
 

 

                  

DIMENSÕES E LIMITES DO CENÁRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO: 

um estudo sobre a elaboração do Plano Estratégico de desenvolvimento do turismo regional 

do Polo São Luís 

Vanderley Rabelo de Jesus1 

RESUMO 

Este artigo mostra os entraves encontrados para a 
consolidação de um sistema de politicas normativas capazes 
de fomentar o desenvolvimento do turismo regional. Para tal, 
utiliza a análise do atual cenário das politicas públicas e do 
caso da elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
do turismo regional do Polo São Luís, correspondente a 5 
(cinco) cidades do estado do Maranhão. Aponta as dificuldades 
que a Instância de Governança do polo encontrou para articular 
as atividades turísticas dos municípios componentes dentro de 
um Plano Estratégico de Desenvolvimento próprio e assim 
corresponda às diretrizes dispostas no Programa de 
Regionalização do Turismo. 

Palavras-chave: Plano Estratégico. Turismo Regional. 
Políticas Públicas. 

ABSTRACT 

This article shows the obstacles faced for the consolidation of a 
system of regulatory policies that will encourage the 
development of regional tourism. It draws on the analysis of 
your current scenario of public policies and the case of the 
preparation of the Strategic Plan of the regional tourism 
development of the Polo St. Louis, corresponding to five (5) 
cities in the state of Maranhão. Points to the difficulties that the 
Polo's Governance's Instance found to articulate the tourist 
activities of the components municipalities within a Strategic 
Development Plan itself and thus meet the guidelines 
established in the Tourism Regionalization Program. 

Keywords: Strategic Plan. Regional tourism. Public Policy. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Estudante. Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: vanderleydejesus21@gmail.com 



 

 

                  

1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento socioeconômico das cidades, articulado com o turismo, advém, dentre 

outras coisas, da relação entre as potencialidades regionais e a capacidade que os atores 

da mudança social têm de criar políticas públicas capazes de garantir o benefício mútuo 

entre setores público, privado e comunidade civil. Desta forma, os resultados adquiridos 

pelos diversos setores da economia regional podem surgir de maneira integrada e baseados 

no critério de descentralização. No entanto, é necessário que se tenha uma noção mais 

ampla do que seja política pública e de como esta pode ajudar a manter e/ou criar novos 

sistemas econômicos fundamentados nas atividades turísticas regionais. 

A expressão “política pública” engloba vários ramos do pensamento humano, sendo 

interdisciplinar, pois sua abordagem e conceituação abrangem diversas áreas do 

conhecimento como as Ciências Sociais Aplicadas, a Ciência Política, a Economia e a 

Ciência da Administração Pública, tendo como objetivo o estudo do problema central, ou 

seja, o processo decisório governamental (BUCCI, 2008).  

Admitindo a Politica Pública como um campo expandido onde várias ciências estão 

situadas, aceita-se que cada uma dessas ciências possam estruturar suas politicas de 

acordo com seus modelos, teorias e necessidades. Embora exista um referencial para se 

elaborar politicas públicas, a presença de várias áreas faz com que esta não se resuma, e 

se flexione de acordo com os aferimentos exigidos por cada âmbito no qual vai ser 

trabalhada. 

Após a construção do corpo metodológico das politicas públicas, estas originam novas 

ferramentas de mudança do ambiente socioeconômico, como programas, planos, projetos 

(de grande ou pequena abrangência, de acordo com os interesses do executor das 

mesmas) e outras formas de intervenções sociais. Cabe destacar também a necessidade de 

estipular formas de controle, avaliação, e em alguns casos, a reformulação dessas politicas. 

No turismo, a política pública surge como catalizadora das diversas formas que o setor 

dispõe para contribuir com a economia de determinada região e como controladora das 

alterações que o mesmo impõe aos espaços onde é executado. As questões sociais tornam-

se cada vez mais complexas e é necessário que se façam novas politicas públicas para 

manter o crescimento do turismo regional constante e preservar o equilíbrio político, social e 

principalmente ambiental. O fator político é citado pelo fato de ser uma questão influente na 

elaboração de políticas públicas, tida ora como fator de bloqueio ora como aliado na 

concepção dessas novas ferramentas sociais de articulação. É valido lembrar que sendo o 



 

 

                  

turismo regional uma forma contida de praticar a atividade, as politicas públicas podem ser 

desenvolvidas por representantes públicos regionais.  

No caso do Polo São Luís, que é formado pelos municípios de São Luís, São José de 

Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar e Alcântara do estado do Maranhão, além de haver as 

secretarias de turismo, existe o Fórum de Governança do Polo São Luís, que tem o papel de 

articular as atividades turísticas desses municípios e instigar a formulação de politicas 

públicas para o turismo. O Fórum é uma das ações dispostas no Programa de 

Regionalização do Turismo, uma politica pública nacional que busca o desenvolvimento do 

turismo fundamentado nos critérios de regionalização, descentralização e articulação.  

No trabalho de articulação, a Instância precisou elaborar um Plano Estratégico capaz de 

desenvolver de forma integrada as atividades turísticas de todos os municípios 

componentes e adotar o princípio de administração descentralizada. No entanto, esta 

integração se torna difícil, visto que, além de ter que solicitar o envolvimento dos poderes 

público e privado de forma conjunta, a Instância depende de uma série de fatores políticos 

que oscilam entre as estruturas públicas dos municípios.  

No decorrer deste trabalho apresentam-se algumas dificuldades de desenvolvimento de 

novas ferramentas, como programas, políticas e planos que têm o propósito de ajudar no 

crescimento das atividades turísticas regionais, atrelando-as ao cenário atual de politicas 

públicas de turismo.   

2. ORGÃOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM TURISMO E PROGRAMA DE 

REGIONALIZAÇÃO 

 

Assim como outros setores da economia, o Turismo também precisou desenvolver suas 

políticas públicas e para isso foi necessária a criação de órgãos encarregados dessa função. 

O papel dessas entidades é estabelecer métodos de criação de políticas públicas capazes 

de fomentar o desenvolvimento do turismo no país através de programas, projetos, planos e 

outros.  

Agindo em âmbito nacional, esses órgãos articulam todas as atividades turísticas do 

país. São eles: a Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, a Secretaria Nacional de 

Programas de Desenvolvimento do Turismo e o Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR). Cada um desses órgãos tem sua função no ambiente do turismo, 

subdividindo-se em departamentos que compõem uma macroestrutura e formam o 

Ministério do Turismo, conforme demonstra a Figura 1: 

 



 

 

                  

Figura 1 – A Estrutura Institucional Federal de Políticas Públicas para o Turismo 

 

 
 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

 

Cada órgão possui uma função dentro da macroestrutura de politicas publicas de 

turismo, contribuindo de forma constante com o desenvolvimento e controle das atividades 

turísticas. O Conselho Nacional de Turismo é um dos órgãos mais importantes quando se 

trata de politicas publicas, visto que, este é responsável pela coordenação entre todas as 

Unidades Federativas de Turismo, Iniciativas Privadas e o chamado terceiro setor. Segundo 

o Ministério do Turismo, trata-se de um Núcleo Estratégico, formado pelo Conselho Nacional 

de Turismo e as Câmaras Temáticas, o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 

Estaduais de Turismo e os fóruns/conselhos estaduais de turismo. 

Dias (2012) ressalta que  

essa complexidade do turismo, sua inter-relação com diversos setores e 
atividades da sociedade, permite conceber a existência de uma rede de 
relações turísticas que constituem o sistema turístico. Isso leva a 
necessidade de distinguir claramente o sistema turístico e as politicas 
voltadas para ele. Não se pode reduzir o sistema turístico ao campo das 
intervenções do estado e suas instituições, nem às ações do mercado. Ele 
se constitui como um sistema integrado, aberto, e suas interações envolvem 
a sociedade como um todo. 

 

Desta forma, o setor turístico, assim como qualquer outro setor, depende da 

formulação de políticas públicas que subsidiem o seu desenvolvimento regional, articulado 

com as características socioeconômicas locais, flexível aos interesses comuns 

constitucionais comuns da nação. O princípio de sustentabilidade, por exemplo, pode ser 

colocado como um dos fatores pertinentes à desestruturação constitucional, caso venha a 



 

 

                  

ser inócua em determinado setor, visto que este tem direta influência na “espinha dorsal” da 

comunidade político-civil. 

O turismo, como setor econômico, precisa de bases que permitam que ele cresça de 

forma constante e controlada, sem que nesse percurso torne-se um fator de acúmulos de 

malefícios para os setores com quem interage e com as características espaciais de cada 

região. Os órgãos responsáveis pela criação e manutenção das politicas públicas permitem 

que este consiga cumprir com seu papel na economia e, mais do que isso, apresente as 

características de fenômeno social.  

Assim como diversos outros setores, ainda são encontrados desafios para a criação 

de uma cultura permanente de politicas públicas realmente eficazes e que estejam 

constantemente interferindo como método de mudanças socioeconômicas necessárias para 

que determinada região se consolide como detentora de uma estrutura turística que saiba 

usar os seus atrativos potenciais como fator de desenvolvimento do turismo regional.    

 A existência desses órgãos não significa que o setor turístico esteja, de fato, 

resguardado por metodologias de trabalho eficientes e muito menos que este, dentro de seu 

universo complexo, tenha conseguido crescer mediante intervenção desses órgãos. Porém, 

é interessante afirmar que estas instituições podem exercer um papel fundamental para uma 

possível formulação de um sistema turístico regional mais integrado e com maiores 

probabilidades de crescimento. 

2.1. Programa de Regionalização do Turismo 

 

O Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil surgiu do Plano 

Nacional do Turismo 2003-2007: Macroprograma 4 – Estruturação e Diversificação da 

Oferta Turística, que manteve um debate nacional com os segmentos representativos da 

sociedade como ponto de partida, de modo a fomentar o desenvolvimento turístico 

sustentável do Brasil de forma regionalizada com foco no planejamento coordenado e 

participativo. Adotou-se o conceito de região turística como referência de espaço no qual se 

produz e se trabalha o produto turístico. 

Ou seja, o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil promove a 

delimitação espacial em regiões turísticas, com direcionamentos para o planejamento, 

definição de estratégias e gestão, gerando a integração, articulação entre os setores, e 

cooperação entre os vários participantes da cadeia produtiva regional, conseguindo assim 

desenvolver cada região turística de forma integrada e eficaz. 



 

 

                  

É imprescindível para o Programa de regionalização que todos os atores envolvidos 

estejam articulados, para poder se obter os objetivos desejados. Essa interação entre os 

participantes, tanto do setor privado, público, sociedade civil e outros, é importante para se 

alcançar o desenvolvimento. Ou seja, ambos precisam contribuir para a formação de 

parcerias. A estruturação das unidades que representam o programa em cada esfera do 

país foi feita de acordo com as delimitações de território, com vistas à necessidade de 

adequação de cada uma delas. 

De acordo com as disposições políticas do Programa, sua estrutura de gestão está 

disposta do seguinte modo: 

 

Figura 2 – Estrutura de Gestão do Programa de Regionalização do Turismo 

 

Fonte: MTur 

 

Cada uma dessas esferas tem uma função especifica no processo de operacionalização 

do Programa de Regionalização do Turismo. Todas as ações precisam ser executas de 

forma integrada, em busca de um mesmo objetivo, o desenvolvimento sustentável e 

igualitário das diversas regiões potencialmente turísticas brasileiras.  

Em outras palavras: a regionalização, conforme as Diretrizes Políticas do Programa de 

Regionalização é transformar a ação centrada na unidade municipal em uma política pública 

mobilizadora, capaz de provocar mudanças, sistematizar o planejamento e coordenar o 

processo de desenvolvimento local, regional, estadual e nacional de forma articulada e 



 

 

                  

compartilhada. Para inserir esse modelo é necessária a organização de um espaço 

geográfico em regiões, para fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização 

integrada e compartilhada da atividade turística (MTur, 2004). 

De acordo com o Ministério do Turismo (2004), a Regionalização do Turismo, portanto, é 

um modelo de gestão de política pública descentralizada, coordenada e integrada, com base 

nos princípios de flexibilidade, articulação, cooperação entre os setores e instituições 

turísticas, mobilização e na sinergia das decisões. São exatamente esses princípios que, 

com a elaboração do plano estratégico, a Instância de governança do polo São Luís 

pretende alcançar. 

A Instância surge como um órgão menor que representa uma grande politica pública 

nacional. O Programa de Regionalização vem, portanto, estabelecer condutas, orientações 

e modelos de desenvolvimento regional e utiliza os princípios de desmembramento 

departamental, ou seja, impõe um olhar mais profundo para a administração 

descentralizada, para colocar em prática uma nova forma de alavancar o setor de turismo do 

país, a regionalização turística.  

A participação dos setores público e privado, com a inserção constante da comunidade 

civil nos processos administrativos da Instância é a base para que o órgão consiga 

corresponder ao intuito do Programa e deste modo adquirir, da forma mais fiel possível, as 

características de um sistema integrado capaz de desenvolver regionalmente uma região 

turística.  

2.1.1 Instância de governança como articuladora do Polo São Luís 

 

O Programa de Regionalização define que a Instância de Governança Regional é uma 

organização com participação do poder público e dos atores privados dos municípios 

componentes das regiões turísticas, com o papel de coordenar o Programa em âmbito 

regional. 

Após serem institucionalizadas, as instâncias de governança regionais têm a função 

de integrar atores do setor turístico. São “responsáveis pela definição de prioridades, pela 

coordenação das decisões a serem tomadas, pelo planejamento e execução do processo de 

desenvolvimento do turismo na região turística. Devem participar, também, nas decisões 

políticas, econômicas e sociais no âmbito regional.” (MTur, 2007) 



 

 

                  

O Programa de Regionalização (2004) pré-estabelece que, dentre outras funções, as 

Instâncias de Governança Regionais têm o papel de: 

 Criar comunicação regional para a operacionalização do Programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil; 

 Coordenar todo o processo da regionalização do turismo de uma região turística; 

 Descentralizar as ações de coordenação do processo, deslocando-as da União para 

o Estado, e deste para as regiões turísticas. 

  

Tendo estipulado os objetivos a serem alcançados, essas instâncias colocam em 

prática as estratégias, também pré-definidas pelo Programa de Regionalização, são elas: 

 Organizar e coordenar os diversos atores para trabalhar com o foco centrado na 

região turística, de modo a considerar as especificidades de cada município; 

 Avaliar e apoiar os projetos elaborados pelos diversos agentes do processo de 

consolidação da região turística, quando necessário;  

 Mobilizar parceiros regionais para integrarem o Programa de Regionalização do 

Turismo – Roteiros do Brasil;  

 Participar do planejamento e apoiar a gestão dos roteiros e produtos turísticos;  

 Integrar as ações intra-regionais e interinstitucionais;  

 Realizar o planejamento, o acompanhamento, a monitoria e a avaliação das 

estratégias operacionais do Programa no âmbito regional;  

 Captar recursos e otimizar seu uso. 

 

Todas as ações da Instância de Governança visam a estabelecer bases para que o 

Programa de Regionalização seja efetivo nas regiões em que o Turismo é trabalhado. A 

institucionalização dessas instâncias pode ocorrer através da criação de várias formas de 

cooperação mútua entre os envolvidos no setor turístico local. Podem-se criar Associações, 

Conselhos, Fóruns, Comitês e outras organizações que tenham uma estrutura 

organizacional definida, integrada, sistematizada e aberta à participação. As decisões 

tomadas dentro das associações precisam ser feitas de forma participativa e plural, 

correspondendo, assim, aos preceitos defendidos pela administração descentralizada. 

Nesse cenário foi criada a instância de governança do Polo São Luís, denominada: 

“FÓRUM DE GOVERNANÇA TURÍSTICA DO POLO SÃO LUÍS”, que integra cinco 

municípios (São Luís; São José de Ribamar; Paço do Lumiar; Raposa; Paço do Lumiar e 

Alcântara). A implantação da instância começou em 2009. No entanto, sua 



 

 

                  

institucionalização deu-se somente em 17 de julho de 2010 e contou com a presença de 

vinte e uma pessoas, do setor privado, público e representantes da comunidade civil. De 

acordo com as considerações do Programa de Regionalização do Turismo, foram feitas as 

primeiras atividades de sensibilização dos atores envolvidos no setor e quem mais se 

interessasse. 

 Desde então, a instância tem feito reuniões para discutir os caminhos do setor 

turístico regional. A instância já executa algumas atividades voltadas para a roteirização e 

integração de destinos, mas ainda não conseguiu colocar em execução seu Plano 

Estratégico de Desenvolvimento, o que dificulta a completude da sua ativação.  

A elaboração do Plano é um papel que corresponde à Instância, porém, é necessário 

que haja uma harmonia entre todos os segmentos envolvidos no processo de 

regionalização. Cada município membro do Polo tem a responsabilidade de cooperar de 

forma ativa com o órgão, visto que é necessário que o Documento contemple as 

necessidades e aspirações dos municípios. Ademais, o Plano é uma das primeiras ações de 

caráter integrado que a Instância desenvolve e, portanto, o envolvimento máximo dos 

interessados traz maiores probabilidades de sucesso. 

2.2. Elaboração do Plano Estratégico de desenvolvimento do Turismo Regional do 

Polo São Luís 

O Planejamento Estratégico é o processo administrativo que proporciona 

sustentação metodológica para estabelecer a melhor direção a ser seguida; normalmente é 

de responsabilidade dos níveis mais altos e diz respeito tanto à formulação de objetivos 

quanto à seleção de cursos de ação – estratégias – a serem seguidos para sua 

consolidação. No âmbito da administração pública, o planejamento estratégico é aquele 

formulado em um determinado âmbito público (municipal, estadual, federal) e que 

estabelece as diretrizes gerais a serem seguidas pelos diversos setores da gestão pública 

(DIAS, 2012). 

O Plano é uma das metas que a Instância de Governança do Polo São Luís precisou 

alcançar, sendo esta uma das ações de caráter regional do Programa de Regionalização do 

Turismo. 

O Plano Estratégico foi feito pela Instância de Governança do Polo São Luís em uma 

oficina realizada em São José de Ribamar no dia 30 de maio de 2014. 

Durante a oficina, que reuniu representantes públicos, empresários, comunidade civil 

e outros interessados, destacou-se a necessidade de integração entre os municípios e 



 

 

                  

foram discutidas novas alternativas de articulação socioeconômica baseadas nas atividades 

turísticas. O Plano foi elaborado de forma a considerar a junção dos municípios em um só 

produto turístico, destacando que os atrativos e equipamentos turísticos disponíveis fossem 

melhor usufruídos pelo mercado potencial da região. Foi produzido um mural e todas as 

informações foram elencadas de acordo com os objetivos da Instância. Posteriormente o 

documento foi redigido por uma consultora do Estado e entregue de volta à Instância.  

De acordo com o que está definido no Programa de Regionalização do Turismo, este 

plano é fundamental para a orientação do turismo regional. No polo São Luís ele será uma 

ferramenta de mudança e articulação entre as cidades envolvidas, buscando, em caráter 

prioritário, trabalhar a integração dos produtos turísticos já em execução e, se possível, criar 

novos produtos para serem comercializados.  

Como ação advinda de uma politica pública nacional de turismo, com ênfase no seu 

caráter normativo e referencial de desenvolvimento, o plano precisaria corresponder às 

necessidades das regiões turísticas como um todo e explorar, da forma mais eficaz possível, 

os atrativos do cenário turístico do polo.  

Entrevistas feitas com atores ligados, direta e indiretamente a construção do Plano, 

permitiram observar que a elaboração tardia deste acarretou dificuldades de integração 

entre os municípios, o que facilitaria o desenvolvimento conjunto das atividades turísticas de 

cada cidade. Além disso, a demora na concepção lavrada dessa ferramenta de 

desenvolvimento do turismo regional, levou à não execução das ações previstas no plano.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

No bojo das discussões sobre Políticas Públicas, encontra-se uma notável dificuldade 

dos atores desses discursos de colocar em práticas ações mais permanentes de 

mobilização, articulação e controle, que viabilizem uma cultura mais ativa de criação dessas 

ferramentas de mudança socioeconômica. No turismo esta dificuldade aumenta à medida 

que surge uma necessidade de articular os diversos setores que estão, direta ou 

indiretamente, ligados à execução dessas atividades. Como área interdisciplinar, este 

precisa criar novas formas se desenvolver dentro de um cenário econômico já posicionado, 

bem como manter um certo controle no crescimento, com ênfase nas novas formas de 

sistematização de suas atividades turísticas. 

A elaboração do Plano Estratégico do Polo São Luís advém do Programa de 

Regionalização do Turismo, que outrora foi criado através de uma politica pública nacional 

que busca o desenvolvimento do turismo baseado em aspectos regionais. No entanto, não 

se levou em conta uma velha condição dos estados brasileiros, a dependência politica. Os 



 

 

                  

fatores políticos de cada região dificultam em grande escala as articulações que deviam ser 

feitas de forma mais democrática e fundamentadas na necessidade de expandir o turismo 

regional. 

No caso da tentativa de articulação dos municípios de São Luís, Raposa, Paço do 

Lumiar, São José de Ribamar e Alcântara, que correspondem ao Polo São Luís, podemos 

observar que ainda existem muitos bloqueios para que se crie um sistema turístico unificado 

que seja realmente eficaz. Estes bloqueios vão desde a iminente falta de interesse por parte 

dos envolvidos na atividade até a falta de politicas públicas que viabilizem certos empenhos 

voltados para o desenvolvimento do turismo regional. 

O desinteresse por parte dos protagonistas do setor turístico, a falta de politicas 

públicas, o distanciamento socioeconômico, assim como a falta de estrutura administrativa e 

outros fatores acarretam uma barreira para a consolidação das atividades turísticas da 

região. A inserção da gestão descentralizada, a difusão da importância do trabalho de 

integração, a articulação entre os representantes públicos e outras medidas podem ajudar 

na resolução destes bloqueios. Os entraves sobre a elaboração do Plano Estratégico do 

Polo São Luís, já supracitados, podem ser utilizados para aferir as dimensões e limites do 

cenário das Politicas Públicas para o turismo. Redigido, e adquirindo forma de método de 

mudança socioeconômica vinculado ao turismo, espera-se que o documento seja capaz de 

orientar o bom desempenho das atividades turísticas integradas do Polo São Luís.  
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