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Resumo
O turismo é um fenômeno de grande crescimento no mundo. As estatísticas sobre o setor
aparecem como principal justificativa para formatação de políticas públicas e ações
específicas, especialmente, no que se refere ao seu potencial de geração de emprego, renda e
inclusão social. No Brasil, esse crescimento vem ocorrendo, mais intensamente, nas últimas
décadas, incentivado pelo Estado, notadamente, em regiões periféricas como a Nordeste. Este
trabalho busca oferecer reflexões sobre a formulação de tais políticas, bem como os impactos
das intervenções espaciais realizadas em função do turismo no contexto brasileiro, tendo como
referência estudos anteriores, sobre ações e projetos empreendidos no âmbito do Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil (PRODETUR/NE), que tem no litoral a
concentração de seus investimentos. Os achados revelam que a despeito do crescimento da
atividade decorrentes das políticas públicas para o setor, há uma série passivos
socioeconômicos, espaciais e ambientais.
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Tourism and Territory Policy: an analysis of the Brazilian
experience within the scope of the Tourism Development
Program in the Northeast (PRODETUR / NE)
Abstract
Tourism is a phenomenon of great growth in the world. The statistics on the sector appear as
the main justification for the formatting of public policies and specific actions, especially with
respect to their potential to generate employment, income and social inclusion. In Brazil, this
growth has been occurring, more intensely, in recent decades, encouraged by the State,
especially in peripheral regions such as the Northeast. This work seeks to offer reflections on
the formulation of such policies, as well as the impacts of spatial interventions carried out as a
function of tourism in the Brazilian context, based on previous studies on actions and projects
undertaken within the scope of the Tourism Development Program in the Northeast of Brazil.
Brazil (PRODETUR / NE), which has the concentration of its investments on the coast. The
findings reveal that despite the growth of activity resulting from public policies for the sector,
there are a number of socioeconomic, spatial and environmental liabilities.
Keywords: tourism, territory, public policy, coast, PRODETUR/NE.
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Políticas de Turismo e território: uma análise da experiência
brasileira com foco no Programa de Desenvolvimento do
Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE)
Introdução
O turismo é um fenômeno de grande crescimento no mundo. As estatísticas sobre o
setor aparecem como principal justificativa para formatação de políticas públicas e
ações específicas, especialmente, no que se refere ao seu potencial de geração de
emprego, renda e inclusão social. No Brasil, esse crescimento vem ocorrendo, de
maneira mais intensa, nas últimas décadas, incentivado pelo Estado, com
investimentos diretos, notadamente, em regiões periféricas como a Nordeste. Os
argumentos do discurso oficial consideram que o desenvolvimento do setor de turismo
será revertido em ganhos sociais e contribuirá para diminuição das desigualdades
regionais. Este trabalho busca oferecer reflexões sobre a formulação de tais políticas,
bem como seus impactos no contexto brasileiro, tendo como referência estudos
anteriores, sobre ações e projetos empreendidos no âmbito do Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil (PRODETUR/NE), que tem no
litoral a concentração de seus investimentos. Objetiva-se, além de uma
contextualização geral das políticas de turismo no Brasil, realizar um balanço do que o
PRODETUR/NE representou para o litoral nordestino e para a experiência brasileira
de planejamento turístico em suas diferentes escalas.
A escolha do PRODETUR/NE como norte da análises recai sobre sua importância e
significado dentro das políticas públicas de turismo em contexto nacional: (i) foi o
primeiro grande programa de financiamento ao setor público, estruturado para o
desenvolvimento da atividade turística; (ii) serviu como laboratório e modelo, não
apenas, para a estruturação de um programa de desenvolvimento/financiamento do
turismo em escala nacional, com o desenvolvimento de metodologia e instrumentos de
planejamento próprios, como também para a consolidação da Política Nacional de
Turismo; (iii) a abrangência regional e o curto espaço de tempo entre sua estruturação
e implementação que permitiu a observação concentrada de seus impactos em termos
temporais e espaciais, evidenciando seus resultados mais imediatos.

1. Políticas de Turismo no Brasil
Na década de 1990 ganha força, no Brasil, a ideia do turismo como alavanca de
desenvolvimento, embora essa ideia já tenha sido esboçada em períodos anteriores. A
convergência dos cenários internacional e nacional, associada a forças políticas e
econômicas de algumas frações de capital é que abrem espaço para a implementação
de uma política pública para o setor de maneira mais sistemática e que, de fato, é
implementada.
Até então, não havia uma coalizão de forças com a vontade e capacidade de
impulsionar o desenvolvimento do setor. O que havia era, por um lado, uma agenda
industrialista imposta pelas frações hegemônicas dos capitais do Centro-Sul, e, por
outro, frações hegemônicas dos capitais da periferia preocupada na manutenção de
seu status quo, apoiado na propriedade fundiária, especulação e manutenção
patrimonialista.
1.1 Estruturação da atividade em nível federal – os diplomas legais

As políticas públicas de turismo no Brasil, em âmbito federal, podem ser agrupadas
analiticamente, com base nos diplomas legais promulgados, em três períodos. O
primeiro deles, iniciado em 1938 e findado em 1966, prendeu-se à criação de
organismos oficiais de turismo; o segundo período, iniciado em 1966, tem como
característica principal a criação de um sistema de incentivos ficais e financeiros e do
Sistema Nacional de Turismo; por fim, o terceiro período iniciado a partir de 1991 tem
como principal característica a ênfase dada ao turismo como alavanca do
desenvolvimento (CRUZ, 2001).
1938-1966
O primeiro período tem como base a regulamentação de agências de viagens e de
turismo. Não havia uma compreensão sobre o papel da política governamental no que
se refere à questão turística.
Como principais diplomas legais deste período pode-se citar:
 Decreto Lei nº 406/38, dispunha sobre o funcionamento de agências de vendas de
passagens e de turismo e sobre vistos consulares para grupos de turistas;
 Decreto Lei 1915/39, cria a Divisão de Turismo, considerado o primeiro organismo
oficial de turismo na administração pública federal;
 Decreto Lei 44863/58, cria a Comissão Brasileira de Turismo – Combatur, extinta
em 1961. Seu regimento faz referências, pela primeira vez, a uma política nacional
de turismo (CRUZ, 2001). Pela primeira vez, também, começa a ser esboçada uma
alteração no foco das políticas federais de turismo, transferindo a preocupação com
organização das agências de viagens e turismo para a ampliação do parque
hoteleiro do país.
É compreensível o tratamento dado ao turismo no primeiro período, com a
organização e regulamentação dos agentes, para posterior preocupação com a
ampliação e modernização do parque hoteleiro. Também é compreensível que a
participação do Estado no setor se dê a partir deste período, quando ocorria uma
transição de um Estado agroexportador para um Estado industrializante marcada pela
crescente participação do Poder Público na economia (CRUZ, 2001).
1966-1991
O segundo período vai de 1966 até 1991. Sua principal característica é a criação de
um sistema de incentivos fiscais e financeiros, especialmente para as regiões Norte e
Nordeste, que incluem na pauta as atividades características do turismo. Outra
característica deste período é a criação do Sistema Nacional de Turismo, constituído
pelo CNTur (Conselho Nacional de Turismo), pela EMBRATUR (Empresa Brasileira de
Turismo) e pelo Ministério das Relações Exteriores.
Dentre os principais diplomas legais do período citamos:
 Decreto Lei 55/66, que cria o CNTur e a Embratur, ao mesmo tempo em que define
a política nacional de turismo;
Pela primeira vez, é esboçada a ideia do turismo como um setor capaz de contribuir
para o crescimento e desenvolvimento do País.
Entretanto, como ressalta Cruz(2001), “excetuando-se os diplomas legais que vão
reger o sistema nacional de incentivos fiscais e financeiros à atividade - apenas dois
atos jurídicos têm maior relevância no que se refere à política nacional de turismo,”

quais sejam: a Resolução CNTur 31/1968, que irá estabelecer o Plano de Prioridade
de Localização de Hotéis e a Resolução CNTur 71, que traz as indicações para a
elaboração de um Plano Nacional de Turismo - Plantur.
A Resolução CNTur 31 tinha o intuito de orientar a aplicação dos incentivos fiscais
instituídos em 1966, como o Fundo Geral do Turismo.
A Resolução CNTur 71 trazia as indicações para elaboração do Plantur, considerado
instrumento básico da Política Nacional de Turismo (CRUZ, 2001).
O Plantur, entretanto, não foi executado e nenhum outro plano nacional de turismo que
contemplasse uma abordagem global até a década de 1990.
 Decreto 1.191/71, cria o Fundo Geral do Turismo – Fungetur, com objetivo de
“fomentar e prover recursos para o financiamento de obras, serviços e atividades
turísticas consideradas de interesse para o desenvolvimento do turismo nacional”
(CRUZ, 2001);
 Decreto 1.376/74, cria o Fundo de Investimentos Setoriais – Fiset, que compreendia
os setores de turismo, pesca e reflorestamento; o Fundo de Investimentos do
Nordeste – Finor; e o Fundo de Investimentos da Amazônia – Finam.
O Fiset contemplava claramente o setor de turismo. Já o Finor e o Finam não o
contemplavam de maneira explicita.
Na década de 1980, diante do agravamento da crise econômica interna, observa-se a
redução da participação do Estado no setor turístico. O Fiset passa por uma
reestruturação, tendo seus limites de financiamento reduzidos.
Somente no final daquela década, é que se verifica o retorno da criação de novas
linhas de financiamento que contemplavamm o setor. Em termos regionais merece
destaque a criação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE ,
administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil – BNB. Este fundo não se restringe ao
setor turístico, englobando também todos os principais setores e atividades
econômicas (ABREU, 2005).
1991-1999
O terceiro período incia-se em 1991. É nele que finalmente será formulada uma
Política Nacional de Turismo – PNT.
O Plano Nacional de Turismo, foi criado em 1992, como forma de implementar a
Política Nacional de Turismo estabelecida com o decreto 448/92. Segundo Cruz,
“trata-se de um plano detalhado de ações a serem deflagradas pelo poder público
federal para efetivar a política nacional de turismo” (2001: p 60).
Somente em 1996 é que a Política Nacional de Turismo esboçada pelo Decreto 448/92
foi instituída.
Mais detalhada que o esboço anterior, a PNT para o período de 1996-1999 englobava
as percepções da importância do setor para a economia, já difundida em muitos
países, e apontava os caminhos a serem seguidos (CRUZ, 2001).
Os objetivos da PNT 1996-1999 demonstravam a preocupação na organização e
definição dos papéis dos atores envolvidos. Compreendiam: (i) ordenação das ações
do Setor Público orientando o esforço do Estado e a utilização dos recursos públicos
para o bem-estar social; (ii) definição de parâmetros para o planejamento e a

execução das ações dos governos estaduais e municipais; e (iii) orientação referencial
para o setor privado.
Neste contexto, foi inserido e estruturado o PRODETUR/NE.
1.2 A Política de Megaprojetos turísticos
Entre o final dos anos de 1970 e o início dos anos 1990 observa-se um conjunto de
ações empreendidas pelos poderes públicos estaduais de diversos estados
nordestinos com o objetivo de alavancar o desenvolvimento do turismo na região por
meio de megaprojetos turísticos. Tais ações configuraram-se, no contexto brasileiro,
como um dos primeiros “ensaios” de investimentos públicos diretos em infraestrutura
turística para alavancagem de investimentos privados ao setor.
Estas ações não foram deflagradas a partir de diplomas legais. Foram ainda pontuais,
com características similares, mais ou menos concomitantes que permitiram, a
posteriori,
englobá-las no que Cruz (2001) denominou como a política de
megaprojetos turísticos.
O foco das ações recaía no provimento de infraestrutura para atração de
investimentos com fins de ampliação da rede hoteleira. Cinco dos nove estados
nordestinos instituíram megaprojetos turísticos: Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco
e Rio Grande do Norte.
1.2.1 Megaprojeto Parque das Dunas – Via Costeira
O megaprojeto Parque das Dunas foi empreendido na cidade de Natal/RN por meio de
investimentos estaduais iniciados em finais da década de 1970. A ideia era a
ampliação do insuficiente parque hoteleiro da cidade, apontado como um dos
responsáveis pela posição marginal de Natal dentre os principais destinos turísticos do
Nordeste.
O Parque das Dunas compreende o trecho de orla com cerca de 8,5 km de extensão
(fig. 1). Trata-se de uma localização privilegiada para implemantação do megaprojeto,
pois situava-se no núcleo urbano municipal, estava próxima ao aeroporto estadual e
não era necessária a realização de nenhum tipo de desapropriação, já que se
constituíam áreas institucionais (CRUZ, 2001).

Fig. 1 – Vista Aérea Parque das Dunas – Via Costeira, Natal/RN
Fonte: Autores.

O megaprojeto previa apenas a utilização turística da região. A presença do lençol
dunar trouxe também um viés preservacionista ao megaprojeto.
O zoneamento da região previa a área a ser preservada do lençol dunar, a
implantação de uma rodovia litorânea e, entre esta e o mar, a área para implantação
de empreendimentos turísticos, notadamente, hoteleiros (fig. 2).

Fig. 2 – Projeto Parque das Dunas – situação segundo a Lei 6.379 de 11/02/1993
Fonte: ABREU, 2005.

Segundo Cruz (2001), em 1991 já haviam sido negociados 21 lotes na Via Costeira
para implantação de hotéis. Em 1999, dez hotéis estavam em funcionamento,
demonstrando os resultados dos investimentos estaduais.
Ao longo da década de 1990 novos investimentos públicos são realizados na área,
desta vez, no âmbito do Prodetur/NE. Tais investimentos vêm acompanhados de
investimentos privados que consolidaram a Via Costeira como um território turístico na
cidade de Natal.
1.2.2 Megaprojeto Cabo Branco
O megaprojeto turístico de Cabo Branco, em João Pessoa/PB foi iniciado em 1989
pelo governo estadual. O objetivo era sanar o problema da insuficiência de
infraestrutura turística no estado, especialmente, na capital.
Tal como ocorreu com o megaprojeto norte-rio-grandense, também no Cabo Branco a
implementação do projeto apoiava-se no discurso preservacionista. Dos 560ha do
complexo turístico, 210ha estavam reservados para a criação de duas áreas de
preservação ambiental. Os outros 350ha foram reservados para infraestrutura
hoteleira e residencial, bem como a outras infraestruturas turísticas, como um Centro
de Convenções, campo de golfe etc. (fig. 3).
Os investimentos do estado prenderam-se ao provimento de infraestrutura básica com
a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e de Esgotametno
Sanitário (SES), implantação de um sistema iluminação pública (implantado
parcialmente) e a construção e melhoria das vias de acesso.

Fig. 3 – Zoneamento do Polo Turístico de Cabo Branco, João Pessoa/PB
Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa, adaptado

Segundo Cruz (2001) as obras de infraestrutura urbana foram concluídas no início dos
anos de 1990, mas os investimentos privados não foram realizados, apesar da
disponibilização de uma rede de incentivos fiscais e financeiros para atrair
investidores. Parte do fracasso pode ser atribuído também ao embargo da área em
razão de pressões de organismos ambientalistas.
Mais recentemente (2009), novos investimentos foram realizados na área, no âmbito
do Prodetur/NE. As novas inversões relacionam-se à ampliação dos SAA e SES, bem
como a duplicação de trecho da rodovia estadual PB-008, melhorando o acesso. Foi
implantado ainda o Centro de Convenções, na expectativa de incentivar outros
investimentos, muito embora as questões ambientais continuem latentes (fig. 4).

Fig. 4 – Centro de Convenções da Paraíba, Cabo Branco, João Pessoa/PB
Fonte: Arcevo Isabel Caminha (autora), portal Agenda Paraíba. Editado.

1.2.3 Megaprojeto Costa Dourada
O megaprojeto Costa Dourada teve sua implantação iniciada em 1992 e englobava o
território dos estados de: Alagoas e Pernambuco. A ideia era o provimento de
infraestrutura e urbanização de mais de 120 km de costa, entre os municípios de Cabo
de Santo Agostinho/PE e Paripueira/AL. O trecho estava localizado entre as duas
capitais e contava com dois outros destinos turísticos consolidados: Porto de Galinhas,
em Ipojuca/PE, e Maragogi/AL (fig. 5). A principal estratégia adotada foi a melhoria da
infraestrutura de acesso, para atrair os investimentos privados.
Dificuldades relacionadas ao levantamento de recursos e desentendimentos entre os
governos dos dois estados, restringiram os investimentos a ações pontuais.
Tal como ocorreu com os demais, o megaprojeto Costa Dourada previa, além dos
investimentos públicos, uma série de incentivos financeiros e fiscais para atração de
investimentos, bem como a disponibilização de linhas de financiamento já existentes.

Fig. 5 – Costa Dourada – AL/PE
Fonte: Imagem de satélite do Google Earth editada pelos autores

1.2.4 Megaprojeto Linha Verde
O megaprojeto Linha Verde teve seu início em 1993 na Região Turística Costa dos
Coqueiros, localizada no litoral ao norte de Salvador. A inexistência de vias
pavimentadas que dessem acesso à linha da costa e a escassa infraestrutura turística
fizeram com que esta região turística tivesse menor desempenho em relação às
demais do Estado.
Como forma de suprir essa deficência e alavancar os investimentos privados na área
foi implantada uma rodovia (Linha Verde) com cerca de 142km de extensão, entre a
Praia do Forte (município de Mata de São João) e Mangue Seco, no município de
Jandaíra (fig. 6).

Fig. 6 – Linha Verde – Região Turística Costa dos Coqueiros/BA
Fonte: Imagem de satélite do Google Earth editada pelos autores

Ao longo da Linha Verde, entre a via litorânea e o mar foi estabelecido um zoneamento
específico que incluíam áreas de proteção ambiental (alinhando o projeto ao discurso
preservacionista), comerciais, condomínos residenciais, áreas hoteleiras, zonas de
lazer e esportes entre outras.
No início da década de 2000 tem-se a implantação do primeiro empreendimento em
resposta à implementação do megaprojeto da na Linha Verde – o resort Costa do
Sauípe, que contava, à época, com mais de 1600 leitos.
Em maior ou menor grau, após este primeiro “ensaio” os investimentos públicos em
infraestrutura turística foram retomados nas áreas dos megaprojetos turísticos, que
foram englobadas às áreas prioritárias para recebimento de recursos do que seria o
futuro Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste.
Após a montagem de todo um arcabouço legal e estrutura institucional ocorrida nas
décadas anteriores, os anos de 1990 apresentavam-se com um cenário convergente e
bastante propício à estruturação e implementação de um Programa de
desenvolvimento do turismo e à efetivação da Poítica Nacional de Turismo. O litoral
nordestino, por sua vez, apresentava-se como local ideal para implementação do
Programa. Dentre os principais fatores favoráveis citamos:





Estabilização econômica, que estabeleceu bases mais sólidas para os cálculos
de riscos dos investimentos privados;
Abertura da economia brasileira e sua inserção no processo de globalização,
facilitando a entrada de recursos e investidores;
Sucesso de experiências internacionais na exploração da atividade turística,
dinamizando economias estagnadas;
Experiências nacionais (política de megaprojetos);





Difusão da percepção do turismo como alavanca do desenvolvimento;
Turismo de sol e mar como atividade competitiva para o o Nordeste;
Existência de um sistema de fomento e financiamento já estruturado, capaz de
impulsionar os investimentos privados (fig. 7).

Era preciso apenas, ofertar infraestrutura para que tais investimentos se
concretizassem. Esta oferta virá por meio de investimentos públicos, financiados com
recursos do Prodetur.
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2. O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do
Brasil - PRODETUR NE
O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODEUTR/NE) tem suas
negociações iniciadas no ano de 1991, e em 1995 tem início sua execução. Trata-se
de um programa de crédito para o setor público confeccionado para gerar condições
para o desenvolvimento da atividade turística no Nordeste.
Sua área de abrangência coincide com a área de atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), englobando os nove estados nordestinos, o
norte do Estado de Minas Gerais e norte do Estado do Espírito Santo. A origem dos
recursos do Programa é do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e o
órgão executor é o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que acumula a função de
repassador dos recursos.
As ações do PRODETUR/NE têm nas capitais dos estados lugares estratégicos para o
processo de expansão territorial do turismo, de uma rede internacionalmente
organizada. São os portões de entrada dos pólos turísticos e de lugares que buscam
compor a nova geografia do turismo. Tais ações visam a criação de um sistema de
objetos que permitam a transformação das capitais em nós da rede, bem como
permitem a distribuição dos fluxos nas áreas turísticas locais.
Desta forma é explicado o investimento na reforma e ampliação de aeroportos e
rodovias no Nordeste, através do PRODETUR. Estas estruturas são condicionantes da
fluidez de pessoas e de mercadorias, fatores importantes para a atividade turística.
O PRODETUR/NE está organizado em duas fases, a primeira teve início em 1994.
Esta fase inicial tem vigência até o ano de 2005, quando ocorreram os últimos
desembolsos. Em 2006, ocorre a assinatura do Contrato de Repasse da segunda fase,
entre o BNB e os estados envolvidos. A segunda fase contou com o Ministério do
Turismo (MTur) que participou do Programa por meio do aporte da maior parte da
contrapartida local.

2.1 O PRODETUR/NE I
A característica fundamental do Programa é possibilitar a exploração do turismo no
Nordeste brasileiro de forma planejada e sistêmica. Segundo os gestores do Programa
não se trata de um mero programa de obras ou de uma simples linha de crédito à
disposição dos governos estaduais; entretanto, a despeito disso, o que se verifica é
uma concentração, no primeiro momento, de investimentos em infraestrutura.
O objetivo básico do programa é reforçar a capacidade da Região
Nordeste em manter e expandir sua crescente indústria turística,
contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico regional.
(ABREU, 2005 apud BID,BNB, 11994).

Este objetivo foi perseguido pela implantação das estratégicas turísticas desenvolvidas
pelos Estados participantes, traduzidas em planos de ação que contemplaram projetos
de infraestrutura, serviços públicos e desenvolvimento institucional, destinados a
dinamizar a atividade turística e a participação da iniciativa privada no setor.
O quadro abaixo apresenta a estruturação do Programa nos seus quatro grandes
componentes.
Tabela 2: Componentes dos investimentos do PRODETUR/NE
COMPONENTE A: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Objetivo: ampliar a capacidade das entidades beneficiárias de executar suas funções,
proporcionando assistência técnica; implementação de sistemas de apoio administrativo,
financeiro e instrumentos operacionais; fortalecimento da capacidade fiscal e regulatória.
COMPONENTE B: OBRAS MÚLTIPLAS EM INFRAESTRUTURA BÁSICA E SERVIÇOS
PÚBLICOS
a) Saneamento
Objetivo: melhorar os serviços públicos de abastecimento de água e tratamento de esgoto
nas áreas do Programa.
b) Resíduos Sólidos
Objetivo: proporcionar coleta eficiente dos resíduos sólidos; transporte eficiente e econômico
dos resíduos até o despejo final; eliminação ecologicamente segura e de baixo custo;
Educação Ambiental.
c) Recuperação e Proteção Ambiental
Objetivo: melhorar a qualidade ambiental das áreas de interesse turístico, por meio de
estudos, Educação Ambiental, manejo, preservação e recuperação de recursos naturais.
d) Transportes (obras viárias urbanas e rodovias)
Objetivo: propiciar acesso cômodo, confiável e seguro às zonas turísticas; melhorar a
circulação urbana e diminuir congestionamentos associados ao acesso às zonas de
interesse turístico.

e) Recuperação do Patrimônio Histórico
Objetivo: recuperar monumentos históricos como foco de atração turística; revitalizar
contorno urbano de áreas degradadas, com potencial cultural, comercial e habitacional;
promover a participação do setor privado.
COMPONENTE C: MELHORAMENTO DE AEROPORTOS
Objetivo: facilitar o acesso para o Nordeste, por meio do melhoramento de oito aeroportos na
região.
COMPONENTE D: ESTUDOS E PROJETOS
Objetivo: propiciar elaboração de estudos e projetos referentes a obras e ações passíveis de
implantação no âmbito do PRODETUR/NE.
Fonte: ABREU, 2010.

Para tornarem-se elegíveis, os projetos deveriam estar inseridos nos grandes
componentes estabelecidos pelo Programa, além de fazerem parte da Macro
Estratégia Turística dos Estados.
Nesta primeira fase, que durou de 1995 a 2005 (quando ocorreu o último desembolso),
foram aplicados US$ 729,9 milhões entre recursos de financiamento (US$ 394,8
milhões) e contrapartida (US$ 333,1 milhões), em 264 projetos, nos 9 estados
nordestinos. As figuras 7 e 8 apresentam, respectivamente, a distribuição percentual
dos recursos de financiamento por mutuário e os municípios contemplados com
recursos da primeira fase, onde se observa a concentração litorânea dos
investimentos.

Fig. 7 – Distribuição percentual de recursos de financiamento por mutuário PRODETUR I
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do Banco do Nordeste

Fig. 8 – Municípios contemplados com recursos do Prodetur/NE I – concentração litorânea
Fonte: ABREU, 2005.

2.2. PRODETUR/NE II
Na segunda fase do Programa, com o amadurecimento obtido, novos conceitos e
estratégias foram incorporados.
O primeiro deles é a utilização, na definição das áreas a serem beneficiadas pelas
ações do Programa, do conceito de polos turísticos, entendidos como espaços
geográficos claramente definidos, com pronunciada vocação para o turismo,
envolvendo atrativos turísticos similares e/ou complementares (BNB, 2010).
O BNB, juntamente com os governos estaduais da região Nordeste, identificou
algumas áreas, do ponto de vista do turismo, com vocações semelhantes, e iniciou o
processo de formação de 16 polos turísticos, 14 dos quais receberam investimentos.
Os 14 polos contemplados com recursos do PRODETUR/NE II são: Polo Costa dos
Corais/AL; Polo do Descobrimento/BA; Polo Chapada Diamantina/BA; Polo Litoral

Sul/BA; Polo Salvador e Entorno/BA; Polo Costa do Sol/CE; Polo Capixaba do Verde e
das Águas/ES; Polo São Luís e Entorno/MA; Polo Vale do Jequitinhonha/MG; Polo
Costa das Piscinas/PB; Polo Costa dos Arrecifes/PE; Polo Costa do Delta/PI; Polo
Costa das Dunas/RN; Polo Costa dos Coqueirais/SE.

Fig. 9 – Polos Turísticos Prodetur/NE II
Fonte: ABREU, 2005.

A segunda estratégia inserida no PRODETUR/NE II foi a determinação de que cada
estado deveria elaborar um Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo
Sustentável (PDITS), para cada polo turístico. Isto é, para serem elegíveis, os projetos
deveriam, além de respaldados no Regulamento Operacional do Programa, estar
contemplados nos PDITS. A ideia do PDITS é uma evolução em relação às

macroestratégias requeridas na primeira fase do Programa, já que exigia estudos mais
aprofundados e a formatação de um plano estadual para o setor de Turismo. Além
disso, cada polo deveria contar com um Conselho de Turismo, que, entre outras
atribuições, tinha a de garantir o diálogo constante entre a sociedade e os órgãos
executores do Programa.
Os Conselhos são compostos de representantes do Poder público federal (Banco do
Nordeste do Brasil - BNB, outros bancos públicos e órgãos federais), estadual
(diversas secretarias de estado), municipal (prefeituras dos municípios dos polos),
iniciativa privada (com várias associações, especialmente aquelas representativas do
setor de turismo) e terceiro setor. Ressalte-se que os conselhos de turismo também
validam os PDITS elaborados, e, neste sentido, têm certo poder na determinação de
algumas ações, inclusive na escolha de projetos.
A terceira estratégia é a utilização dos conceitos de completar e complementar, na
definição dos projetos elegíveis. Estes conceitos vinculam projetos que completam ou
complementam as ações já financiadas pelo PRODETUR/NE I, englobando ainda
aqueles projetos em municipalidades que, mesmo não tendo recebido recursos na
primeira fase, sofreram impactos dos projetos implantados.
O conceito de completar refere-se a ações que, embora previstas no âmbito do
PRODETUR/NE I, não foram finalizadas ou executadas, mas que continuam sendo
necessárias à sustentabilidade da atividade turística no polo. Por outro lado,
entendem-se como ações a serem complementadas, aquelas identificadas como
prioritárias, em função dos resultados e impactos das inversões realizadas pelo
PRODETUR/NE I no polo.
Como forma de dar mais clareza, apresentamos um quadro-resumo sobre como se
dava a escolha dos municípios e projetos no PRODETUR I e II (tabela 3).
Tabela 3: Quadro Resumo Instrumentos de Planejamento PRODETUR/NE I e II
PRODETUR I
Escolha dos
Municípios

Escolha dos
Projetos

PRODETUR II

 Realizada
pelos
estados com base nas
Macroestratégias
Turísticas.

 Realizada pelos estados
constituição de Polos;

 Realizada
pelos
estados com base em
sua
Macroestratégia
Turística.

 Realizada pelos estados com base nos
PDITS, articulada com os municípios do Polo;

através

da

 Cada Polo deverá contar com um PDITS.

 Obedecer aos critérios de “completar” e
“complementar”;
 Municípios contemplados deverão possuir
Planos Diretores Municipais atualizados, e os
projetos pleiteados deverão estar previstos
nos Planos Diretores;
 Os Conselhos de Turismo de cada Polo
opinam sobre os projetos e outras ações
complementares.

Validação

 BNB

 BNB, BID e Ministério do Turismo

 Os PDITS também são validados pelos
Conselhos de Turismo.
Principais
documentos
envolvidos

 Plano
de
(Macroestratégias
Turísticas);

Ação

 Regulamento
Operacional do Prodetur;
 Termos de Referência
para Elaboração dos
Projetos.
Principais
entidades
Envolvidas

BID,
BNB,
estaduais,
municipais,

governos
governos

 PDITS;
 Regulamento Operacional do Programa;
 Termos de Referências (para PDITS e
projetos);
 Planos Diretores Municipais.

BID, BNB, Ministério do Turismo, governos
estaduais, governos municipais, Conselhos de
Turismo.
Fonte: Abreu, 2010.

Se na primeira fase os objetivos concentravam-se no provimento de infraestrutura para
o desenvolvimento do turismo, nesta segunda fase, o objetivo principal, segundo seus
gestores, foi melhorar a qualidade de vida da população residente nos polos turísticos
por meio de: i) aumento das receitas provenientes da atividade turística que,
pretensamente, se reverteria no aumento do número de empregos; ii) melhoria da
capacidade de gestão dessas receitas por parte dos Estados e Municípios que se
reverteriam na melhoria da qualidade e da disponibilidade dos serviços urbanos.
Para tanto os investimentos foram agrupados em três grandes componentes:
(i)

(ii)

(iii)

Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão do Turismo,
objetivando desenvolver a capacidade dos municípios e seus habitantes
para conservar suas atrações turísticas e melhorar a prestação de serviços
turísticos;
Planejamento Estratégico, Treinamento e Infraestrutura, para assegurar a
capacidade de planejamento, treinamento e desenvolvimento da
infraestrutura turística por parte do Estado;
Promoção de Investimentos do Setor Privado, que buscava financiar
atividades de treinamento para melhora da gestão, promoção e
comercialização dos produtos turísticos, por parte da iniciativa privada.

O volume de recursos envolvidos no PRODETUR/NE II foram da ordem de US$
410.914 mil, sendo US$ 239.068 mil do BID e US$ 171.746 mil de contrapartida,
aplicados em 136 projetos em 6 estados: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco,
Piauí e Rio Grande do Norte .

3. Impacto das ações
Embora tenham sido aferidos em períodos concomitante ou posterior à implementação
das ações do PRODETUR/NE, alguns números e indicadores apresentados a seguir
não devem ser tomados como decorrentes, exclusivamente, das ações implementadas
pelo Programa, especialmente aqueles relacionados aos aspectos sociais. Isto porque
a verificação destes impactos e sua correlação com as ações citadas dependem da
criação de instrumentos específicos ainda não disponíveis.

De modo geral os números indicam resultados positivos para a atividade turística e
sua trade.
No período de 1995 (início do Prodetur) a 2004 (após os investimentos em todos os
aeroportos) o incremento no desembarque de passageiros de voos nacionais em
aeroportos nordestinos foi 106.54% e de 111.77% no período de 2004 a 2010. O fluxo
turísitico receptivo regional também teve um incremento de 126,5% no período de
1995 a 2004 e de 40,78% de 2004 a 2010 (BNB).
Segundo estimativas apresentadas pelo BNB, com base em dados dos órgãos oficiais
de turismo dos estados do Nordeste, a Receita Turística nas capitais nordestinas teve
um incremento de 253,24% no período de 2002 a 2011.
Dados do BID apontam que as ações empreendidas atraíram, em âmbito regional,
cerca de R$ 4 bilhões em investimentos privados durante a primeira fase do
Programa. De 1994 a 2003 verificou-se o aumento de 246% no parque hoteleiro e de
524,4% no número de etabelecimentos de alimentação.
Os números sugerem que o crescimento do turismo regional impactou positivamente
as taxas de emprego. Dados do BID mostram, em termos regionais, que houve um
incremento de 51% no número de empregos diretos no setor de turismo entre os anos
de 2004 e 2010.
Os investimentos no componente Desenvolvimento Institucional sugerem retornos
para a esfera pública. Dados do BNB, com base em números do Secretaria de
Tesouro Nacional, apontam para o crescimento das receitas tributárias anuais dos
municípios contemplados com recursos da primeira fase do Programa. A Taxa
Geométrica de Creescimento Anual chegou a atingir, em alguns casos, 40,08% no
período de 1995 a 2004.
Em termos espaciais, a concentração dos investimentos em trechos específicos da
orla culminou num processo de territorialização da atividade turística e da constituição
do que Cruz (2001) denomina de territórios turísticos, trazendo à reboque um processo
de fragmentação intraurbana e desterritorialização de atividades autóctones, muitas
vezes institucionalizado pelo poder público, ao criar zonas específicas para o estímulo
ao desenvolvimento da atividade (fig. 10).

Fig. 10 – Zonas Especiais de Interesse Turístico (institucionalização dos territórios turísticos em
Natal/RN). Fonte: ABREU; COSTA (2017)

Outro impacto espacial percebido com o incremento da atividade turística é a
implantação de um padrão de ocupação litorânea imposto pelos empreendimentos
turísticos-imobiliários que tem levado a um processo de “privatização” de longos
trechos de orla (fig. 11).
A despeito da melhoria da qualidade de vida da população residente impregnada no
discurso de desenvolvimento da atividade turística, o que se tem percebido é a piora
de alguns indicadores.

Fig. 11 – Reserva do Paiva, Cabo de Santo Agostinho/PE: empreendimento turístico imobiliário
e a privatização da praia. Fonte: Site reservadopaiva.com.br

Números relacionados ao turismo sexual envolvendo crianças vêm registrado aumento
ao longo dos útimos anos nas principais capitais nordestinas onde a atividade turística
tem se desenvolvido. Para citar apenas dois exemplos, registre-se que entre os anos
de 2001 e 2012 houve um incremento de 500% nos casos de prostituição infantil no
município de Fortaleza/CE. O mesmo percentual é verificado na cidade de Natal/RN
para o período de 2002 a 2005.
Em Natal/RN verificou-se também uma piora nas taxas de trabalho infantil
concomitante ao crescimento da atividde turística. Dados da PNAD de 2001 e 2008
apontam um incremento de 109,11% no número de crianças ocupadas no período.
Também em Natal, segundo sua Secretaria Municipal de Urbanismo, o número de
pessoas vivendo em favelas teve um crescimento 15% entre os anos de 2001 a 2005
(ABREU 2010).
A percepção da população residente em relação aos impactos da atividade turística
também não é muito favorável. Os foruns participativos garantidos no PRODETUR/NE
II possibilitaram verificar essa percepção das comunidades. No caso de Natal,
segundo dados do PDITS (2013), as comunidades localizadas nas áreas que
receberam investimentos identificaram poucos ou nenhum benefícios da atividade
turística para a própria comunidade. Identificaram ainda a insegurança, aumento da
prostituição, acúmulo de lixo, a privatização de praias e os altos preços dos serviços
(processo inflacionário nos territórios turísticos) como prejuízos que o turismo traz para
a cidade (ABREU, 2010).
Mesmo com exemplos pontuais a respeito dos impactos do desenvolvimento do
turismo em localidades que receberam recursos do Prodetur/NE, é possível perceber
as proporções que este processo pode tomar, na medida em que o modelo e lógica de
implementação da política pública de desenvolvimento do turismo se replica ao longo
de toda a costa nordestina e, na medida, em que tais ações estão formuladas sob um
mesmo modelo de desenvolvimento caracterizado por ser excludente e desigual e

que, por estas razões, tendem a produzir resultados similares ao longo de todo aquele
litoral.

Considerações Finais
Setor econômico periférico, como era tratado no Brasil, o Turismo desenvolvia-se
quase que espontaneamente e sem grandes esforços de planejamento e políticas
específicas. O pensamento era que bastavam as belezas naturais e uma diversidade
cultural e ambiental, para que a atividade se desenvolvesse. Demorou um longo
período até se perceber que o Brasil não era o único detentor de belezas naturais e
que, sem investimentos, planejamento e políticas específicas, dificilmente, esta
atividade econômica poderia se desenvolver.
Após a montagem de uma estrutura institucional por meio de diplomas legais e de
alguns ensaios como a Política de Megaprojetos, tem-se início, na década de 1990, a
estruturação daquele que foi o maior Programa público para o desenvolvimento do
turismo no país: o Prodetur/NE.
O Prodetur/NE tem importância reconhecida no contexto das políticas públicas
setoriais brasileiras, não apenas pelo volume de recursos envolvidos e da abrangência
territorial, como também pelo que representou em termos institucionais, espaciais e
socioeconômicos.
A continuidade do Programa, que sobreviveu a quatro mandatos federais, exemplifica
o alinhamento de forças, interesses e esforços, em diferentes esferas de governo, em
prol do turismo e do Nordeste.
Toda metodologia e instrumental de planejamento criados para o Programa tornou-se
modelo e referência para a estruturação de um programa de desenvolvimento do
turismo em escala nacional, o Prodetur-Nacional.
Os impactos sobre a atividade foram, em grande parte, positivos, promovendo seu
crescimento e a dinamização da economia regional e locais. Entretanto, como visto, os
impactos das ações empreendidas não recaem apenas sobre a atividade do turismo,
tendo implicações outras de ordem espacial, social e econômica.
No caso da política do PRODETUR/NE, apesar de todo o seu significado no rol da
políticas públicas setoriais brasileiras, parece que faltou um olhar sobre as implicações
das transformações espaciais que não apenas aquele referente às melhorias para o
turismo. Faltou encarar o fato de que a disputa pela apropriação das melhorias
espaciais advindas com os investimentos já se inicia de forma desigual, e que, sem
dispositivos distributivos capazes de reverter tal situação, essa luta sempre será
iniciada com o anúncio dos, já conhecidos, vencedores.
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