Mombaça 1.120.000 Salitre 80.000

Morada Nova 1.135.000 Santana do Acarau 265.000

Mulungu 120.000 Sao Benedito 438.000

Nova Olinda 763.000 São Luis do Curu 70.000

Nova Russas 136.500 Senador As 145.000

Novo Oriente 1.331.250 Senador Pompeu 2.226.500

Ocara 338.844 Sobral 487.500

Oros 790.000 Solonopole 1.275.000

Pacajus 1.500.000 Tabuleiro do Norte 97.500

Pacoti 80.000 Tamboril 348.000

Pacuja 540.000 Tarrafas 97.500

Palhano 516.500 Taua 6.005.500

Paracuru 3.580.768 Tejucuoca 1.257.610

Paraipaba 2.010.649 Tiangua 1.247.625

Parambu 4.837.648 Trairi 3.352.174

Penaforte 100.000 Ubajara 39.000

Porteiras 1.492.500 Umirim 437.875

Quiterianopolis 740.000 Uruburetama 1.144.000

Quixada 4.158.750 Uruoca 673.750

Quixelo 350.000 Varzea Alegre 363.250

Quixeramobim 4.235.000 Viçosa do Ceara 988.602

MAR ANHÃO 29.603.404

Alcantara 285.750 Chapadinha 362.948

Alto Alegre do Pindare 585.000 Codo 195.000

Anapurus 250.000 Codó 58.000

Arari 1.055.000 Cururupu 500.000

Axixa 772.500 Grajau 492.500

Balsas 100.000 Guimaraes 307.322

Barao de Grajau 550.000 Humberto de Campos 118.971

Barra do Corda 200.000 Imperatriz 50.000

Barreirinha 150.000 Itapecuru Mirim 1.033.750

Barreirinhas 1.150.000 Itinga do Maranhão 341.250

Bela Vista do Maranhão 100.000 Junco do Maranhão 80.000

Bequimao 150.000 Lago do Junco 200.000

Brejo 418.971 Lagoa do Mato 600.000

Cantanhede 485.000 Lagoa Grande do Maranhão 100.000

Caxias 292.500 Luziânia 280.000
Continua
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Maranhãozinho 200.000 Raposa 206.700

Mirinzal 200.000 Rosário 442.500

Montes Altos 450.000 Santa Luzia do Parua 150.000

Morros 412.500 São Domingos do Maranhão 500.000

Nova Colinas 165.750 São Francisco do Brejão 80.000

Nova Iorque 749.805 São João dos Patos 890.000

Nova Olinda do Maranhão 492.500 São José do Ribamar 261.075

Olinda Nova do Maranhão 297.500 São Luis 3.502.176

Paço do Lumiar 655.750 Sao Mateus do Maranhão 195.000

Paraíbano 585.000 Sitio Novo 472.500

Passagem Franca 1.200.000 Sucupira do Norte 350.000

Pastos Bons 992.500 Sucupira do Riachao 390.000

Peri Mirim 150.000 Timon 666.481

Peritoro 166.725 Turiaçu 800.000

Pindare Mirim 725.000 Tutoia 336.980

Pinheiro 500.000 Vargem Grande 460.000

Pio XII 100.000 Viana 200.000

Poção de Pedras 292.500 Vitória do Mearim 100.000

PAR AÍBA 23.431.364

Agua Branca 1.227.500 Cacimba de Areia 450.000

Alagoa Grande 2.538.463 Cacimba de Dentro 1.026.875

Alcantil 68.250 Cacimbas 120.000

Alhandra 536.250 Caiçara 587.625

Amparo 449.250 Cajazeiras 400.000

Aparecida 340.000 Cajazeirinhas 217.000

Aracagi 97.500 Caldas Brandão 70.000

Arara 386.875 Camalau 70.000

Araruna 880.000 Campina Grande 5.085.432

Baia da Traição 595.095 Catingueira 470.000

Bayeux 7.300.000 Catole do Rocha 130.000

Belém do Brejo do Cruz 230.000 Catolé do Rocha 1.000.000

Bernardino Batista 255.000 Conceicão 121.875

Bom Sucesso 153.125 Condado 50.000

Boqueirão 1.817.500 Conde 1.560.625

Borborema 689.875 Congo 70.000

Brejo do Cruz 1.045.000 Coremas 300.000

Caapora 50.000 Cruz do Espírito Santo 1.813.750

Caaporã 100.000 Cubati 300.000

Cabaceiras 150.000 Cuite de Mamanguape 170.000

Cabedelo 1.000.000 Cuitegi 50.000

Cachoeira dos Indios 143.255 Damião 1.486.875
Continua
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Desterro 120.000 Pilar 243.750

Diamante 241.875 Piloezinhos 68.250

Duas Estradas 365.000 Pitimbu 5.567.500

Emas 414.375 Poço Dantas 446.875

Esperança 648.364 Poço de Jose de Moura 120.000

Fagundes 150.000 Pombal 121.875

Frei Martinho 121.875 Princesa Isabel 70.000

Guarabira 230.000 Remigio 70.000

Gurjão 136.500 Riachão do Bacamarte 100.000

Imaculada 150.000 Riachão do Poco 100.000

Itabaiana 2.485.000 Riacho de Santo Antonio 59.700

Itatuba 470.000 Rio Tinto 431.905

Jacarau 120.000 Santa Luzia 360.000

Jerico 400.000 Santa Teresinha 100.000

João Pessoa 30.641.751 Santana de Mangueira 175.000

Juazeirinho 1.330.000 Santarém 135.000

Juripiranga 70.000 Santo André 48.750

Logradouro 121.875 São Bento 810.000

Lucena 557.500 São Bento de Pombal 243.750

Malta 50.000 São José da Lagoa Tapada 67.900

Mamanguape 70.000 São José de Espinharas 1.260.000

Marcacao 119.875 São Mamede 381.237

Mari 505.000 Sao Miguel de Taipu 121.875

Marizopolis 270.000 São Sebastião do Umbuzeiro 191.875

Matinhas 100.000 Sape 200.000

Mato Grosso 150.000 Serra Da Raiz 110.000

Matureia 150.000 Serraria 140.000

Mogeiro 1.080.000 Sertaozinho 121.875

Monteiro 210.000 Sobrado 50.000

Natuba 48.750 Soledade 220.000

Nazarezinho 160.000 Sume 150.000

Olho D`Agua 190.000 Taperoa 263.059

Parari 100.000 Tavares 310.000

Patos 2.910.000 Triunfo 1.914.873

Pedra Branca 2.023.500 Uirauna 760.000

Pedras de Fogo 260.250 Umbuzeiro 120.000

Pedro Regis 78.000 Várzea 120.000

Pianco 1.180.000

PERNAMBUCO 27.552.021

Afogados da Ingazeira 500.000 Angelim 100.000

Agrestina 430.000 Araripina 89.159

Continua
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Arcoverde 1.315.125 Lajedo 240.000

Belém de Maria 444.190 Macaparana 759.375

Bezerros 2.800.000 Machados 156.750

Bodoco 50.000 Maraial 75.000

Bom Conselho 360.000 Mirandiba 200.000

Brejão 200.000 Olinda 43.663.690

Buique 1.596.204 Orobo 50.000

Buque 56.000 Ouricuri 18.728

Cabo de Santo Agostinho 5.250.000 Palmeirina 650.000

Cabrobo 120.000 Parnamirim 1.989.972

Camaragibe 2.442.950 Passira 200.000

Camutanga 640.000 Paudalho 350.000

Capoeiras 100.000 Pesqueira 80.000

Caruaru 620.000 Petrolandia 250.000

Casinhas 150.000 Petrolina 249.151

Cha Grande 536.250 Pombos 367.475

Cortes 860.000 Quipapa 999.000

Dormentes 100.000 Recife 31.001.061

Feira Nova 100.000 Riacho das Almas 50.000

Flores 230.000 Rio Formoso 120.000

Garanhuns 2.408.000 Salgueiro 310.366

Gravata 1.030.000 Saloa 300.000

Iati 145.000 Santa Cruz 3.650.000

Ibirajuba 100.000 Santa Cruz Capibaribe 90.000

Iguaraci 181.915 Santa Maria Boa Vista 303.622

Ipojuca 4.597.229 São Benedito do Sul 97.500

Ipubi 485.800 Sao Joaquim do Monte 100.000

Itaiba 100.000 São Lourenço da Mata 1.413.750

Jaqueira 70.000 São Vicente Ferrer 136.500

Jatauba 100.000 Serra Talhada 362.500

João Alfredo 290.000 Serrita 50.000

Joaquim Nabuco 874.600 Solidão 233.000

Jucati 50.000 Surubim 70.000

Lagoa do Itaenga 390.000 Vertentes 292.500

Lagoa dos Gatos 170.000 Vitória de Santo Antão 135.000

PIAUÍ 49.226.770

Alto Longa 103.535 Cajazeiras do Piauí 146.250

Altos 146.250 Cajueiro da Praia 134.906

Barro Duro 146.250 Campo Maior 1.300.000

Belem do Piauí 97.500 Castelo do Piauí 527.040

Bonfim do Piauí 146.250 Castelo do Piauí 101.166
Continua
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Cocal 90.000 Parnaíba 4.191.595

Cocal dos Alves 90.000 Pedro Ii 1.800.000

Corrente 1.530.000 Pedro Li 450.000

Demerval Lobão 90.000 Picos 101.413

Elesbão Veloso 146.250 Piracuruca 300.000

Esperantina 645.000 Piripiri 1.100.000

Ilha Grande 272.490 Porto Alegre do Piauí 267.000

Itaueira 345.900 Santa Cruz dos Milagres 341.500

Jose de Freitas 438.995 São Goncalo do Piauí 195.000

Juazeiro do Piauí 243.750 São João do Arraial 101.547

Lagoa do Barro do Piauí 146.250 São João do Piauí 311.661

Luís Correia 700.000 São Miguel do Tapuio 644.615

Miguel Alves 150.000 São Raimundo Nonato 120.000

Monsenhor Gil 120.000 Simplicio Mendes 49.988

Novo Oriente do Piauí 57.717 Socorro do Piauí 99.313

Oeiras 670.682 Teresina 30.236.958

Palmeira do Piauí 200.000 Valença do Piauí 40.000

Parnagua 90.000

RIO GR ANDE DO NORTE 12.421.828

Acari 226.250 Frutuoso Gomes 130.000

Alto do Rodrigues 140.000 Ipanguacu 130.000

Angicos 80.000 Ipueira 117.000

Antonio Martins 550.000 Itaja 120.000

Apodi 1.260.000 Jacana 791.250

Ares 220.000 Jandaira 140.000

Aries 152.509 Janduis 50.000

Assu 700.000 Jardim de Piranhas 220.000

Bodo 110.000 João Dias 350.000

Brejinho 130.000 Jose da Penha 120.000

Caicara do Norte 30.000 Lagoa de Pedras 107.250

Caico 1.558.750 Lagoa Nova 237.500

Caraubas 140.000 Lagoa Salgada 120.000

Carnaubais 100.000 Lajes 140.000

Ceará-Mirim 724.972 Luís Gomes 500.000

Coronel Ezequiel 50.000 Major Sales 120.000

Currais Novos 1.025.000 Marcelino Vieira 583.250

Encanto 801.750 Martins 100.000

Extremoz 189.971 Messias Targino 87.750

Felipe Guerra 598.250 Monte das Gameleiras 210.000

Fernando Pedroza 100.000 Natal 72.219.503

Florania 141.375 Nisia Floresta 1.164.971

Continua
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Parazinho 237.500 São Paulo do Potengi 97.500

Parelhas 117.000 São Vicente 2.315.500

Patu 120.000 Senador Georgino Avelino 219.971

Pau dos Ferros 360.600 Serra Caiada 197.500

Pendencias 263.250 Serra de Sao Bento 50.000

Pureza 130.000 Serra de São Bento 220.000

Riacho da Cruz 328.000 Serra Negra do Norte 656.250

Santa Maria 4.467.850 Taboleiro Grande 107.250

Santana do Matos 50.000 Tangará 270.000

Santana do Seridó 370.000 Tenente Ananias 50.000

Santo Antônio 95.000 Tibau do Sul 986.971

São Bento do Trairi 330.000 Timbauba dos Batistas 145.000

São Fernando 117.000 Umarizal 300.000

São Gonçalo do Amarante 3.176.551 Upanema 400.000

São Miguel de Touros 100.000 Vera Cruz 464.375

SERGIPE 43.840.429

Aquidaba 330.000 Monte Alegre de Sergipe 230.000

Aracaju 1.230.443 Neopolis 1.170.000

Aracajú 31.149.351 Nossa Senhora Aparecida 196.250

Araua 100.000 Nossa Senhora de Lourdes 200.000

Areia Branca 201.800 Pacatuba 1.397.774

Barra dos Coqueiros 450.000 Pinhão 400.000

Boquim 800.000 Poco Verde 310.000

Brejo Grande 120.244 Porto Da Folha 430.000

Cananindé de São Francisco 146.500 Propriá 120.000

Capela 670.000 Ribeirópolis 341.250

Cedro de São João 520.000 Salgado 150.000

Divina Pastora 100.000 Santa Luzia do Itanhy 115.015

Estância 142.821 São Cristóvão 750.954

Ilha das Flores 300.000 São Miguel do Aleixo 50.000

Indiaroba 488.750 Simão Dias 530.000

Japaratuba 503.750 Tomar do Geru 50.000

Laranjeiras 145.527
Fonte:  Ministério da Fazenda – Controladoria Geral da União

Os valores referem-se aos recursos federais aplicados em todos os projetos e atividades somadas, que foram 
realizados mediante a celebração de convênios com o Ministério do Turismo entre janeiro 2005 e junho 2008.
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Tabela 3: Municípios  da Região Sudeste  que receberam transferências federais voluntárias 
do Ministério do Turismo – Brasil – janeiro de 2005 a junho de 2008 – em R$

ESPIRITO SANTO 36.282.223

Afonso Cláudio 297.500 Irupi 490.000

Água Doce do Norte 97.500 Itaguaçu 950.000

Alegre 300.000 Iuna 350.000

Alto Rio Novo 130.000 Laranja da Terra 60.000

Anchieta 300.000 Linhares 1.350.000

Aracruz 1.000.000 Mantenópolis 132.500

Baixo Guandu 300.000 Marataizes 450.000

Boa Esperança 1.422.400 Marechal Floriano 60.000

Brejetuba 195.000 Mucurici 40.000

Cachoeiro do Itapemirim 74.557 Muniz Freire 485.750

Colatina 353.225 Ponto Belo 146.250

Conceição do Castelo 150.000 Rio Bananal 322.800

Divino de São Lourenço 48.750 Santa Leopoldina 836.266

Domingos Martins 5.468.125 Santa Maria do Jetibá 800.000

Dores do Rio Preto 97.500 Santa Teresa 1.462.283

Fundão 292.500 São Roque do Canaa 150.000

Governador Lindemberg 150.000 Serra 705.625

Guacui 100.000 Vargem Alta 50.000

Guarapari 2.484.802 Venda Nova do Imigrante 1.802.200

Ibiraçu 625.000 Vila Velha 335.625

Iconha 326.750 Vitória 11.089.315

MINAS GER AIS 246.666.634

Abadia dos Dourados 495.000 Antonio Dias 45.000

Abaeté 100.000 Araçai 150.000

Açucena 55.000 Araguari 246.250

Água Boa 97.500 Arantina 295.000

Aiuruoca 100.000 Arapora 786.250

Alagoa 357.500 Araxa 770.000

Alfenas 861.022 Arceburgo 50.000

Alpercata 245.000 Areado 100.000

Alterosa 721.750 Aricanduva 20.000

Alto Caparao 68.250 Baependi 1.267.500

Alto Jequitiba 60.000 Baldim 100.000

Alvinopolis 100.000 Bambui 510.000

Alvorada de Minas 50.000 Barão de Cocais 195.000

Amparo da Serra 50.000 Barbacena 80.000

Andrelandia 300.000 Barra Longa 220.000
Continua
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Barroso 60.000 Carmo de Minas 267.500

Belo Horizonte 56.322.473 Carmo do Cajuru 97.500

Bias Fortes 50.000 Carmo do Paranaíba 292.500

Bicas 100.000 Carmo do Rio Claro 150.000

Bocaiuva 910.000 Carneirinho 195.000

Bom Despacho 682.500 Carvalhópolis 150.000

Bom Repouso 50.000 Cascalho Rico 171.875

Bonfinópolis de Minas 249.950 Cássia 100.000

Bras Pires 50.000 Caxambu 1.050.000

Brasopólis 446.250 Cedro do Abaeté 50.000

Bueno Brandão 2.500.000 Centralina 456.250

Bugre 80.000 Chácara 177.500

Cabo Verde 200.000 Chapada Gaúcha 140.000

Cachoeira de Minas 134.550 Chiador 50.000

Cachoeira de Minas 50.000 Claro dos Poções 165.000

Cachoeira de Pajeu 281.988 Cláudio 445.000

Caeté 120.000 Conceição da Barra de Minas 15.000

Caiana 176.250 Conceição da Barra de Minas 100.000

Caldas 100.000 Conceição das Alagoas 95.000

Camanducaia 100.000 Conceição de Ipanema 40.000

Campanário 146.250 Conceição do Mato Dentro 97.500

Campanha 341.250 Conceição do Rio Verde 100.000

Campina Verde 150.000 Cônego Marinho 75.000

Campo Azul 228.000 Conselheiro Lafaiete 240.000

Campo Belo 2.342.500 Conselheiro Pena 350.000

Campo do Meio 682.500 Contagem 3.051.785

Campos Altos 130.000 Coração de Jesus 200.000

Campos Gerais 100.000 Coração de Jesus 350.000

Cana Verde 97.500 Cordisburgo 1.070.000

Canapolis 1.470.000 Cordislandia 120.000

Candeias 197.500 Coroaci 351.081

Capelinha 100.000 Coromandel 371.250

Capetinga 170.000 Coronel Fabriciano 292.500

Capinopolis 243.750 Córrego Danta 97.500

Capitão Eneas 395.000 Córrego do Bom Jesus 50.000

Capitólio 100.000 Córrego Fundo 100.000

Caputira 260.000 Córrego Novo 395.000

Caratinga 200.000 Crisolita 390.000

Caratinga 100.000 Cristália 105.000

Carlos Chagas 347.500 Cristiano Otoni 97.500

Carmo da Mata 292.500 Crucilândia 79.250
Continua
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Cruzeiro da Fortaleza 437.500 Grupiara 97.500

Curral de dentro 179.600 Guapé 760.000

Delfim Moreira 100.000 Guaraciaba 529.425

Delfinópolis 100.000 Guarani 98.750

Descoberto 100.000 Guarara 79.250

Desterro de Entre Rios 286.250 Guimarânia 258.250

Diamantina 600.420 Gurinhata 480.000

Dionísio 146.250 Heliodora 100.000

Divino das Laranjeiras 214.500 Ibia 779.250

Divinópolis 3.125.000 Ibiai 316.250

Divisa Alegre 30.000 Ibiracatu 50.000

Divisópolis 120.000 Ibiraci 146.250

Dom Bosco 146.250 Ibituruna 444.600

Dom Joaquim 50.000 Icarai de Minas 40.000

Dom Silverio 50.000 Igarapé 125.000

Dona Euzébia 250.000 Igaratinga 100.000

Dores do Indaiá 97.500 Ilicinea 595.000

Doresópolis 50.000 Inconfidentes 250.000

Douradoquara 246.250 Indaiabira 140.000

Elói Mendes 100.000 Inhapim 633.900

Engenheiro Caldas 340.000 Inimutaba 25.000

Engenheiro Navarro 175.000 Ipanema 475.000

Entre Rios de Minas 306.500 Ipatinga 785.000

Ervália 514.000 Irai de Minas 120.000

Espera Feliz 40.000 Itabira 80.000

Estrela do Sul 471.875 Itabirinha de Mantena 988.000

Extrema 397.500 Itacarambi 743.750

Fama 90.000 Itaipe 68.250

Felício dos Santos 68.630 Itajuba 100.000

Formiga 460.000 Itamarandiba 1.000.000

Francisco Badaro 50.000 Itamogi 110.000

Francisco Dumont 50.000 Itamonte 495.000

Francisco Sá 150.000 Itanhandu 297.500

Frei Inocêncio 97.500 Itapagipe 98.750

Fronteira 150.000 Ituiutaba 3.261.625

Fruta de Leite 50.000 Iturama 955.000

Frutal 449.090 Jaboticatubas 297.500

Goianá 245.000 Jacinto 50.000

Gonçalves 50.000 Jacutinga 100.000

Governador Valadares 2.420.000 Jaíba 650.000

Grão-Mogol 682.500 Janaúba 446.500
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Januária 2.480.000 Minas Novas 559.000

Jenipapo de Minas 68.250 Minduri 50.000

Jequeri 125.000 Mirabela 180.000

Joanesia 35.000 Miradouro 246.250

João Monlevade 460.000 Moema 100.000

João Pinheiro 395.000 Montalvânia 350.000

Jordânia 50.000 Monte Alegre de Minas 1.636.000

Jose Raydan 50.000 Monte Belo 197.500

Juatuba 97.500 Monte Carmelo 100.000

Juiz De Fora 4.771.250 Monte Formoso 100.000

Juramento 50.000 Monte Santo de Minas 50.000

Lagamar 540.000 Monte Sião 198.250

Lagoa da Prata 940.000 Montes Claros 10.923.500

Lagoa dos Patos 450.000 Morada Nova de Minas 312.932

Lagoa Formosa 97.500 Morro da Garça 173.320

Lagoa Grande 462.000 Morro do Pilar 98.750

Lagoa Santa 665.000 Muriaé 1.213.950

Lavras 90.000 Muzambinho 80.000

Leme do Prado 68.250 Nacip Raydan 97.500

Leopoldina 170.000 Nazareno 239.125

Liberdade 100.000 Nepomuceno 542.500

Lima Duarte 2.198.250 Nova Lima 2.637.500

Limeira do Oeste 745.500 Nova Ponte 440.000

Machacalis 150.000 Nova Porteirinha 22.000

Madre de Deus de Minas 60.000 Nova Resende 80.000

Malacacheta 200.000 Nova Serrana 1.292.500

Mamonas 300.400 Nova União 70.000

Manhuaçu 300.000 Novo Cruzeiro 60.000

Manhumirim 706.250 Novorizonte 442.500

Mar de Espanha 409.500 Oliveira 363.500

Mariana 11.009.666 Oratórios 50.000

Marilac 320.000 Ouro Branco 580.000

Mário Campos 205.000 Ouro Fino 500.000

Marliéria 30.000 Ouro Preto 10.005.023

Martinho Campos 720.135 Ouro Verde de Minas 87.750

Martins Soares 70.000 Padre Paraíso 100.000

Mata Verde 376.250 Pai Pedro 146.250

Matias Barbosa 97.500 Pains 200.000

Matias Cardoso 1.092.500 Pará de Minas 487.500

Mendes Pimentel 169.500 Paracatu 975.230

Mercês 50.000 Paraopeba 29.250
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Passa Quatro 1.437.500 Rio Paranaíba 396.250

Passabem 50.000 Rio Preto 50.000

Patis 200.000 Rochedo de Minas 100.000

Patos de Minas 643.500 Romaria 157.500

Patrocínio 50.000 Sacramento 288.000

Pavão 95.000 Salinas 2.237.979

Pedra Azul 1.462.500 Santa Bárbara 2.375.000

Pedra do Indaiá 100.000 Santa Juliana 362.064

Pedralva 68.250 Santa Margarida 448.650

Pedro Leopoldo 1.150.000 Santa Maria do Suaçuí 500.000

Perdigão 495.000 Santa Rita de Minas 155.000

Perdizes 100.000 Santa Vitória 837.500

Perdões 40.000 Santana de Pirapama 50.000

Piau 50.000 Santana do Deserto 130.000

Piedade de Ponte Nova 50.000 Santana do Garambeu 100.000

Piedade do Rio Grande 50.000 Santana do Jacaré 100.000

Pimenta 60.000 Santana do Manhuaçu 146.250

Pingo D´Água 30.000 Santo Antônio do Grama 50.000

Pirajuba 195.000 Santo Antônio do Monte 977.500

Piranga 97.500 Santo Antônio do Rio Abaixo 48.750

Piranguinho 413.250 Santo Hipólito 310.000

Pirapora 3.007.500 Santos Dumont 2.620.000

Piui 252.000 São Bento Abade 500.000

Planura 50.000 São Domingos das Dores 75.000

Poços de Caldas 195.000 São Domingos do Prata 1.613.125

Pompeu 198.250 São Felix de Minas 214.500

Ponte Nova 29.250 São Francisco 1.250.000

Ponto Chique 273.640 São Francisco de Sales 535.000

Porteirinha 2.101.775 São Geraldo da Piedade 292.500

Pouso Alto 1.953.750 São Gonçalo do Abaeté 441.250

Prados 654.000 São Gonçalo do Pará 40.000

Prata 808.750 São Gonçalo do Rio Preto 68.630

Pratápolis 100.000 São João Batista do Glória 97.500

Pratinha 50.000 São João da Lagoa 80.000

Presidente Juscelino 105.000 São João das Missões 757.500

Presidente Olegário 283.750 São João del-Rei 258.000

Prudente de Morais 280.000 São João do Manhuaçu 300.000

Raul Soares 50.000 São João do Paraíso 441.000

Resende Costa 15.000 São João Evangelista 50.000

Riachinho 355.000 São João Nepomuceno 120.000

Rio Casca 666.250 São José da Safira 214.500

Rio Novo 30.000 São José do Divino 146.250
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São Lourenço 25.000 Tiradentes 1.956.880

São Pedro da União 50.000 Tocantins 50.000

São Romão 330.000 Tocos do Moji 50.000

São Roque de Minas 230.000 Três Marias 663.000

São Sebastião da Bela Vista 50.000 Três Pontas 1.600.000

São Sebastião do Maranhão 245.000 Tumiritinga 606.509

São Sebastião do Paraíso 312.450 Tupaciguara 1.208.750

São Sebastião do Rio Verde 908.750 Turvolândia 190.000

São Vicente de Minas 100.000 Ubaí 425.000

Sapucaí-Mirim 146.250 Uberlândia 2.485.050

Senador Cortes 80.000 Unaí 197.500

Sericita 130.000 União de Minas 123.125

Seritinga 50.000 Urucânia 150.000

Serrania 765.000 Vargem Alegre 186.250

Serranos 100.000 Vargem Bonita 307.500

Serro 1.363.150 Vargem Grande do Rio Pardo 278.250

Silvanópolis 100.000 Varginha 828.750

Simonésia 100.000 Várzea da Palma 930.000

Taiobeiras 50.000 Varzelândia 80.000

Taparuba 140.000 Vazante 384.437

Tapirai 60.000 Virgínia 195.000

Tarumirim 50.000 Virgolândia 200.000

Teixeiras 60.000 Wenceslau Braz 197.500

RIO DE JANEIRO 87.743.553

Angra dos Reis 400.000 Nilópolis 900.000

Aperibe 200.000 Niterói 3.133.390

Armação de Búzios 93.190 Nova Friburgo 386.625

Arraial do Cabo 87.552 Nova Iguaçu 1.000.000

Barra do Piraí 80.000 Parati 236.445

Bom Jesus do Itabapoana 100.000 Paty do Alferes 200.000

Cantagalo 487.500 Petrópolis 2.520.000

Engenheiro Paulo de Frontin 400.000 Porciúncula 100.000

Iguaba Grande 1.125.000 Quatis 180.000

Itaboraí 600.000 Rio Claro 200.000

Itaguai 360.000 Rio das Flores 2.505.000

Itaocara 150.000 Rio de Janeiro 63.877.351

Itaperuna 1.480.000 São Gonçalo 369.000

Japeri 350.000 São João da Barra 250.000

Marica 2.750.000 São João de Meriti 270.000

Mesquita 200.000 São Sebastião do Alto 100.000

Natividade 275.000 Sapucaia 600.000
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Saquarema 250.000 Valença 487.500

Silva Jardim 180.000 Vassouras 680.000

Teresópolis 180.000

SÃO PAULO 121.788.347

Adolfo 612.500 Capão Bonito 380.000

Águas de São Pedro 489.000 Cardoso 137.750

Álvaro de Carvalho 200.000 Casa Branca 100.000

Americana 956.010 Cedral 50.000

Américo Brasiliense 39.000 Cerquilho 50.000

Anhembi 120.000 Cesário Lange 200.000

Aparecida DOeste 200.000 Charqueada 940.750

Apiai 400.000 Conchal 70.000

Araraquara 1.090.990 Cordeirópolis 1.000.000

Areias 185.000 Cosmorama 50.000

Ariranha 20.000 Cruzeiro 1.660.000

Assis 100.000 Cunha 1.228.768

Atibaia 300.000 Descalvado 20.000

Bady Bassitt 100.000 Diadema 1.462.500

Bálsamo 492.500 Elisiário 30.000

Bananal 200.000 Embu 9.750.000

Barra do Chapéu 146.250 Embu-Guaçu 50.000

Barretos 3.931.500 Espírito Santo Do Turvo 75.660

Batatais 100.000 Estrela D`Oeste 690.000

Bauru 550.000 Fartura 80.000

Bento de Abreu 50.000 Fernando Prestes 788.541

Bertioga 250.000 Fernandópolis 350.000

Bilac 50.000 Fernão 20.000

Bocaina 200.000 Ferraz de Vasconcelos 650.284

Bofete 425.000 Floreal 50.000

Bom Jesus de Perdões 150.000 Florinea 90.000

Borebi 20.000 Gastão Vidigal 50.000

Brauna 20.000 General Salgado 130.000

Cachoeira Paulista 500.000 Guarani D`Oeste 190.000

Cajamar 100.000 Guararapes 100.000

Campina do Monte Alegre 200.000 Guararema 99.152

Campinas 46.925 Guaratinguetá 367.000

Campos do Jordão 2.080.000 Guariba 243.750

Cananeia 100.000 Guarujá 120.900

Canas 585.300 Guarulhos 286.270

Cândido Mota 20.000 Guzolândia 249.750

Cândido Rodrigues 170.000 Hortolândia 500.000

Continua

Continuação tabela 3
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Ibiuna 500.000 Monte Mor 255.001

Iepe 20.000 Neves Paulista 20.000

Iguape 220.000 Nipoa 373.250

Ilha Solteira 470.000 Nova Aliança 170.000

Ilhabela 926.750 Nova Castilho 137.750

Indaiatuba 1.750.000 Nova Europa 50.000

Indiapora 100.000 Nova Granada 410.000

Itápolis 75.000 Nova Lusitânia 486.750

Itatiba 146.250 Olímpia 188.000

Itu 500.000 Onda Verde 100.000

Itupeva 80.000 Osasco 270.000

Jaboticabal 20.000 Osvaldo Cruz 50.000

Jacareí 30.000 Ouroeste 50.000

Jaci 208.000 Palmital 70.000

Jales 215.000 Paraguaçu Paulista 830.000

Jandira 100.000 Paraíso 398.000

Joanópolis 100.000 Paranapua 150.000

José Bonifácio 520.000 Pardinho 250.000

Lavrinhas 30.000 Pariquera-Açu 68.250

Lorena 100.000 Parisi 50.000

Lourdes 281.250 Paulo de Faria 146.250

Lucélia 50.000 Pedra Bela 60.000

Luiziânia 80.000 Pedranópolis 50.000

Lutecia 224.430 Pedro de Toledo 60.000

Macaubal 50.000 Pereiras 20.000

Macedonia 135.000 Peruíbe 393.417

Mairipora 30.000 Piacatu 50.000

Manduri 50.000 Piquete 621.773

Maracai 20.000 Piracaia 50.000

Mariápolis 140.000 Pirapozinho 333.000

Maríilia 500.000 Pirassununga 1.587.500

Marinópolis 50.000 Poloni 260.000

Meridiano 280.000 Pontalinda 60.000

Mira Estrela 1.141.250 Populina 250.000

Mirante do Paranapanema 50.000 Potim 59.997

Mirassol 50.000 Presidente Bernardes 50.000

Mirassolandia 130.000 Regente Feijó 70.000

Mogi das Cruzes 150.000 Registro 146.250

Mombuca 188.250 Ribeirão Preto 1.651.868

Monções 50.000 Rio Grande Da Serra 149.990

Mongagua 731.250 Riolândia 75.500

Monte Aprazivel 50.000 Roseira 138.500
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Rubineia 160.000 Silveiras 55.000

Salesópolis 50.000 Socorro 655.750

Salto 494.875 Sumaré 50.000

Santa Branca 30.000 Tabapua 100.000

Santa Clara D`Oeste 54.000 Tabatinga 70.000

Santa Ernestina 118.250 Taguai 175.500

Santa Lucia 99.104 Tanabi 642.500

Santa Maria da Serra 46.460 Tapiratiba 50.000

Santo Anastácio 100.000 Taquarivai 100.000

Santo André 1.051.600 Taruma 98.000

Santópolis do Aguapei 137.750 Taubaté 571.459

Santos 1.235.000 Tejupa 200.000

São Bento do Sapucaí 100.000 Tremembe 30.000

São Bernardo do Campo 400.000 Três Fronteiras 270.000

São Carlos 1.392.500 Turiuba 130.000

São João da Boa Vista 20.000 Turmalina 165.755

São José do Barreiro 105.000 Ubatuba 644.280

São José dos Campos 1.526.480 Uchoa 50.000

São Manuel 70.000 União Paulista 39.000

São Paulo 60.075.761 Valentim Gentil 720.000

São Pedro 97.500 Vargem 60.000

São Roque 274.548 Várzea Paulista 155.000

Sebastianopólis do Sul 150.000 Vinhedo 100.000

Serra Negra 230.000 Vitória Brasil 97.500

Serrana 50.000 Votuporanga 1.053.000

Severinia 100.000

DF 490.532.969

Brasilia 490.532.969

GOIÁS 68.177.528

Abadia de Goiás 78.000 Anápolis 30.000

Acreuna 948.000 Anhanguera 236.500

Água Limpa 80.000 Aparecida Goiânia 220.000

Águas Lindas de Goiás 550.000 Aragarcas 487.500

Alexânia 753.400 Aruana 367.500

Alto Paraíso de Goiás 1.415.000 Avelinópolis 97.500

Alvorada do Norte 126.750 Barro Alto 1.200.000

Fonte:  Ministério da Fazenda – Controladoria Geral da União
Os valores referem-se aos recursos federais aplicados em todos os projetos e atividades somadas, que foram 
realizados mediante a celebração de convênios com o Ministério do Turismo entre janeiro 2005 e junho 2008.

Tabela 4: Municípios  da Região Centro-Oeste  que receberam transferências federais 
voluntárias do Ministério do Turismo – Brasil – janeiro de 2005 a junho de 2008 – em R$
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Bela Vista de Goiás 1.394.250 Jataí 695.000

Bonfinópolis 78.000 Leopoldo de Bulhões 100.000

Bonópolis 296.250 Mara Rosa 100.000

Brazabrantes 100.000 Minacu 232.000

Buriti Alegre 794.865 Monte Alegre de Goiás 126.750

Buritinópolis 50.000 Montividiu 926.250

Cachoeira Dourada 295.000 Morrinhos 850.000

Cacu 54.000 Nazário 136.500

Caldas Novas 8.577.200 Niquelândia 500.000

Campinorte 470.000 Nova Crixas 413.500

Campos Belos 100.000 Nova Iguaçu de Goiás 78.000

Campos Verdes 150.000 Nova Veneza 100.000

Cidade Ocidental 850.000 Orizona 135.000

Cocalzinho de Goiás 517.500 Padre Bernardo 20.000

Corumbaíba 136.500 Parauna 150.000

Cristalina 195.000 Pilar de Goiás 250.000

Cumari 117.000 Piracanjuba 50.000

Divinópolis Goiás 226.750 Piranhas 120.000

Edealina 100.000 Pirenópolis 1.149.951

Estrela do Norte 140.000 Pires do Rio 224.250

Formosa 441.000 Porangatu 97.500

Formoso 234.000 Portelândia 78.000

Goianésia 175.500 Quirinópolis 195.000

Goiânia 9.150.092 Rio Quente 4.266.547

Goiânia 4.358.448 Rio Verde 975.000

Goiás 285.000 Rubiataba 487.500

Gouvelândia 78.000 Sanclerlândia 470.500

Guarinos 100.000 Santa Helena de Goiás 92.500

Heitorai 150.000 Santa Tereza de Goiás 100.000

Iaciara 100.000 São Domingos 160.000

Indiara 1.029.600 São Francisco de Goiás 294.500

Inhumas 136.500 São João da Aliança 204.400

Ipameri 141.375 São Luiz do Norte 197.500

Ipora 500.000 São Patrício 336.500

Itaguaru 78.000 São Simão 585.000

Itaperapuá 4.000 Simolândia 300.000

Itapirapuá 46.000 Taquaral de Goiás 351.000

Itapuranga 40.000 Três Ranchos 97.500

Itaruma 440.000 Trindade 195.000

Itumbiara 12.423.400 Uruaçu 387.500

Jandaia 225.500 Vila Boa 180.000

Jaraguá 400.000
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Antônio João 250.000 Jardim 1.056.391

Aparecida do Taboado 685.000 Jatei 600.000

Aquidauana 100.000 Miranda 692.500

Bataguassu 450.000 Navirai 800.000

Bataypora 300.000 Nova Andradina 1.230.000

Bodoquena 1.380.544 Paranaíba 1.682.500

Bonito 1.942.642 Ponta Porã 2.650.000

Caarapo 250.000 Ribas do Rio Pardo 165.000

Campo Grande 12.200.424 Rio Verde de Mato Grosso 1.346.250

Campo Grande 296.529 Rio Verde do Oeste 250.000

Cassilândia 400.000 Rochedo 82.875

Corumbá 4.400.000 São Gabriel do Oeste 1.000.000

Corumbá 125.000 Sonora 165.820

Coxim 415.000 Terenos 292.500

2 Irmãos Buriti 150.000 Três Lagoas 900.000

Dourados 3.600.000

MT 64.509.925

Alto Taquari 126.750 Itanhangá 250.000

Apiacas 341.250 Jaciara 1.571.850

Arenápolis 363.250 Juara 1.980.625

Aripuana 50.000 Juina 487.500

Barra do Bugres 1.986.529 Lambari D`Oeste 500.000

Barra do Garças 60.000 Lucas Rio Verde 50.000

Barra do Garças 665.250 Luciara 50.000

Brasnorte 146.250 Matupa 2.874.813

Cáceres 1.365.875 Mirassol D`Oeste 391.250

Cáceres 200.000 Nobres 100.000

Campinápolis 838.500 Nossa Senhora do Livramento 146.250

Campo Verde 396.250 Nova Canaã do Norte 243.750

Canarana 783.000 Nova Lacerda 341.250

Chapada dos Guimarães 292.500 Nova Olímpia 585.000

Cláudia 565.500 Nova Xavantina 1.300.000

Colniza 300.000 Paranaita 341.250

Comodoro 487.500 Paranatinga 280.000

Cuiaba 20.248.533 Pocone 156.000

Curvelândia 400.000 Pontes e Lacerda 930.000

Diamantino 757.500 Porto Dos Gauchos 292.500

Dom Aquino 300.000 Porto Esperidião 50.000

Feliz Natal 1.280.000 Porto Esperidião 175.500

Guiratinga 63.450 Poxoreo 160.000

Indiavai 50.000 Reserva do Cabaçal 100.000
Continua

Continuação tabela 4
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Rondonopolis 5.037.500 Sinop 6.168.750

Rosário Oeste 1.200.000 Sorriso 3.357.500

Sta Rita Trivelato 360.750 Terra Nova do Norte 50.000

StoAntônioLeverger 1.000.000 Torixoreu 300.000

São José Rio Claro 146.250 Vale de São Domingos 633.750

São José dos Quatro 20.000 Vera 400.000

São Pedro da Cipa 360.000 Vila Bela da Santíssima Trindade 50.000

Continua
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Fonte:  Ministério da Fazenda – Controladoria Geral da União
Os valores referem-se aos recursos federais aplicados em todos os projetos e atividades somadas, que foram 
realizados mediante a celebração de convênios com o Ministério do Turismo entre janeiro 2005 e junho 2008.

Tabela 5: Municípios  da Região Sul  que receberam transferências federais voluntárias do 
Ministério do Turismo – Brasil – janeiro de 2005 a junho de 2008 – em R$

PAR ANÁ 25.797.028

Altonia 50.000 Céu Azul 200.000

Antonina 450.000 Cianorte 1.051.026

Apucarana 1.156.500 Corbélia 391.375

Arapongas 250.000 Cornélio Procópio 150.000

Assai 5.000 Coronel Vivida 70.000

Assis Chateaubriand 799.960 Cruzeiro do Oeste 490.000

Astorga 450.000 Curitiba 8.262.923

Bandeirantes 80.000 Diamante do Norte 80.000

Barbosa Ferraz 146.250 Doutor Camargo 10.000

Barracão 593.250 Entre Rios do Oeste 225.600

Bela Vista do Caroba 137.750 Farol 97.500

Bituruna 300.000 Faxinal 70.000

Bocaiuva do Sul 65.000 Fazenda Rio Grande 292.500

Borrazópolis 235.000 Flor da Serra do Sul 125.758

Cafeara 100.000 Florestópolis 50.000

Cambe 100.000 Florida 195.000

Campo Largo 292.500 Formosa do Oeste 195.000

Campo Magro 292.500 Foz do Iguaçu 3.969.125

Campo Mourão 50.000 Francisco Beltrão 1.000.000

Campo Mourão 240.000 Goio-Ere 204.665

Cândido de Abreu 78.000 Grandes Rios 97.500

Capanema 126.750 Guaira 513.600

Cap Leônidas Marques 263.250 Guaraci 261.000

Carlópolis 140.000 Guarapuava 600.000

Cascavel 926.500 Guaratuba 50.000

Castro 1.112.512 Ibipora 300.000

Catanduvas 50.000 Irati 266.378

Centenário do Sul 100.000 Itaipulândia 250.000
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Itambaraca 97.500 Ourizona 68.250

Itapejara `Oeste 78.000 Paicandu 200.000

Ivaipora 417.750 Palotina 68.250

Ivatuba 295.000 Paraíso do Norte 97.500

Jaboti 100.000 Paranaguá 2.435.400

Jaguapita 30.000 Paranaguá 217.145

Jaguariaiva 70.000 Paranavaí 380.000

Jandaia do Sul 447.500 Pato Bragado 223.850

Jardim Alegre 78.000 Pinhal  S. Bento 97.500

Jesuítas 178.000 Pirai do Sul 50.000

Joaquim Tavora 15.000 Piraquara 1.374.750

Juranda 197.500 Ponta Grossa 167.001

Kalore 157.250 Porecatu 100.000

Laranjeiras  Sul 50.000 Porto Amazonas 20.000

Leópolis 100.000 Porto Vitória 205.000

Lidianópolis 70.000 Prudentópolis 263.000

Loanda 40.000 4 Centenário 50.000

Lobato 148.450 Quatro Pontes 78.000

Londrina 3.092.810 Quedas  Iguaçu 97.500

Lunardelli 100.000 Querência  Norte 355.875

Lupionópolis 80.000 Quinta do Sol 100.000

Mallet 139.469 Quitandinha 20.000

Mambore 10.000 Realeza 292.500

Mandaguacu 150.000 Renascença 125.758

Mandaguari 436.500 Ribeirão Claro 150.000

Mar. Cândido Rondom 243.600 Rio Azul 210.000

Maria Helena 97.500 Rolanda 90.000

Marialva 2.068.950 Santa Amélia 10.000

Marilândia  Sul 97.500 Santa Cruz do Monte Castelo 10.000

Marilena 146.500 Santa Fé 87.750

Maringá 2.014.900 Santa Helena 232.028

Mariópolis 97.500 Santa Teresinha do Itaipu 371.179

Maripa 97.500 STerezinhaItaipu 548.779

Marquinho 172.500 S.AntônioPlatina 915.000

Matelândia 97.500 São Carlos  Ivai 87.750

Medianeira 117.000 S Jerônimo Serra 170.000

Morretes 149.509 São João 97.500

Nossa Senhora das Graças 208.750 São João do Triunfo 70.000

Nova Aurora 80.000 São Jorge D`Oeste 87.750

Nova Esperança 195.000 São Manoel do Paraná 12.140

Nova Fátima 78.012 São Mateus do Sul 30.000

Nova Laranjeiras 292.500 São Miguel do Iguaçu 134.000
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São Pedro do Paraná 25.000 Toledo 1.554.425

Sarandi 224.250 Três Barras  PR 250.000

Sertanópolis 70.000 União da Vitoria 550.000

Tamarana 173.125 Uniflor 97.500

Tapejara 263.750 Urai 215.000

Terra Boa 442.500 Vera Cruz do Oeste 97.500

Terra Rica 220.000 Xambre 50.000

Tibagi 80.000

RS 48.648.922

Água Santa 298.000 Caxias do Sul 2.585.957

Agudo 126.750 Cerro Largo 50.000

Alte Tamandare  Sul 29.000 Chuvisca 117.500

Alvorada 155.000 Colinas 50.000

Amaral Ferrador 87.750 Crissiumal 230.500

Ametista do Sul 507.500 Cruz Alta 221.328

Antônio Prado 215.250 Derrubadas 30.000

Arambare 65.000 Dois Irmãos 292.500

Arroio do Tigre 85.000 Dona Francisca 97.500

Augusto Pestana 172.575 DR Mauricio Cardoso 495.000

Áurea 50.000 Encantado 70.000

Bagé 150.000 Encruzilhada do Sul 30.000

Bagé 69.660 Entre Rios do Sul 50.000

Balneário Pinhal 50.000 Ernestina 30.000

Barra do Ribeiro 120.000 Estrela 100.000

Barra Funda 196.250 Farroupilha 81.000

Bento Gonçalves 687.490 Faxinal do Soturno 237.730

Boa Vista das Missões 109.176 Feliz 30.000

Boa Vista do Burica 200.000 Flores da Cunha 48.750

Boa Vista do Cadeado 30.000 Frederico Westphalen 107.250

Bom Jesus 190.000 Garibaldi 80.000

Brochier 97.500 General Câmara 195.000

Cacique Doble 40.000 Getúlio Vargas 144.840

Camaqua 50.000 Gramado 2.492.626

Cambará do Sul 70.000 Guaíba 50.000

Cambará do Sul 249.409 Guapore 98.250

Candiota 309.779 Horizontina 50.000

Canela 1.087.500 Humaitá 19.500

Canudos do Vale 48.750 Igrejinha 409.520

Carazinho 250.000 Ijui 26.000

Carlos Barbosa 60.000 Irai 50.000

Caseiros 50.000 Itaara 97.500

Continuação tabela 5
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Itapuca 120.000 Redentora 48.750

Itaqui 342.500 Rio Grande 50.000

Jaguarão 120.000 Rio Pardo 1.360.000

Julio de Castilhos 97.500 Riozinho 160.000

Lagoa Bonita do Sul 68.250 Rodeio Bonito 78.000

Lagoa Vermelha 80.000 Rolante 137.500

Lajeado 276.826 Ronda Alta 10.000

Liberato Salzano 197.500 Saldanha Marinho 20.000

Maquine 58.500 Salvador das Missões 50.000

Marata 408.250 Santa Clara do Sul 88.750

Mamata 100.000 Santa Cruz do Sul 760.014

Marcelino Ramos 475.000 Santa Rosa 1.746.750

Mariana Pimentel 50.000 S VitóriaPalmar 449.734

Miraguai 156.000 Santo Ângelo 859.400

Monte Belo do Sul 60.000 Santo Antônio da Patrulha 400.000

Montenegro 190.000 Santo Antônio do Palma 408.000

Muitos Capões 250.000 São Borja 523.300

Nonoai 68.250 São Domingos do Sul 546.500

Nova Alvorada 640.000 São Francisco de Paula 833.875

Nova Candelaria 150.000 São Gabriel 137.750

Nova Palma 146.250 São Jerônimo 78.571

Nova Petrópolis 315.000 São João do Polesine 196.250

Nova Prata 117.000 São Jorge 48.750

Novo Barreiro 100.000 São José do Ouro 40.000

Novo Cabrais 139.425 São José dos Ausentes 268.526

Novo Hamburgo 764.160 São Leopoldo 500.000

Paço Fundo 50.000 São Lourenço Sul 328.024

Palmares do Sul 58.500 São Miguel Missões 200.000

Palmitinho 50.000 São Nicolau 40.000

Panambi 68.250 São Pedro do Butia 158.250

Pareci Novo 1.215.075 São Vicente do Sul 30.000

Parobe 1.350.000 Segredo 30.000

Passo Fundo 130.000 Selbach 50.000

Pedras Altas 100.000 Sinimbu 243.750

Pelotas 3.244.400 Sobradinho 39.000

Penedo 495.000 Tapes 97.500

Pinheirinho do Vale 661.925 Taquaraçu do Sul 50.000

Porto Alegre 6.866.944 Torres 40.000

Presidente Lucena 108.250 Tramandai 60.000

Putinga 80.000 Três de Maio 10.000

Quinze de Novembro 331.500 Três Passos 400.500

Tupandi 218.250 Vespasiano Correa 117.000
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Urtiga 50.000 Vila Flores 70.000

Uruguaiana 95.000 Vila Maria 80.000

Vacaria 309.882 Vista Alegre 58.500

Vanini 80.000 Vitória das Missões 682.500

Veranópolis 146.250 Xangri-La 220.000

SANTA CATARINA 20.294.661

Agrolandia 146.250 Jacoaba 633.800

Alfredo Wagner 195.000 Jaragua do Sul 217.000

Araranguá 45.000 Joaçaba 700.148

Araranguá 120.000 Joinville 1.416.991

Atalanta 100.000 Lages 800.000

Balneário Camboriú 120.000 Laguna 948.750

Barra Velha 170.000 Lauro Muller 50.000

Biguaçu 40.000 Luiz Alves 226.750

Blumenau 999.706 Mafra 40.000

Bocaina do Sul 100.000 Maravilha 100.000

Braco do Norte 89.939 Monte Castelo 100.000

Braço do Norte 87.750 Navegantes 100.000

Caçador 200.000 Nova Itaberaba 109.100

Campo Alegre 150.000 Paial 78.000

Canelinha 100.000 Passo de Torres 243.750

Canoinhas 60.000 Penha 137.500

Chapecó 934.550 Picarras 60.000

Coroa 40.000 Planalto Alegre 97.500

Cunha Pora 195.000 Pomerode 149.125

Dionísio Cerqueira 400.000 Porto Belo 152.000

Florianópolis 2.430.071 Porto União 345.000

Garopaba 208.760 Praia Grande 246.250

Garuva 500.000 Rio do Sul 146.250

Gr Celso Ramos 83.802 Rodeio 170.000

Gravatal 50.000 Romelândia 175.500

Guarujá do Sul 68.250 Santa Rosa de Lima 360.279

Ibirama 30.000 São Bonifácio 100.000

Imbituba 503.247 São Francisco do Sul 56.000

Ipirá 952.500 São Joaguim 30.863

Iraceminha 68.250 São Joaquim 80.000

Ita 68.250 São Martinho 146.250

Itajaí 291.579 Sombrio 50.000

Itapema 299.450 Timbo 40.000

Itapiramga 1.465.000 Tubarão 450.000

Itapoa 50.000 Urussanga 175.500
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APÊNDICE C: VARIÁVEIS UTILIZADAS

O quadro 1 traz um relato sucinto das variáveis utilizadas.

Quadro 1: Descrição das variáveis de finanças públicas utilizadas no estudo.

VARIÁVEL DESCRIÇÃO

Imposto Sobre Serviços 

(ISS)

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de competência dos municípios, 

tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou 

sem estabelecimento fixo, de serviços constantes em lista própria. (Portaria 211, de 

29.04.2002).

Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU)

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de competência dos municípios, tem 

como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza 

ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 

(Portaria 211).

Imposto sobre 

transmissão de bens 

imóveis (ITBI)

O Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens e Imóveis e de Direitos Reais 

sobre Imóveis (ITBI), de competência municipal, incide sobre o valor venal dos bens 

ou direitos transmitidos ou cedidos. Tem o fato gerador no momento de lavradura do 

instrumento ou ato que servir de título às transmissões ou às cessões. (Portaria 211).

Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM)

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é composto de 22,5% das receitas 

líquidas arrecadadas pelo Imposto de Renda - IR e pelo Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI. Do valor total destinado ao FPM, 10% são distribuídos entre as 

capitais, 86,4 %, entre os demais municípios e o restante, 3,6%, são distribuídos entre 

os municípios do interior com mais de 156.216 habitantes. O valor aqui apresentado 

significa o percentual de repasse efetuado para cada município, em determinado ano, 

sobre o total de recursos de todo o Brasil, disponíveis no FPM no mesmo ano. (Fonte: 

Tribunal de Contas da União).

Imposto sobre Circulação 

de Mercadores e 

Prestação de Serviços 

(ICMS)

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é o principal 

tributo de competência dos estados e do Distrito Federal. Um quarto de sua arrecadação 

deve ser distribuído aos municípios de cada estado, através do Valor Adicionado Fiscal - 

VAF (75% do montante a ser distribuído) e de lei estadual específica (os 25% restantes). O 

valor recebido por cada município é chamado de sua cota-parte do ICMS.

Receitas correntes

As receitas correntes são aquelas que apenas aumentam o patrimônio não duradouro 

do município, isto é, que se esgotam dentro do período anual. São os casos, por 

exemplo, das receitas dos impostos que, por se extinguirem no decurso da execução 

orçamentária, têm, por isso, de serem elaboradas todos os anos. Compreendem as 

receitas tributárias, patrimoniais, industriais e outras de natureza semelhante, bem 

como as provenientes de transferências correntes.

Receitas 
orçamentárias (ou 

receitas municipais)

As receitas orçamentárias (ou municipias) são os valores constantes do 
orçamento, caracterizada conforme o art. 11 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964.

Receitas de 
contribuição

As receita de contribuição são aquelas arrecadadas diretamente pela 
Previdência Social, oriundas de contribuições de empresas, empregadores 
domésticos, segurados, inclusive domésticos, e contribuintes individuais, 
conforme Lei nº 8.212, de 24.07.1991.

Receitas tributárias
As receitas tributárias registram o valor total de arrecadação da receita 
tributária (impostos, taxas e contribuições de melhoria).

Continua
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Receitas de 
Transferência 

Corrente

As receitas de transferências correntes são aquelas provenientes do 
repasse de recursos captados por outras instituições ou níveis de governo. 
No Brasil, as transferências federais constitucionais para os municípios 
são compostas basicamente pelos recursos do FPM. Já a cota-parte do 
ICMS representa a principal transferência constitucional dos estados para 
os municípios.

Produto Interno Bruto 
(PIB)

O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de todos os serviços e bens 
produzidos num período (mês, semestre, ano) numa determinada região 
(país, estado, cidade, continente). O PIB é expresso em valores monetários 
(no caso do Brasil em Reais). Ele é um importante indicador da atividade 
econômica de uma região, representando o crescimento econômico. Pode 
ser dividido entre os setores primário, secundário e terciário da economia.

Despesas correntes

As despesas correntes são aquelas realizadas com a manutenção dos 
equipamentos e funcionamento dos órgãos. Classificam-se nesta categoria 
todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação 
ou aquisição de um bem de capital. (Portaria Interministerial 163, de 
04.05.2001).

Despesa com pessoal 
e encargos sociais

As despesas com pessoal e encargos sociais são aquelas de natureza 
salarial decorrentes do efetivo exercício de cargo, emprego ou função de 
confiança no setor público, do pagamento dos proventos de aposentadorias, 
reformas e pensões, das obrigações trabalhistas de responsabilidade do 
empregador, incidentes sobre a folha de salários, contribuição a entidades 
fechadas de previdência, bem como soldo, gratificações e adicionais, 
previstos na estrutura remuneratória dos militares, e ainda, despesas com 
o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas com a contratação 
temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, 
quando se referir à substituição de servidores, e despesas com a substituição 
de mão-de-obra constantes dos contratos de terceirização quando se tratar 
de categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos do 
quadro de pessoal, exceto nos casos de cargo ou categoria em extinção, 
em atendimento ao disposto no art. 18, § 1° , da Lei de Responsabilidade 
Fiscal Lei Complementar n° 101, de 04.05. 2000. (Portaria 163).

Despesas de 
investimento

As despesas de investimentos são despesas de capital destinadas ao 
planejamento e à execução de obras públicas, à realização de programas 
especiais de trabalho e à aquisição de instalações, equipamento e material 
permanente.

Despesas com 
educação e cultura

As despesas com educação e cultura se referem à formulação da política 
setorial e manutenção, expansão e melhoria de escolas de diversos níveis 
de ensino; museus, bibliotecas, estabelecimentos de educação física e 
desporto; estabelecimentos de difusão cultural, programas de assistência 
ao estudante, e de defesa e recuperação do patrimônio histórico e artístico. 
(Fernandes et. al .1998) 

Despesas com 
habitação e urbanismo

As despesas com habitação e urbanismo se referem ao financiamento de 
habitações urbanas e rurais, e transferências a outras esferas de governo 
para fins de planejamento urbano, aí incluídos os programas financiados 
com recursos do FGTS - são excluídas despesas de construção e 
manutenção de residências destinadas ao uso de servidores públicos civis 
ou militares (Fernandes et. al. 1998).

Continuação Quadro 1
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Despesas com 
segurança pública

De acordo com a classificação Funcional utilizada a partir de 2000 – 
Portaria n° 42, de 14.04.1999 - a função de Segurança Pública, tem 
como subfunções: Policiamento, Defesa Civil, Informação,  Treinamento e 
Inteligência - incluindo também, para a esfera federal, apenas a subfunção 
relações diplomáticas. (Souza, 2004).

Despesas com 
saneamento

As despesas com saneamento correspondem à formulação e 
implementação de políticas para o setor, implantação e melhoria de 
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e destino de 
lixo, e defesa contra poluição, erosões, secas e inundações.

Despesas com turismo

De acordo com a classificação Funcional utilizada a partir de 2000 – Lei 
n° 4320 e Portaria n° 42, de 14.04.1999. A função de Comércio e Serviços 
tem como subfunções: Promoção Comercial, Comercialização, Comércio 
Exterior, Serviços Financeiros, e Turismo (Souza, 2004).
As despesas com a subfunção Turismo compreendem despesas em 
diversos projetos e atividades, em conformidade com a Portaria 42, estes 
projetos e atividades foram agregados na pesquisa em 8 principais grupos:
1 - Patrimônio Histórico e Cultural
2 - Infra-estrutura Turística
3 - Apoio à Produção e Comercialização de Produtos Turísticos
4 - Saúde e Desenvolvimento Social
5 - Planificação e Gestão do Turismo
6 - Marketing do Turismo (mercado nacional e internacional)
7 - Apoio à Pesquisa em Turismo
8 - Capacitação de Atores do Turismo
9 – Outros

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro

Continuação Quadro 1
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APÊNDICE D: ANÁLISE ECONOMÉTRICA

Para se identificar estatisticamente os possíveis efeitos do turismo sobre as finanças públicas municipais, 
fez-se teste econométrico em duas etapas. Inicialmente utilizou-se teste econométrico em painel com 
efeito fixo de forma a identificar as relações existentes entre as variáveis estudadas e o contexto sócio-
econômico de cada município. Uma vez feito isto. Calcularam-se tais “efeitos fixos” por município, cruzando-
os com as diversas características não variáveis destes. Fez-se isto por dois motivos. Por um lado, permite 
a correção do viés gerado por método tradicional de Mínimos Quadrados Generalizados (MQG), devido 
à inevitável correlação destes efeitos fixos e as variáveis independentes utilizadas na primeira etapa. Por 
outro, pressupõe-se que os efeitos fixos inerentes de cada município sejam compostos por diversos efeitos 
separáveis e identificáveis, ao contrário de cada efeito fixo municipal separadamente.
Seja a seguinte regressão a ser estimada:

Onde Yit se refere à variável dependente do i-ésimo município no t-ésimo período e Xit às variáveis 
independentes utilizadas também do i-ésimo município no t-ésimo período analisado. O termo de erro (ε), 
por sua vez, pode ser decomposto entre um efeito fixo específico de cada município (ε), não variável no 
tempo, e um ruído branco - erro de média zero e variância constante (ε).

Os ε’s utilizados acima são chamados de efeitos fixos pela literatura. Estes se relacionariam a toda 
característica idiossincrática de cada unidade analisada (cada i). Entretanto, é bastante razoável pressupor 
que tal efeito (síntese de todas as características idiossincráticas de cada município) esteja intimamente 
relacionado com os valores observados pelas variáveis independentes utilizadas, o que nos traz sérios 
problemas. É possível mostrar que, caso os efeitos fixos de cada observação sejam correlacionados com 
suas respectivas variáveis independentes, esta estimação via técnicas tradicionais (Mínimos Quadrados 
Ordinários ou Generalizados) é viesada.

A resolução deste problema, entretanto, é muito simples. Basta diferenciar a regressão (desaparecendo, 
portanto, os efeitos fixos) e estimá-la normalmente (corrigindo os problemas gerados de heterocedasticidade).

itit

ititit XY
ηε

εβ
∆=∆

∆+∆=∆

Note que os erros acima deixam de ser correlacionados com as variáveis independentes utilizadas. Ou seja, 
o problema deixa de existir.
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temporais para corrigir o problema relacionado ao intercepto (não estimado na primeira etapa).

Diversas foram as variáveis fiscais analisadas. Utilizaram-se dados absolutos, em reais de 2005. Estes foram 
deflacionados com deflatores implícitos do PIB estaduais (o que manteve o valor dos diversos índices 
utilizados calculados seja em valores correntes, seja em constantes).

Utilizou-se, como variáveis explicativas na primeira etapa, aquelas relativas ao produto municipal – 
basicamente, o produto municipal per capita e o peso dos produtos setoriais no total.

Os controles utilizados na segunda etapa se referem aos estados brasileiros, às características turísticas 
dos municípios, aos diversos instrumentos de gestão utilizados por estes e a seu tamanho1.

É importante ressaltar que os resultados são líquidos. Ou seja, estes seriam somáveis dadas as características 
de cada município. Isto só é possível porque os controles utilizados permitem separar estatisticamente 
efeitos de variáveis distintas. 

Para os gastos na subfunção turismo, utilizou-se método de Mínimos Quadrados Generalizados tradicional, 
uma vez que só existiam dados para um único ano, 20052.

1  O município base utilizado é paulista não turístico de menos de 10.000 habitantes. Ou seja, todos os resultados gerados representam a 
diferença observada entre o município em questão e este.
2  Para maiores detalhes, ver DAVIDSON; MacKINNON (1993), GREENE (2003), GUJARATI (2006) ou HSIAO (1985, 1986).
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