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RESUMO 
 

 

 

 A lógica de cluster oferece a arranjos empresariais uma organização e sinergia entre seus 

membros, que permite alcançar vantagens que isoladamente seriam inatingíveis dada a 

dinâmica do mercado mundial. 

 Este estudo teve como objetivo verificar se a cidade de Belém do Pará é um cluster 

turístico, visto que a mesma dispõe de diversos atrativos, estrutura e interesse em alavancar 

este ramo econômico do setor de serviços. 

 No referencial teórico se abordou temas de relevância essencial para a execução da 

pesquisa, sendo apresentados os conceitos de serviços turísticos, seu funcionamento e a 

definição de seus agentes envolvidos, também se definiu e caracterizou cluster e inovação 

como pontos importantes para o desenvolvimento local, ressaltou-se o diferencial que se pode 

atingir por meio de um bom produto e marca regional, estratégia eficiente e um espírito 

empreendedor por parte dos empresários que devem buscar a qualidade em seus serviços e 

ações. 

 O estudo iniciou-se com um histórico da capital paraense a caracterizando, depois com 

base em dados e informações provenientes de entrevistas feitas com estudiosos e elementos 

chaves do setor de turismo da cidade, se definiu o conceito de cluster a ser adotado e qual 

deveria ser a relação de seus membros. Elaborou-se, também, proposta de um modelo de 

identificação de cluster turísticos para se averiguar o objetivo da pesquisa. 

 Como resultado, chegou-se à conclusão de que a referida cidade é somente um potencial 

cluster, sugerindo-se medidas, tanto do setor público como privado, que permitam a Belém 

tornar-se realmente um cluster, valorizando sinergias entre os agentes e potencialidades 

locais. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 The logic of cluster offers to the enterprise arrangements an organization and synergy 

among its members which allows the parts involved to reach advantages that separately 

unattachable would be given the dynamics of the world-wide market. 

 This work had the goal to verify if the city of Belém of Pará is a tourist cluster, as this 

city makes use of diverse attractions, structure and great interest in grabbing this economic 

branch of the sector of services. 

 In the theoretical referencial it were approached subjects of essential relevance for the 

execution of this research, concerning the presentation of concepts on tourist services, aspects 

of its functioning and the definition of the agents involved. Also, it was defined and 

characterized the cluster and also the concept of innovation as important points for local 

development, in order to that it was standed out a differential, that could be reached through a 

good product and regional mark, an eff icient strategy and an enterprising spirit on the part of 

the entrepreneurs who must reach the quali ty in their services and actions. 

 This study was initiated with a characterizing description the Para’s capital, followed by 

the presentation of concept of cluster here adopted and which type of relationship should be 

delineated for the involved members. The choice of the concept mentioned beyond   was 

based on data and information deriving from interviews, made with searchers and key 

elements for tourism of the city. The next step was to elaborate the proposal of a model to 

identify a cluster tourist, as inquired in the objectives of the research. 

 As final results, the conclusion was that the studied city is only a potential cluster. Then, 

increasing suggestions have been proposed to the public agents as well as to the private 

sector, in order to propitiate the city of Belém to become a real cluster, through valuing 

synergies among its agents and, yet, its local potentialities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No setor de turismo é comum que membros do trade desempenhem suas atividades de 

modo isolado, sem cooperar, de modo mais estreito, com aqueles que prestam serviços de 

maneira terceirizada. Assim, de forma geral, a interação é feita simplesmente por meio de 

uma contratação de serviços, não ocorrendo o trabalho em conjunto necessário para a coesão, 

melhoria e aperfeiçoamento destes. 

 As atividades turísticas envolvem diversos tipos de empresas que atuam em 

hospedagem, alimentação, transporte, organização, entretenimento, ensino, gestão pública e 

outros. Deste modo, a satisfação do turista na sua viagem, depende do bom desempenho de 

todas estas instituições. Para isso é fundamental a cooperação entre as mesmas, visto que o 

trabalho de uma influencia no sucesso da outra. 

Quando há a cooperação entre diversas empresas do mesmo ramo, ou atividades 

correlacionadas, se pode dizer que, idealmente, as mesmas formam um aglomerado 

empresarial, também chamado de cluster, que se caracteriza pela afinidade entre as empresas 

que os compõe e sua cooperação mútua. 

 Segundo Porter (1999a), Clusters (grupos, agrupamentos ou aglomerados) são 

concentrações geográficas de empresas de determinado setor de atividade e organizações 

correlatas, de fornecedores de insumos a instituições de ensino e clientes, onde tais empresas 

podem ser indústrias, prestadoras de serviços, ONGs, e até instituições públicas. 

 A clusterização de uma área geográfica é benéfica para todos na mesma, pelo fato de 

que criará uma marca dessa região, a identificando como um local muito favorável para bons 

negócios na sua área de atuação. 

 Características, cultura e a vocação local irão definir que tipo de arranjo produtivo 

poderá ser desenvolvido em determinada região. 

 Neste cenário, faz-se necessário efetuar pesquisas para verificar se uma localidade tem 

o que se precisa para se tornar um cluster, identificando-se seus pontos positivos e negativos 

para a clusterização, de modo a viabilizar planejamentos e ações que propiciem um melhor 

rendimento de seus potenciais a serem explorados. 

O presente trabalho irá avaliar se a cidade de Belém, capital do Estado do Pará, 

apresenta as características necessárias para se tornar um cluster turístico. 
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1.1. Justificativa 

 

Sendo um termo, e suas variantes, ainda pouco conhecido pela maioria das pessoas no 

Brasil torna-se um pouco complicado trabalhar com o conceito de cluster, que já é empregado 

mundialmente. Todavia, o Banco Mundial busca promover experiências no Nordeste 

Brasileiro incentivando projetos como o Iniciativa pelo Nordeste que também conta com 

investimentos dos governos dos estados da Bahia, de Pernambuco e do Ceará, (BARROS, 

2002). 

Realizar ações que procuram desenvolver a clusterização de uma região deve primar 

pela identificação dos potenciais desta, a caracterizando e verificando sua vocação natural. 

Trabalhando-se com documentos da Companhia Paraense de Turismo – PARATUR 

(que é vinculada ao governo do Estado) tem-se que Belém, metrópole da Amazônia, é uma 

grande cidade na zona equatorial, com 1,8 milhões de habitantes e segundo a Gazeta 

Mercantil (2000) responde por cerca de 60% do Produto Interno Bruto – PIB do Pará (US$ 

12,8 bilhões). 

Ainda com informações do Governo do Estado do Pará, observa-se que o mesmo 

definiu que os principais setores a serem trabalhados para alavancar o desenvolvimento do 

Estado são a Agroindústria e o Turismo, sendo este último dividido em seis pólos: Pólo 

Amazônia Atlântica, Pólo Marajó, Pólo Tapajós, Pólo Araguaia/Tocantins, Pólo Xingu e Pólo 

Belém. 

Tendo como base as iniciativas e pretensões realizadas nesta capital, considera-se a 

mesma de extrema relevância para se executar um estudo sobre clusters turísticos, onde se 

pode contar com a atuação dos governos estadual e municipal, além de instituições privadas. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

 Realizar um estudo que verifique se a cidade de Belém do Pará pode vir a se tornar um 

cluster turístico, para proporcionar uma melhor competitividade desta cidade brasileira no 

setor, subsidiando assim atividades de desenvolvimento local através do turismo com ações 

que primem pela qualidade na prestação de serviços. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Definir o conceito e o que deveria compor um cluster turístico; 

 

2. Desenvolver uma metodologia para identificar um cluster e um potencial cluster 

turístico; 

 

3. Verificar quais são os pontos positivos e negativos para a clusterização de Belém. 

 

1.3. Metodologia 

 

O estudo será realizado com base em pesquisas feitas em meios acadêmicos e 

governamentais. Todo o trabalho em si terá quatro etapas, que são: 

 

1. Revisão Bibliográfica 

 

Nesta etapa, foram consultados livros, artigos, relatórios e demais trabalhos 

acadêmicos e governamentais relacionados ou correlacionados com o tema para se embasar 

cientificamente o mesmo com conceitos e pontos de vistas já difundidos. 

 

2. Entrevistas (semi-estruturada) 

 

No desenvolver desta etapa foram realizadas entrevistas para se ter dados diretamente 

daqueles que trabalham com o turismo, sendo alvo de entrevistas os seguintes personagens: 

• Estudiosos ou Pesquisadores 

• Empresas e Instituições (secretarias, coordenadorias, assessorias, associações, 

cooperativas, etc.) 

  - Públicas, Privadas e/ou Mistas. 

Procurou-se, com isso, conceder um caráter mais prático e realístico ao estudo, que 

será feito de modo quali tativo, entrevistando-se os elementos chave do turismo em Belém, 

conforme a indicação das entidades do governo, o objetivo é conhecer o comportamento, a 

dinâmica e a realidade do setor, enfim visualizar como o mesmo funciona, havendo ou não 

um consenso das opiniões dos entrevistados. 

 



Capítulo 1                                                                                                                                                   Introdução 

 5 

3. Tabulação e Estruturação das informações obtidas 

 

Foram organizados e trabalhados os dados obtidos de forma a se ter uma melhor 

maneira de visualizar e analisar os mesmos. 

 

4. Análise 

 

Nesta etapa final foram feitas considerações acerca da pesquisa, buscando responder 

os questionamentos surgidos e procurando dar recomendações para futuras ações e trabalhos. 

 

1.4. Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho foi desenvolvido em quatro capítulos, mais os apêndices. No Capítulo 2 

se trata do referencial teórico do estudo abordando os pontos fundamentais para o 

entendimento da pesquisa como o turismo, seus serviços, as relações entre os agentes 

turísticos e conceitos de qualidade em serviços para se ter a satisfação desejada. Exibe 

também conceitos de cluster e inovação para se fazer a relação destes com o turismo, além de 

se colocar em evidência a importância de produto, marca, estratégia e empreendedorismo. Por 

fim neste capítulo se procura inter-relacionar todos esses conceitos e pontos abordados. 

A realização do estudo de caso específico começa no Capítulo 3, onde se caracteriza a 

cidade caso, Belém do Pará, se define um diagrama dos agentes do setor de turismo e o 

modelo para a identificação de clusters turísticos e se estudam os pontos positivos e negativos 

para a clusterização desta. 

As considerações, conclusões e recomendações, apresentadas no Capítulo 4, procuram 

apontar pontos a serem trabalhados em futuras pesquisas para ampliar ainda mais as 

contribuições para o setor. Ressaltar a importância do estudo com a criação de seu diagrama 

de relações de agentes do setor de turismo e aplicabili dade do modelo de identificação de 

clusters turísticos são outros pontos abordados nesta parte do trabalho. 

Nos apêndices são fornecidas as perguntas que fizeram parte da entrevista feita aos 

elementos chave do turismo de Belém do Pará, uma lista dos entrevistados e um resumo com 

as principais idéias destas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão apresentados os conhecimentos necessários para o entendimento 

da temática do estudo visando se ter base suficiente para a realização dos trabalhos propostos. 

 

2.1. Serviços Turísticos 

 

 Atualmente procura-se estudar serviços turísticos devido à importância do setor para a 

economia global. O turismo é um dos três principais setores econômicos da atualidade, 

conforme Toledo, Valdés & Pollero (2003a), assim, entender a lógica de suas atividades é 

primordial para trabalhos a cerca do tema. 

Todos os segmentos do setor de turismo se desenvolvem tendo em vista que devem 

atender aos desejos de seus clientes e, como afirma Petrocchi (1998), turismo é 

essencialmente prestação de serviço, deste modo todos os esforços têm que ser dirigidos com 

a lógica da gestão de serviços. 

Tendo a compreensão de que, como declara Santos (2002), o cliente de serviços faz 

parte do processo de transformação, tornando difícil a separação entre o projeto do produto e 

o projeto do processo, chega-se à óbvia conclusão de que em empresas de serviços o produto 

é o próprio serviço. Nessas empresas não há estoque, ou seja, re-trabalhar o produto é re-

trabalhar o serviço e nem sempre o cliente está disposto a aguardar que a empresa acerte. 

Deve-se fazer certo da primeira vez ou se perderá o cliente. 

Nesta área de atuação, é necessário realizar bem todas as atividades, satisfazer e 

agradar o cliente é questão de uma eficiente preparação e realização tanto das atividades de 

linha de frente (Front Office) quanto das de retaguarda (Back Room), a figura 2.1 apresenta as 

diferenças entre estas atividades no sistema de operações em serviços. 

 As atividades de linha de frente trabalham num ritmo que não permite o erro, visto que 

assim afetará a percepção dos clientes sobre a eficiência da prestadora do serviço, elas estão 

inseridas num contexto de muita incerteza devido à impresivibili dade dos desejos e atitudes 

dos contratantes, tornando seu controle muito difícil devido a grande variabilidade de ações 

que devem ser realizadas neste ambiente. 

 Na retaguarda devem ser realizadas todas as atividades que darão suporte a equipe de 

linha de frente, este é um conjunto mais facilmente previsível e padronizável por se tratar de 

interações entre os funcionários da mesma empresa, o cliente praticamente não interfere 

nestas atividades, todavia se as mesmas forem mal desempenhadas prejudicarão a eficiência 
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das de linha de frente e por conseqüência as da empresa afetando assim a satisfação do 

cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1: Grau de contato com o cliente 

Fonte: Adaptado de GIANESI & CORRÊA, 1994 p. 42 

 
 A integração de ambas as equipes, linha de frente e de retaguarda, é fundamental para 

a boa realização das atividades dos serviços, sem o devido trabalho conjunto não se 

conseguirá satisfazer os clientes. 

Esta interligação é bastante evidente em serviços turísticos como se pode visualizar, 

por exemplo, em restaurantes onde o pessoal de linha de frente (garçons) depende muito do 

pessoal de retaguarda (equipe da limpeza e da cozinha). 

O objetivo a ser buscado em empresas de turismo é a venda, ou comercialização, de 

seus produtos, no caso serviços, de tal maneira que satisfaça plenamente as necessidades dos 

clientes, sendo que para isso será preciso possuir o entendimento de que tais produtos ou 

serviços possuem partes tangíveis e intangíveis, onde cada tipo de atividade tem uma 

proporção diferente quanto a essas partes. 

Deste modo, Las Casas (1997) afirma que ao se considerar o setor de prestação de 

serviços de um modo geral, deve-se perceber que o objeto de comercialização é uma 

combinação de fatores tangíveis e intangíveis que variam de proporcionalidade conforme cada 

tipo de serviço, assim os “produtos finais” da comercialização destes serviços quanto a seus 

componentes tangíveis e intangíveis podem ser vistos como ilustra a figura 2.2 a seguir: 

 

 

SISTEMA DE OPERAÇÕES DE SERVIÇO 

Back Room 
(retaguarda) 

 
• baixo contato com o cl iente 
• presivibil idade 
• padronização 
• melhor controle 
 

Front Office 
(linha de frente) 

 
• alto contato com o cliente 
• incerteza 
• variabil idade 
• difíci l controle 

Salão do restaurante 
 

Cozinha do restaurante 
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Figura 2.2: Proporcionalidade de Tangibil idade e Intangibil idade de serviços 

Fonte: LAS CASAS, 1997 p. 22 

 

A lógica de sobrevivência e crescimento no mercado de turismo exige a aqueles que 

estão inseridos nele uma compreensão de seus conceitos, estruturas, agentes envolvidos e da 

qualidade requerida por seus serviços, e isso não é diferente quando se trata de clusters 

turísticos. 

 

2.1.1. Turismo 

O conceito de turismo é um ponto que varia de acordo com o autor estudado. Segundo 

com os estudos de Lage & Milone (2001) se vê que para uns, turismo é uma viagem para 

lugares de mais de 50 milhas de distância da residência do viajante, enquanto que para outros 

é a permanência por pelo menos 24 horas no local visitado e para outros são todas as viagens 

de férias e de outras motivações como estudo, religião, trabalho, visita a amigos e parentes. 

Para os efeitos de organização de um cluster recomenda-se que o conceito usado seja o 

do último grupo de especialistas. 

Híbrido 
Ex: Lanchonete 

Serviço relativamente puro 
Ex: Baby sitter 

Serviço que depende de 
mercadorias 

Ex: Transporte aéreo 

Mercadoria que depende 
de serviço 

Ex: Transporte em 
automóvel particular 

Mercadoria relativamente pura 
Ex: Alimentos prontos 

Parte intangível  
do produto 

Parte tangível 
 do produto 
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  Estabelece-se então que turismo é o somatório das operações e atividades, de naturezas 

econômicas e comerciais que trabalha e atuam diretamente com a entrada e permanência de 

pessoas dentro e fora de um certo país, região ou cidade (BLASCO, 2001). 

Embasando-se nas linhas de raciocínio acima, e no entendimento de Santos (2002), 

acredita-se que os processos de prestação de serviço, inclusive no setor de turismo, devem 

reconhecer a participação do cliente no serviço, pode-se tratar a Gestão de Operações de 

Serviços de forma adequada, onde tal gestão fará a diferença na satisfação dos clientes, 

havendo a necessidade de pessoal preparado para lidar diretamente com o público. 

 Muitos desses serviços possuem formas distintas de serem gerenciados e, por 

conseqüência, são também avaliados de maneira distinta, assim trabalhar suas particularidades 

terá que levar em conta esses tipos de avaliação. A figura 2.3 apresenta exemplos de avaliação 

para produtos e serviços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3: Diferenças na avaliação de produtos e serviços 

Fonte: GIANESI & CORRÊA, 1994 p. 70 

 

 Sendo o turismo diferente de outras atividades econômicas, principalmente pelo fato 

de que é o próprio consumidor que se desloca, como afirma Blasco (2001), ele permite que se 

façam avaliações de seus produtos e serviços por meio de credenciais, experiência e pesquisa, 

onde: 

Avaliação baseada  
principalmente em 

 

EXPERIÊNCIA 

Diagnóstico médico 

Serviço de advocacia 

Tratamento dentário 

Manutenção de automóveis 

Manutenção de televisores 

Creche 

Corte de cabelo 

Férias 

Refeições em restaurante 

Automóveis 

Casas 

Móveis 

Jóias 

Roupas 

Avaliação baseada  
principalmente em 

 

PESQUISA 

Avaliação baseada  
principalmente em 

 

CREDENCIAIS 

SERVIÇOS 

PRODUTOS 
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• As Credenciais proporcionam uma avaliação que não pode ser feita antes da 

prestação do serviço, tampouco durante. Aqui se recorre a indicação de 

amigos, familiares e outros conhecidos. 

• A Experiência trata-se de uma avaliação que é feita no decorrer da prestação 

do serviço.  

• A Pesquisa é o tipo de avaliação que deve ser feita antes da compra. Buscar 

informações e comparar opções, preços e alternativas são atividades 

realizadas nessa avaliação. 

O ideal é definir o que se espera do turismo e utili zar os três tipos de avaliação para as 

diversas ofertas de produtos e serviços que surgirem, para que desse modo se atinja uma 

maior satisfação. 

 

2.1.2. Agentes Envolvidos 

 

Como qualquer atividade da área de serviços o turismo depende, e muito, das equipes 

que realizaram as operações e na execução dos serviços turísticos há a participação de 

diversos agentes de inúmeras empresas prestadoras de serviços, desde a atendente da agência 

que vendeu o pacote, passando por motoristas (de táxi, ônibus, piloto de aviões) e por todo o 

pessoal de hotéis, restaurantes, lojas e até a população da cidade destino. 

É preciso criar diferenciais para a localidade turística, e o principal para que se tenha 

sucesso são os agentes envolvidos na realização dos serviços de turismo, que devem ser 

eficientes, eficazes e aptos a inovar, visto que o mercado de turismo é altamente dinâmico e 

exigente. 

Para criar diferenciais que possibili tem a escolha de um destino, busca-se ter 

competitividade. Esta gerará o interesse por inovações, e a inovação junto com seus diferentes 

agentes (Empresas, Governos e Sistema de Ciência e Tecnologia) são instrumentos vitais para 

o crescimento econômico do país e competitividade das empresas por gerar negócios, 

empregos e riquezas (LACERDA, 2001). 

Petrocchi (1998) afirma que o turismo depende da população, em todos os aspectos, 

para a imprescindível hospitalidade e para se saber que investimentos são necessários, como 

capacitação e treinamento de mão-de-obra ou até programa de conscientização da população 

para a importância do turismo para a sua cidade. 

A expectativa é então para que as empresas envolvidas no turismo sejam capazes de 

superar em desempenho os concorrentes, conseguindo estabelecer uma diferença preservável. 
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Para isso elas precisam proporcionar maior valor aos clientes ou gerar valor comparável a um 

custo mais baixo, ou ambos. Daí decorre a aritmética da rentabilidade superior : o 

fornecimento de maior valor permite à empresa cobrar preços unitários médios mais elevados; 

a maior eficiência resulta em custos unitários médios mais baixos (PORTER, 1999b). 

Caberá aos governos e à iniciativa privada identificar onde atuar com os agentes 

envolvidos para que todos possam ter seus objetivos atendidos, sejam lucro ou 

desenvolvimento local e social. 

 

2.1.3. Qualidade em Serviços 

 

Uma preocupação sempre presente na prestação dos serviços turísticos é a qualidade 

destes serviços, e para que se consiga alcança-la tem-se que definir o que seria essa qualidade 

e como avalia-la. 

Qualidade em serviços, segundo Las Casas (1997), é a capacidade que uma atividade, 

experiência, ou qualquer outro fator, tenha para satisfazer uma necessidade, resolver um 

problema ou fornecer benefícios a alguém. Em outras palavras, serviço com qualidade é 

aquele que tem a capacidade de proporcionar satisfação. 

Já tendo a compreensão do que é a qualidade em serviços, deve-se buscar uma forma 

de avaliá-la, e para tal Gianesi & Corrêa (1994) definem, conforme a figura 2.4, critérios para 

essa avaliação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4: Critérios de Avaliação da Qualidade do Serviço 

Fonte: GIANESI & CORRÊA, 1994 p. 91 
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E nestes critérios de avaliação da qualidade do serviço observam-se os seguintes 

pontos: 

• Tangíveis – se referem a todos os itens e evidências físicas da prestação do 

serviço; 

• Consistência – é a conformidade da prestação do serviço sempre do mesmo 

modo, permitindo que a experiência anterior seja repetida; 

• Competência – trata-se da habili dade técnica do prestador de serviço; 

• Velocidade de atendimento – avalia o tempo que o cliente deve desprender 

para receber o serviço; 

• Atendimento/Atmosfera – refere-se a quão agradável é a experiência que o 

cliente tem durante a prestação do serviço; 

• Flexibilidade – significa ser capaz de mudar e adaptar rapidamente os 

processos de prestação de serviços segundo as necessidades dos clientes; 

• Credibili dade/Segurança – trata-se de formar para o cliente uma baixa 

percepção de risco para ele e também de se transmitir uma sólida idéia de 

confiança; 

• Acesso – este critério avalia a facili dade do cliente em conseguir entrar em 

contato com o prestador/fornecedor do serviço, seja fisicamente ou não; 

• Custo – é avaliado o quanto o cliente vai pagar por um serviço, devendo não 

ser avaliado somente em termos financeiros, a de se pensar também em 

desgaste físico, psicológico e tempo. 

 

Para se atingir um produto ou serviço de qualidade no turismo é preciso fazer a devida 

avaliação dos critérios anteriormente apresentados e abordar também outros pontos como os 

definidos por Martins, Saldanha & Saldanha (2003) que traçam um diagrama de árvore para 

se ter um produto turístico de qualidade, como se vê na figura 2.5, onde através deste se vê 

que para a obtenção de um Produto Turístico de Qualidade há a necessidade de se integrar os 

Serviços Oferecidos pela iniciativa privada (hotéis, restaurantes, agências de viagem e etc.) 

com a infraestrutura da cidade e os Atrativos da localidade (cultura local, recursos naturais e 

etc.). 

Deve-se perceber que cada item possui fatores particulares a se considerar, todavia o 

apoio do governo para atividade turística é fundamental em todos os três passos. E também 
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não se deve esquecer de que a informação é a base para o sucesso das operadoras e 

prestadoras de serviços de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Diagrama de árvore para um produto turístico de qualidade 

Fonte: Adaptado de MARTINS, SALDANHA & SALDANHA, 2003 

 

 Com  isso se observa que a qualidade não depende de um único conjunto de critérios, 

nem de somente um grupo de empresas ou envolvidos e sim do conjunto destes fatores. 

Oferecer e proporcionar qualidade em serviços significa toda situação na qual uma 

organização fornece qualidade e serviços superiores a seus clientes, proprietários e 

funcionários, ou seja, deve-se ter a percepção de que todos os envolvidos na prestação dos 
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serviços vão requerer qualidade e irão atuar de alguma forma para consegui-la (LAS CASAS, 

1997). 

Portanto, o que se percebe com esta definição é que não se limita apenas aos clientes 

externos. A qualidade em serviços abrange, além dos clientes externos, todos aqueles que com 

ela interagem, ou seja, funcionários e administradores. A razão disso é que os serviços, sendo 

atos, desempenho, ação, pressupõem que uma empresa deve satisfazer, resolver problemas e 

fornecer benefícios a todos que com ela interagem, e isto significa considerar clientes, 

proprietários, como também todas as demais entidades de um mercado (LAS CASAS, 1997). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6: Classificação dos processos de serviço 

Fonte: GIANESI & CORRÊA, 1994 p. 44 

 
Observando-se a classificação dos serviços de acordo com o tipo de seus processos, na 

figura 2.6, pode-se concluir que as empresas diretamente ligadas ao trade turístico podem ser 

classificadas como lojas de serviços, dadas suas estruturas que combinam uma mescla de 

atividades com ênfase tanto em equipamentos quanto em pessoas, retaguarda e linha de frente, 

produto e processo, além de possuir graus de contato, personalização e autonomia moderados. 

E tudo isso leva à definição de que a qualidade neste tipo de empresas tem que abordar todos 

esses pontos que são complementares e dependentes, assim como o trade  turístico. 
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 O desejo pela qualidade nos serviços do setor de turismo cria a necessidade de buscar 

modos de realizar procedimentos que permitam adquiri-la, com isso os gestores da empresa 

devem procurar dispor de mecanismos que possibili tem efetuar as medidas requeridas pela 

qualidade conforme o que for observado em suas avaliações. 

 Medir, controlar e avaliar bem as atividades definidas e requeridas em cada tipo de 

estabelecimento turístico é tão importante quanto desempenha-las, assim sendo Gianesi & 

Corrêa (1994) propõem algumas sugestões de como se avaliar o desempenho em serviços, 

conforme a tabela 2.1, nota-se que diferentes critérios possuem distintas maneiras de serem 

medidos, alguns permitem uma avaliação objetiva, outros dependem muito da percepção do 

cliente/avaliador e a quantificação dessas medidas nem sempre é a desejável. 

 

Tabela 2.1: Sugestões de como se avaliar o desempenho em serviços 

Fonte: Adaptado de GIANESI & CORRÊA, 1994 p. 222 

Cr itér io Objetiva ou 
Perceptiva 

Possibili dade 
de 

quantificar 
Exemplos de Medidas 

Consistência Objetiva Baixa 
Variabil idade de tempos de espera, de 
sabor, de aparência, de atendimento. 

Competência Objetiva Baixa 
Quali ficação e experiência de staff, 

memória técnica. 
Velocidade de 
Atendimento 

Objetiva Alta 
Minutos, horas, dias e etc., de espera e 
processamento, percepção de espera 

Atendimento/
Atmosfera 

Perceptiva Baixa 
Cortesia, prestatividade, aconchegância, 

elegância, sofisticação. 

Flexibilidade Objetiva Baixa 
Versatilidade, personalização, 

adaptabili dade. 
Credibili dade/

Segurança 
Perceptiva Baixa Risco percebido 

Acesso Objetiva Alta 
Distância clientes-sistema, horas de 

operação, taxa de sucesso nas tentativas 
de contato remoto. 

Tangíveis Objetiva Média 
Dimensões, composições, sabor, 

aparência, funcionalidade. 

Preço/Custo Objetiva Alta 
Custo por serviço, utili zação e 

produtividade de recursos, preço. 
 

O setor de turismo atual deve considerar todas as mudanças ocorridas no contexto 

mundial para planejar sua competitividade de modo a criar ações adequadas para realizar seus 

serviços com qualidade (TOLEDO, POLLERO & VALDÉS, 2002). 
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O aumento da maturidade, exigências e percepção do cliente, assim como a qualidade 

dos serviços de operadores em todo mundo são exemplos destas mudanças que devem ser 

analisadas. 

 A partir de tais mudanças se comprova que o consumidor turístico percebe e define 

como melhor destino, aquele que o proporciona uma melhor oferta integrada de produtos e 

serviços, e não uma oferta dispersa de hotéis, praias, restaurantes, museus e outros que 

normalmente são oferecidos por diferentes prestadores e não relacionados (TOLEDO, 

POLLERO & VALDÉS, 2002). 

Pensando em todos os pontos abordados deve-se afirmar que a qualidade me serviços 

no turismo é um ponto fundamental a se abordar, todavia a sua complexidade é aumentada 

pelo fato de que o excelente desempenho da empresa não dará a total satisfação do cliente, 

visto que o sucesso da viagem depende da excelência de diversas entidades com que o mesmo 

irá interagir durante essa viagem, há então de se trabalhar a lógica de cluster para que com 

isso a qualidade adquira melhores chances de sucesso. 

 

2.2. Cluster e Inovação 

 

Quando se fala em clusterização há de se ter em mente que a própria formação do 

cluster em si já é uma inovação, a mesma proporcionará uma melhor competitividade para 

seus membros, onde estes para melhor aproveitarem isso deverão possuir o entendimento do 

que significa fazer parte de um cluster e do que é inovar. 

Nesse processo, empresas estão se aglomerando em certos locais ou regiões, e 

passando a desenvolver uma diversidade de relações sociais, baseadas na complementaridade, 

na interdependência, na cooperação e na troca de informações. Essas aglomerações são 

denominadas de clusters e têm por objetivo a realização de atividades que possibili tem a 

criação de esquemas de integração entre firmas que visem aperfeiçoar seus processos de 

cooperação, solidariedade e coesão e a valorização do esforço coletivo (GALVÃO 1998a). 

Os clusters podem se constituir tanto nos setores tradicionais como nos de alta 

tecnologia, nos de fabricação e nos de serviços (PORTER, 1999c). Na área de turismo este 

tipo de interação empresarial pode proporcionar boas oportunidades para seus integrantes.  

Com isso, um dos primeiros aspectos importantes quando se estuda cluster deve ser o 

motivo que faz com que empresas de um determinado setor econômico de atividade se 

agrupem, próximas geograficamente umas das outras ou não. Com base em estudos sobre 

clusters (Porter, 1993, 1998, 1999; Brusco, 1982; Becattini, 1991), é pertinente supor que as 
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empresas se aproximam e agem como grupo para obter algum tipo de vantagem (SZAFIR-

GOLDSTEIN & TOLEDO, 2004). 

A concepção de cluster é essencialmente holística (com visão de conjunto), 

envolvendo um processo de desenvolvimento integrado de um conjunto de atividades 

produtivas interdependentes, que deve ser avaliado a partir de pontos de vista tecnológico e da 

distribuição espacial. A organização de um cluster é a busca por um arranjo empresarial que 

gere competitividade através da cooperação de seus membros e não um convite a se integrar a 

um grupo ou uma autarquia regional (HADDAD, 1999). 

Um cluster é uma forma ampla de atuação em rede, na qual a proximidade de 

empresas e instituições garante formas de ações em comum e incrementa a freqüência e o 

impacto das interações entre estas. Funcionando bem, um cluster move-se de uma hierarquia 

rígida para uma porta aberta a inúmeros envolvimentos e conexões entre pessoas, empresas e 

instituições, constantemente diversificadas e muitas vezes expandidas para outras indústrias 

do mesmo ramo de atuação (PETROCCHI, 2001). 

 É vantajoso para os empreendimentos de uma mesma cadeia produtiva se unirem de 

uma forma que criem uma sinergia tal que permita tornar esses elementos conjuntamente mais 

produtivos e competitivos do que se agissem de maneira isolada cada um em seu ramo de 

atuação. Essa é a idéia central de cluster. 

 

2.2.1. Conceitos 

 

O conceito clássico de cluster é definido por Porter (1999a) expondo que clusters 

(grupos, agrupamentos ou aglomerados) são concentrações geográficas de empresas de 

determinado setor de atividade e organizações correlatas, de fornecedores de insumos a 

instituições de ensino e clientes. 

Tal conceito pode se constituir numa estratégia de grande importância, a ser 

considerada pelos governos de todas as nações, inclusive, e até principalmente, as menos 

desenvolvidas, para assim acelerarem suas taxas de crescimento e desenvolvimento com a 

criação de novas alternativas para estes fins (GALVÃO, 1998a). 

Clusters consistem em indústrias e instituições que tem ligações particularmente fortes 

entre si, tanto horizontal quanto verticalmente, e, usualmente, incluem: empresas de produção, 

especializada; empresas fornecedoras; prestadoras de serviços; instituições de pesquisa; 

instituições públicas e privadas de suporte fundamental. E a análise de cluster focaliza os 

insumos críticos, num sentido geral, que as empresas geradoras de renda e riqueza necessitam 
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para ser dinamicamente competitivas. A essência do desenvolvimento de clusters é a criação 

de capacidades produtivas especializadas, dentro de regiões, para a promoção de seu 

desenvolvimento econômico, ambiental e social (HADDAD, 1999). 

Ao se estudar o fenômeno cluster, várias definições surgem. Todavia, elas convergem 

a um mesmo ponto quando se consideram alguns aspectos essenciais como uma aglomeração 

de empresas, lojas comerciais ou empresas industriais de um mesmo setor econômico-

produtivo, concentradas espacialmente, e organizadas em redes de relacionamento (SZAFIR-

GOLDSTEIN & TOLEDO, 2004). 

Dessa maneira a definição de cluster é algo que compreende todo tipo de aglomeração 

de atividades geograficamente concentradas e setorialmente especializadas, não importando o 

tamanho das unidades produtivas, nem a natureza das atividades realizadas, podendo ser do 

ramo industrial, serviços ou até agricultura (GALVÃO, 1998a). 

Pode-se afirmar também, conforme Sicsú & Ferreira Júnior (2000), que a organização 

industrial cluster é um padrão normativo para a definição de estratégias setoriais de longo 

prazo, sendo a mesma fundamental para o desenvolvimento de políticas industrial e 

tecnológica, especialmente em níveis regional, estadual e/ou municipal. 

Considera-se então que os clusters são sistemas de empresas e instituições inter-

relacionadas, cujo todo é maior do que a soma das partes. Os clusters desempenham um papel 

importante na competição e trazem implicações relevantes para as empresas, governos, 

universidades e outras instituições da economia (PORTER, 1999c). 

Assim, se deve ter políticas regionais para os clusters, que possuam o objetivo de 

criar, nas regiões onde estes se encontram, um ambiente favorável ao seu desenvolvimento, 

através de ações que procurem atrair investimentos, desenvolver e aumentar a capacidade e 

eficiência das empresas deste, fomentar inovações tecnológicas e propiciar um maior grau de 

integração e coesão entre seus envolvidos, visando se adquirir maiores diferenciais 

competitivos (GALVÃO, 1998b). 

A busca por maior competitividade das empresas gera um ambiente onde se procura 

atingir uma maior eficiência através da união destas em clusters, deste modo, como apresenta 

Barros (2002), as políticas de clustering (clusterização) devem ter como objetivo principal a 

promoção da eficiência do cluster, para torná-los mais competitivos, e viabil izar o seu 

crescimento. E para tanto tais políticas devem: 

• Viabilizar os investimentos de infraestrutura econômica necessários ao 

desenvolvimento da competitividade do cluster de modo eficiente na 

alocação de recursos tanto públicos quanto privados; 
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• Viabilizar os investimentos em recursos humanos e tecnologia requeridos 

para se possibili tar o aperfeiçoamento e melhorias nos processos produtivos 

do cluster; 

• Atrair novos empreendedores para o cluster de modo a fazê-lo crescer, 

integrar mais as cadeias produtivas, ampliar e melhorar o fluxo de 

informações, reduzir custos; 

• Facili tar a prestação de serviços pelos agentes financeiros para melhorar as 

possibilidades de expansão do cluster; 

• Criar e desenvolver mecanismos e procedimentos que facili tem o fluxo de 

informações dentro do cluster, tanto entre os seus agentes quanto o resto do 

mundo. 

Deste modo, considera-se que a chave para as políticas de clusters deve ser o 

desenvolvimento de ações apropriadas com ênfase nos vínculos interempresariais e 

institucionais (LINS, 2000b). 

Essas políticas procurarão dar ao cluster as condições necessárias para que o mesmo 

seja capaz de realizar as atividades de seu ramo de atuação, crescer e se aperfeiçoar, sendo 

preciso para tal desenvolver sua capacidade de inovar, dado que o mercado é altamente 

dinâmico e clama por essa postura que também pode ser considerada um requisito de 

sobrevivência, ainda mais para setores de serviços como o de turismo. 

Com isso, trabalha-se com a expressão “cluster turístico” , que assinala a existência, 

em situação de proximidade, de atrativos naturais ou criados que magnetizam um fluxo de 

visitantes, trabalhado por empresas de hospedagem, alimentação, entretenimento, produção 

cultural e serviços diversos com transporte, recepção turística e organização de viagens; onde 

tais trabalhos são gerenciados, coordenados e planejados por entidades públicas e privadas, 

em conjunto, do setor de turismo (LINS, 2000a). 

Declara-se categoricamente que a inovação é um ingrediente vital para o sucesso dos 

negócios e que o segredo para uma inovação bem sucedida é a gerência de riscos. Inovar 

sempre significa correr riscos, obviamente espera-se que sejam riscos calculados (BAXTER, 

2003). 

Trata-se de buscar ser o primeiro, em alguma atividade, tecnologia, processo ou 

produto, para que com isso se tenha um diferencial e assim adquirir competitividade frente 

aos concorrentes. 

 Existem apenas duas funções importantes nos negócios, visto em Baxter (2003), a 

função Marketing e a função Inovação, pode se considerar todo o mais como custo. Com este 



Capítulo 2                                                                                                                                     Referencial Teórico 

 21 

ponto de vista, tem-se a relevância dos clusters que podem gerar inovações e proporcionar um 

certo marketing para a região onde está inserido. 

A importância da inovação é inegável e, como Lacerda (2001) apresenta, neste 

contexto emerge também o conceito de “Engenharia não rotineira”  que é responsável pelas 

atividades de engenharia, aplicadas também em serviços, diretamente relacionadas ao 

processo de inovação, como a adaptação de produtos e processos à normas e/ou características 

locais, customização de aplicativos, plataformas e etc, assim para o ambiente de clusters 

turísticos essa “Engenharia não rotineira” seria empregada nos planejamentos do cluster para 

a adaptação das especificidades do local onde o mesmo será empregado e até para o 

atendimento das diferentes necessidades dos clientes. 

 O setor de turismo, na realidade do novo cenário mundial, é atingido por diversos 

fatores do ambiente mercadológico, como uma grande velocidade de inovação tecnológica, 

crescente integração setorial, comercial e financeira, internacionalização dos processos de 

produção dos serviços, resgate dos valores do ambiente sócio-cultural de cada região e mais 

recentemente “remodelação” e “modernização” dos Estados. Estes fatores promovem uma 

readaptação dos mecanismos de planejamento estratégico no setor. Toledo et al (2001) 

destacam que a prática utilizada até hoje, pela maioria dos destinos turísticos, em que “a 

oferta cria sua própria demanda”, lei de Jean Baptiste Say, no turismo competitivo de hoje não 

se aplica mais, assim sendo se deve ir atrás de novas abordagens. (TOLEDO, VALDÉS & 

POLLERO, 2003a). 

Desta forma pode-se fazer uso da clusterização, visto que, Porter (1999a) diz que os 

clusters afetam a capacidade de competição de três maneiras principais:  

1º. Aumentando a produtividade das empresas sediadas na região; 

2º. Indicando a direção e o ritmo da inovação, que sustentam o futuro 

crescimento da produtividade; e 

3º. Estimulando a formação de novas empresas, o que expande e reforça o 

próprio cluster. 

Com estes três pontos devidamente compreendidos, absorvidos, planejados e 

alavancados pelas empresas se conseguirá resultados beneficamente significativos aos 

envolvidos.  

Trabalhar neste setor, como em qualquer outro na área de serviços, exige 

conhecimento da teoria e da prática que envolve a realização das atividades tanto de suporte 

quanto de realização do serviço em si e para tal precisa-se conhecer as características do que 

isso envolve. 
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2.2.2. Caracterizações 

 

O mercado é regido pelas tendências econômicas e, atualmente, conforme Lacerda 

(2001), na medida em que a economia industrial vai sendo suplantada pela economia da 

informação, a “competição do preço” vai cedendo espaço para a “competição tecnológica”, 

baseada em conhecimento, tecnologias e inovações. 

O cluster deve ter algumas características tais como: a existência de iniciativa 

empresarial local, ação coletiva, um ambiente de cooperação e competição, além de assentar-

se e operar em uma dada região ou município e com ela estabelecer um sistema dinâmico de 

inter-relações (ALMEIDA; et al, 2003). 

 Visualizar as características dos clusters é saber que os mesmo assumem inúmeras 

formas, dependendo de sua profundidade e sofisticação, todavia a grande maioria destes 

incorpora em si empresas de produtos ou serviços finais, fornecedores de insumos 

especializados, componentes, equipamentos e serviços, instituições financeiras e empresas em 

setores correlatos. Assim, os clusters, usualmente, também incluem empresas de setores a 

jusante (ou seja, distribuidores ou clientes), fabricantes de produtos complementares, 

fornecedores de infraestrutura especializada, instituições governamentais e outras, dedicadas 

ao treinamento especializado, educação, informação, pesquisa e suporte técnico (como 

universidades, centros de altos estudos e prestadores de serviços de treinamento vocacional), e 

agências de normatização. Os órgãos governamentais com influência significativa sobre o 

cluster seriam uma de suas partes integrantes. Finalmente, muitos aglomerados possuem 

associações comerciais e outras entidades associativas e de classe do setor privado, que 

apóiam seus participantes (PORTER, 1999c). 

 Uma característica esperada em um cluster turístico é ter uma forte cooperação entre 

seus membros para que os serviços buscados pelos clientes sejam realizados de forma ótima 

para se dinamizar a economia do mesmo e para Sicsú & Ferreira Júnior (2000) tal 

dinamização deve vir de sistemas de inovação local que possam garantir a permanência das 

empresas já existentes e permitir a entrada de novas firmas mantendo-se uma intensa 

interação entre todas com os diferentes segmentos da economia local. 

Um cluster pode e deve ter a atenção especial dos governos, e algumas vezes, pode até 

ser criado por ações públicas estratégicas pela parte destes, todavia o seu aparecimento e 

desenvolvimento, na grande maioria dos casos, ocorre de forma espontânea e natural como 

resultado de circunstâncias particulares e históricas de certos fatores culturais, sociais, 
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ambientais e institucionais que levam ao aparecimento de atividades correlatas e 

especializadas de algum tipo de empreendimento (GALVÃO, 1998a). 

 Desta forma, considera-se que a formação dos clusters ocorre com base em 

particularidades e vocações regionais e locais de onde o mesmo está inserido, sendo esse 

desenvolvimento proveniente de aspectos singulares desta localidade que são potencializados 

pela iniciativa privada, pública ou ambos. 

Então se pode afirmar que os clusters podem surgir de modo espontâneo ou induzido, 

no entanto a consolidação destes somente ocorre com um conjunto de iniciativas tanto de 

firmas privadas, quanto públicas ou semipúblicas (como federações de indústrias, associações 

comerciais, centros de pesquisa, etc.) voltadas para o desenvolvimento de novas vantagens 

competitivas da região (GALVÃO, 1998b). 

O nível ou estado de consolidação de um cluster permite que o mesmo possa ser 

classificado de três formas, Iniciação, Em Desenvolvimento e Sustentável ou Consolidado. O 

primeiro caso é referente a clusters que ainda se encontram em um processo de estruturação e 

formação de políticas, ações e massa critica que permita desenvolve-lo, o segundo define 

aqueles que já possuem medidas para se desenvolver faltando melhorar a integração entre 

seus membros e a terceira classificação é para aqueles que já possuem procedimentos, 

políticas e elementos multiplicadores de desenvolvimento do cluster, estes então se encontram 

em um estado de integração que potencializa seu crescimento (TOLEDO, VALDÉS & 

POLLERO, 2003a). 

Na tabela 2.2 se observam as duas classificações abordadas, junto com algumas 

características de cada tipo. 

 
Tabela 2.2: Classificação dos Clusters 

Fonte: Elaboração do Autor (com base nos textos de Toledo, Valdés & Pollero e Galvão). 

Quanto ao Nível / Estado Quanto ao surgimento ou 
Formação 

Iniciação 
Em 

desenvolvimento 
Consolidado Espontâneo Induzido 

Possuem 
vocação para se 
tornarem um 
cluster, todavia 
ainda não se 
estruturou 
ferramentas para 
trabalhar essa 
vocação 

Tem os meios e 
procedimentos 
necessários para 
se desenvolver 
faltando 
aperfeiçoar a 
integração entre 
seus membros 

Já possui 

mecanismos e 

agentes que 

garantam seu 

desenvolvimento 

e crescimento 

Surge 

naturalmente, 

proveniente de 

características e 

iniciativa 

privada 

Formado ou 

criado pelo 

interesse e 

trabalho do de 

instituições do 

governo 
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Porter (1999a) declara que a localização geográfica do cluster também é importante. 

Nos países em desenvolvimento, grande parte da atividade econômica se concentra em torno 

das capitais dos Estados. Mas, os problemas decorrentes dessa tendência, a exemplo de 

congestionamento e inflexibili dade, trazem custos administrativos e ineficiência. As 

empresas, entretanto, não podem simplesmente sair das áreas centrais, porque as cidades 

pequenas não possuem infraestrutura. Por isso, a formação de clusters de turismo nos países 

em desenvolvimento pode contribuir tanto para melhorar a infraestrutura de cidades afastadas 

como para distribuir a atividade econômica. 

O cluster contribui para o aumento da produtividade, não apenas através da aquisição 

e montagem de insumos, mas também pela facili tação das complementaridades entre as 

atividades dos diferentes participantes. A forma mais óbvia de complementaridade é a que 

ocorre entre produtos. No turismo, por exemplo, a qualidade da experiência do visitante 

depende não só do apelo da principal atração (como praias ou localidades históricas), mas 

também do conforto e do serviço dos hotéis, restaurantes, lojas de suveniers, aeroportos, 

outros meios de transporte e assim por diante. Como ilustra o exemplo, as partes do cluster 

são, em geral, efetivamente dependentes entre si. O mau desempenho de uma delas 

compromete o êxito das demais (PORTER, 1999c). 

Uma questão importante ligada à evolução do cluster é o fato de que, à medida que ele 

se desenvolve, fica mais maduro e, conseqüentemente, algumas empresas crescem e se tornam 

independentes, iniciasse o surgimento de certo tipo de confli to entre as mesmas, e o papel do 

Estado muda de fomentador de desenvolvimento tecnológico, para o de mediador de 

confli tos. Em todas as fases por que passa um cluster, estágios do seu ciclo de vida, tanto o 

governo como as instituições privadas estarão assumindo diferentes papéis no decorrer deste 

ciclo (SZAFIR-GOLDSTEIN & TOLEDO, 2004). 

Visando identificar as empresas que compõem um cluster, pode-se fazer uso de alguns 

passos sugeridos por Porter (1999c) que colocam o reconhecimento destes através de um 

ponto de partida que seria a observação de uma grande empresa ou uma concentração de 

empresas semelhantes, para em seguida se analisar a montante e a jusante desta cadeia vertical 

de empresas e instituições. O passo seguinte seria a análise horizontal, para se identificar 

setores que utilizam distribuidores comuns ou que fornecem produtos ou serviços 

complementares. Com base no uso de insumos ou tecnologias especializadas semelhantes ou 

através de outros elos de fornecedores, identificam-se cadeias horizontais. Após a 

identificação dos setores e empresas do cluster, o passo subseqüente é o isolamento das 

instituições que oferecem quali ficações especializadas, tecnologias, informações, capital ou 
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infra-estrutura e órgãos coletivos envolvendo os participantes do cluster. E finalmente o passo 

final consiste em procurar as agências governamentais e outros órgãos reguladores que 

exerçam influências significativas sobre os participantes do cluster,  

 Essas caracterizações dão o rumo adequado para se começar a trabalhar a lógica dos 

clusters e partir deste ponto passar a criar as iniciativas que fazer com que estes gerem 

maximização dos negócios de todos aqueles que o compõem. 

 

2.2.3. Desenvolvimento local 

 

Para Trigo (2002), certo amadorismo, falta de qualidade, formação profissional 

deficiente e velhos feudos burocráticos das instâncias governamentais são os entraves para o 

desenvolvimento. 

Segundo M. Max Neef et al apud Rodrigues (1997) p. XX “ integrar la realización 

armónica de necesidades humanas en el proceso de desarrollo significa la oportunidad de 

que las personas puedan vivir ese desarrollo desde sus comienzos, dando origen así a un 

desarrollo sano, autodependiente y participativo, capaz de crear los fundamentos para un 

orden en el cual se pueda concili ar el crecimiento económico, la solidariedad social y el 

crecimiento de las personas y de toda la persona” . Com base nesta declaração se percebe que 

o desenvolvimento local deve considerar as necessidades das populações dos locais onde se 

praticará o turismo, para se ter atividades que venham a desenvolver a região como um todo 

não só as empresas prestadoras de serviços. 

 Para se alcançar o desenvolvimento local por meio da clusterização deverá se 

aperfeiçoar o cluster, a medida que ele evolui a localidade onde está inserido também 

desfrutará de melhorias. 

O aprimoramento do cluster exige o reconhecimento de sua existência, partindo-se em 

seguida para a remoção dos obstáculos, para atenuação das limitações e para a eliminação das 

ineficiências que tolhem a sua produtividade e a inovação em seu interior (PORTER, 1999c). 

  No caso dos clusters turísticos o setor público e a iniciativa privada devem atuar no 

sentido de fortalecer o sistema de turismo e proporcionar uma oferta integrada e diferenciada, 

alcançando os resultados econômicos desejados e, ao mesmo tempo, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável da atividade turística (TOLEDO & SILVA, 2004). 

O desenvolvimento de clusters deve envolver a busca da vantagem e da especialização 

competitivas, em vez de tentar imitar exatamente as características de outras localidades. Para 

tanto, é preciso que o cluster se desenvolva, tanto quanto possível, com base nas diferenças e 
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fontes de singularidade locais, transformando-as em pontos fortes. A descoberta de áreas de 

especialização geralmente se mostra mais eficaz do que a competição desenfreada com rivais 

locais bem estabelecidos. A especialização também proporciona o potencial de atender a 

novas necessidades e de expandir o mercado (PORTER, 1999c). 

A OMT (1998) destaca a carência de estratégias de desenvolvimento do turismo 

latino-americano para superar os âmbitos da iniciativa do poder público, dificultando assim a 

criação de pólos coordenados ou de clusters turísticos que se baseiem em novas relações entre 

as esferas públicas e privadas, para oferecer um produto diferenciado e competitivo na atual 

fase de globalização (TOLEDO, VALDÉZ & POLLERO, 2003b). 

 O objetivo é chegar ao mercado internacional de turismo, que é vastíssimo e altamente 

competitivo. As ofertas são numerosas e variadas. No entanto, trata-se de um mercado muito 

exigente e infiel como afirma Petrocchi (1998). Deste modo, o desenvolvimento local deve 

considerar também a sua competência para satisfazer o mercado para que este 

desenvolvimento não venha a sucumbir. 

 

2.3. Produto e Marca Regional 

 

Entendendo como produto tudo aquilo que a empresa produz e o cliente está disposto a 

comprar, no caso de turismo são os serviços realizados pelas prestadoras de serviços. 

É necessário se observar que, nas empresas de serviços, o seu produto final é sempre 

um sentimento. Os clientes ficam satisfeitos ou não conforme suas expectativas. Portanto, a 

qualidade do serviço é variável de acordo com o tipo de pessoa e suas necessidades e anseios 

para com aquele serviço (LAS CASAS, 1997). 

A formatação do produto turístico depende de uma série de atividades econômicas, 

desenvolvidas de forma mais ou menos intensa na elaboração da oferta turística de uma 

localidade. O termo “ trade” turístico refere-se às empresas relacionadas com a atividade 

turística, como operadoras, agências, hotéis, restaurantes, atrativos em geral e o comércio 

voltado para os turistas (TOLEDO & SILVA, 2004). 

  Trabalhando-se no setor de turismo ainda há outro agravante, que é o fato de que os 

produtos turísticos têm uma elevada probabilidade de mudar, com o tempo e espaço a 

prioridade que seus clientes dão a importância relativa de cada um dos bens que constituem o 

pacote do produto turístico, um dado momento pode-se ter preferência por elementos de 

cunho religioso, em outro, atividades culturais e atualmente as famosas práticas ecoturísticas 

(BLASCO, 2001). 
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Empresas adquirem uma vantagem ao nível de reconhecimento de marca local estando 

implantadas em cluster, devido as entidades do mesmo gerarem complementações na área de 

marketing. Um cluster geralmente melhora a reputação de uma região em determinado setor, 

aumentando as oportunidades de os compradores procurarem as empresas ali sediadas para 

efetuarem negócios na área deste (PORTER, 1999a). 

 Com isso pode se criar uma marca regional que seria o reconhecimento de um local 

com os serviços e produtos que o mesmo desenvolve. 

Baxter (2003) defende que o produto deve possuir uma semântica (significado do 

produto) que deve transmitir “o que se faz” e “no que se é melhor que os outros” , tornando 

assim o produto mais caracterizado, mais forte e com uma melhor identidade.  

A marca serve para se dar uma identidade ao produto, esta pode ser de uma empresa 

ou de uma região, não importa o caso a marca deve passar confiança no produto ou serviço. 

  Apesar da natureza dinâmica do processo de formação de imagem dos destinos 

turísticos muitos autores consideram que criar uma imagem positiva ou mudar uma imagem 

negativa é um processo longo, demorado e trabalhoso, já que as imagens tendem, 

consideravelmente, a serem estáveis no tempo (PALACIO & SANTANA, 2002). 

Neste sentido, podem-se realizar atividades que procurem manter a boa imagem dos 

produtos, marcas, empresas e região, sendo o ponto prioritário para o seu delineamento a 

compreensão de como essa imagem se forma, na figura 2.7 se observa o processo de formação 

de imagem de um destino turístico. 

A Imagem Orgânica é a idéia que se faz do destino, seria uma imagem preconcebida a 

partir de intuição, sem pesquisa sem a interferência dos meios de propaganda turística, e 

quando se deseja visitar certo destino se terá a motivação para se ir adquirir informação sobre 

este e com as informações obtidas pelos meios de divulgação turística se formaram uma nova 

imagem que é a Induzida. Neste ponto, se confrontam as duas imagens e se faz a avaliação 

destas com os possíveis benefícios que terá a viagem, então selecionasse o destino e por meio 

da visita e experiências neste local se formará a Imagem Completa do destino podendo a 

mesma ser positiva ou negativa dependendo do gap entre o esperado e o que realmente se 

percebeu e experimentou. 

  Perceber que as três imagens (Orgânica, Induzida e Completa) do destino turístico são 

extremamente relevantes para o planejamento das atividades e ações deste destino que visem 

maximizar os aspectos positivos destes e eliminar os negativos é fundamental para se ampliar 

o potencial de comercialização do mesmo, devido ao fato de que as três influenciam no 

processo de avaliação do destino. 
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Figura 2.7: Processo de formação da imagem de destinos turísticos 

Fonte: Adaptado de PALACIO & SANTANA, 2002. 

 

São participantes no processo de compra dois personagens, um é o decisor que é 

aquele que toma a decisão da compra e o outro é o usuário que é quem irá consumir o serviço 

em si, as vezes um individuo pode desempenhar os dois papeis, todavia deve-se ter cuidado 

quando o decisor não for usuário (GIANESI & CORRÊA, 1994). 

O processo de decisão de compra, como se observa na figura 2.8, iniciasse pela 

identificação de necessidades, como uma viagem a um determinado local, para em seguida se 

procurar informações de como satisfazê-las, que lugar ir, como chegar lá, onde ficar, o que 

fazer neste lugar e que operadoras usar, então finalmente se decide pela compra, se usufrui 

desta e dependendo do caso têm-se também aspectos pós-compra que seriam o suporte dado 

em problemas durante o uso do que foi vendido, acompanhamento das necessidades do cliente 

e avaliação da satisfação deste. 

Preocupações com os produtos e serviços oferecidos devem ser consideradas em todos 

estes pontos do processo de decisão de compra, para não se ter prejuízos na imagem da 

empresa que os clientes irão formar. 
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Figura 2.8: O modelo dos cincos estágios do processo de compra  

Fonte: KOTLER apud GIANESI & CORRÊA, 1994 p. 69 

 
Quando um consumidor identifica uma necessidade, sua atenção fica ampliada a 

informações referentes ao atendimento desta necessidade. Além disso, o consumidor pode 

empreender uma busca ativa por informações, as quais são obtidas, principalmente, de quatro 

grupos de fontes (GIANESI & CORRÊA, 1994): 

• Fontes pessoais: família, amigos e outros; 

• Fontes comerciais: propaganda, vendedores e outros; 

• Fontes públicas: comunicação de massa, organizações de consumidores; 

• Fontes experimentais: exame e experiência de uso. 

Estas fontes de informação integram-se perfeitamente com a formação de imagem de 

destinos turísticos e com o processo de decisão de compra, onde as fontes pessoais e públicas 

seriam responsáveis pela Imagem Orgânica, as fontes comerciais pela Imagem Induzida e as 

experimentais pela Imagem Completa, sendo todas elas influentes nas avaliações de decisão 

de compra e primordiais para formação da boa marca local e consolidação de um produto 

turístico. 

Para clusters turísticos a marca regional é relevante para o caracterizar e identificar, o 

tornando um lugar único entre tantos outros. Ter uma marca é conceder competitividade a seu 

produto. 
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2.4. Estratégia 

 

Um conjunto de atividades que garantirá ou não a sobrevivência e o crescimento de 

qualquer empreendimento é aquele relacionado ao desenvolvimento das estratégias do 

mesmo, sem a definição de estratégia por um negócio este fica sem rumo e conseqüentemente 

não terá condições de sobreviver no mercado. 

A necessidade das empresas se adaptarem precavida e continuamente as mudanças 

constantes no ambiente é uma das principais iniciativas estratégicas necessárias no século 

XXI (HODGETTS; LUTHANS & SLOCUM Jr., 2000). Tal capacidade fará a diferença entre 

aqueles que deixaram o mercado e os que alcançaram seus objetivos, se aperfeiçoando e 

desenvolvendo cada vez mais.  

O lema da estratégia competitiva é ser diferente. Significa escolher, de forma 

deliberada, um conjunto diferente de atividades para proporcionar um mix único de valores 

(PORTER, 1999b). 

No ramo turístico ter um bom atrativo e prestar bons serviços é o essencial, no entanto 

ganhar mercado requer que se ofereça ao cliente algo singular para que com isso se tenha 

realmente um diferencial frente aos concorrentes, trata-se de uma estratégia por diferenciação. 

Ao analisar o sistema de turismo à luz do conceito de pólo turístico, que relaciona a 

competitividade de um destino apenas a suas características geográficas e atrativos naturais e 

turísticos, incorre-se em limitações de caráter estratégico. O modelo de cluster, todavia, 

apresenta-se como uma alternativa mais ampla para o  desenvolvimento de um destino 

turístico, uma vez que proporciona o estabelecimento de estratégias competitivas e 

cooperativas que incrementem a vantagem competitiva (TOLEDO & SILVA, 2004). 

Quando se pensar nas estratégias para clusters turísticos há de se considerar que 

administrar e planejar turismo no mundo contemporâneo implica amplo conhecimento da 

realidade e das futuras tendências (TRIGO, 2002). 

Conforme Petrocchi (2001), defini-se que os clusters de turismo devem estabelecer 

diretrizes gerais e estratégias para o planejamento do turismo, devendo os responsáveis por 

este planejamento levar em consideração as peculiaridades do cluster que está sendo 

trabalhado e inserir as estratégias mais adequadas para este. 

Para o delineamento das estratégias de um cluster turístico devem ser abordadas as 

ligações que as empresas do mesmo devem possuir. A formação de alianças para atender 

necessidades especificas de negócios e para tratar de oportunidades que não podem ser 

contempladas internamente é uma boa prática a se adotar. Para poder satisfazer metas 
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estratégicas as empresas se organizam e trabalham em conjunto, formando parcerias capazes 

de adicionar valor, realizando contratos de cooperação, P&D em pontos comuns como formas 

de trocar informação, e etc (LIPNACK & STAMPS, 1994). 

Com os elos estabelecidos entre os componentes do cluster, iniciasse a definição das 

estratégias, conforme figura 2.9, que devem contemplar os anseios da estrutura de poder 

(instituições dominantes) e do pessoal (instituições de apoio), fazendo uma analise da situação 

do cluster, previsões de como se comportará o ambiente onde está inserido e que desafios e 

mudanças irá enfrentar, que prioridades têm, tudo isso para se traçar onde se quer chegar e 

com se fará para alcançar este fim. De posse disso os membros do cluster determinam as 

estratégias que deverão implementar para concretizar os objetivos deste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9: Roteiro de determinação de estratégias. 

Fonte: Adaptado de BETHLEM, 2001 p. 29 
 

Trabalhar na lógica de cluster, segundo Lipnack & Stamps (1994), proporcionará aos 

integrantes do mesmo, vantagens pelo contexto de que estes fazem negócios em conjunto, 

mas permanecem independentes, com suas próprias finanças, funcionários e áreas de 

especialização. E ao mesmo tempo, os envolvidos atuam como se fossem um só, somando 

recursos e fazendo intercâmbios técnicos complementares, deste modo em conjunto acabam 

gerando lucros mais elevados para todos, na medida em que: 

• Proporcionam acesso a mercados maiores; 

• Tiram proveito das economias de escala; 

• Competem com os melhores dentre as maiores empresas e arranjos. 
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Deste modo o planejamento formal que se porá em prática, possuirá um papel 

importante como instrumento de comunicação e coesão (PETROCCHI, 2001). E num sistema 

de turismo se sugere como estratégias adequadas: 

 

Estratégia básica: 

• Observar os preceitos do Código Mundial de Ética do Turismo, da OMT. 

Complementar, em especial, os conceitos do turismo sustentável, buscando-

se a sustentabili dade ecológica, a sustentabilidade sócio-cultural e a 

sustentabili dade econômica. 

 

Estratégias derivadas: 

• Buscar a elevação da qualidade da oferta turística da maneira mais 

abrangente possível, por meio da ordenação de ações, da alocação de 

recursos e de instrumentos técnicos, a fim de motivar e capacitar o 

atendimento às necessidades e desejos do consumo de lazer; 

• Estudar e propor modelos de ocupação territorial que estejam de acordo com 

às expectativas de mercado e com ações de desenvolvimento sustentável do 

turismo; 

• Buscar de forma permanente a conscientização da população para a 

importância do turismo e a observância dos seus requisitos básicos, como 

hospitalidade, limpeza e ordenamento público; 

• Procurar alcançar níveis elevados de produtividade e de competitividade por 

meio da sinergia entre os diversos subsistemas existentes, mobil izando as 

organizações que integram em prol de um processo de gestão participativa 

do turismo, via adoção de uma metodologia de pólo de turismo. 

Baseado nisso tem-se que a estratégia não trata de apenas uma única iniciativa e sim 

de um conjunto de ações inter-relacionadas voltadas em uma direção definida. O diferencial 

para o sucesso será a reinvenção das empresas por meio de estratégias bem delineadas com 

objetivos e metas traçadas de modo coerente e de acordo com o que se quer atingir 

(HODGETTS; LUTHANS & SLOCUM Jr., 2000). 

Atuar em clusters turísticos tem como mais assustador obstáculo a ser superado pelas 

empresas a cooperação para competir. Trabalhar com um concorrente é algo que faz com que 
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muitas fiquem paralisadas. Porém, a partir do momento em que as mesmas compreendem a 

justificativa do negocio e aprendem a confiar umas nas outras, a competição  e possíveis 

rivalidades deixam de ser uma barreira (LIPNACK & STAMPS, 1994). 

 No contexto de ordenamento do território turístico é preciso definir alguns limites 

ordenadores para o planejamento e aproveitamento dos espaços com vocação turística. Tais 

ordenamentos devem estar de forma, o mais possível, homogênea com as características da 

área onde se quer intervir e os poderes estadual e municipal devem estar contextualizados 

(união) para este fim (STASIO, 2002). 

 Deste modo para se traçar estratégias eficientes para clusters de turismo é necessário 

se conhecer bem as tendências mercadológicas deste setor a nível mundial, trabalhar de modo 

integrado com as três esferas de governo público (municipal, estadual e federal) junto com a 

iniciativa privada. 

A gerência de um grande número de atividades correlatas, como apresenta Porter 

(1999a), tem o trabalho de se organizar o grande número de ligações dos membros de um 

cluster, fazendo com que o todo seja maior do que a simples soma das partes. Em um cluster 

de turismo típico, por exemplo, a satisfação do turista depende não apenas do apelo da atração 

primária do local, mas também da qualidade e eficiência de empresas correlatas como hotéis, 

restaurantes, centros comerciais e meios de transporte. Como os membros do cluster são 

mutuamente dependentes, o bom desempenho de um pode aumentar o sucesso dos demais. 

 Há a necessidade de se ter um planejamento eficiente para a estratégia do cluster e tal 

planejamento deve ser a definição do futuro desejado e de todas as providências requeridas 

para a sua materialização (PETROCCHI, 1998). 

Porter (1989) declara que a estratégia competitiva visa a estabelecer uma posição 

lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência e que duas questões 

centrais baseiam a escolha desta estratégia, quais sejam: 

• A atratividade em termos de rentabili dade; e 

• Os determinantes da posição relativa dentro das empresas. 

No primeiro ponto deve-se observar a capacidade de geração de lucro que o 

empreendimento gerará frente ao que será investido no mesmo e também analisar os riscos 

com o possível retorno. No segundo ponto se vislumbrará o que define a posição da empresa 

frente as demais no mercado, para poder trabalhar essas variáveis de forma a garantir um 

melhor lugar a mesma no ambiente empresarial. 

 Para se alcançar ambos os pontos precisa-se delinear uma estratégia de operações que 

possa ser considerada como um padrão coerente de uma grande quantidade de itens a se 
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observar em operações de serviços, onde tais itens são pontos de decisão individual que 

afetam a habili dade da empresa em obter vantagens competitivas sustentada a longo prazo 

(GIANESI & CORRÊA, 1994). 

 Surge então a necessidade de trabalhar a estratégia em diferentes níveis, que no caso 

de clusters turísticos podem se abordar três esferas, conforme a tabela 2.3: 

 

Tabela 2.3: Níveis estratégicos do cluster 

Fonte: Elaboração do Autor (com base em textos de Petrocchi e Porter). 

MICRO MESO MACRO 

 Que trata de 
abordagens focalizadas 
individualmente por cada 
empresa, são as estratégias 
funcionais de cada unidade de 
negócio (hotel, restaurante, 
agência de turismo, etc.). 

 Onde são trabalhadas 
as estratégias empresarias por 
categoria de negócio, como 
conjunto de hotéis, empresas 
de transporte, restaurantes e 
agências. 

 Compreende todas as 
políticas, diretrizes e ações do  
cluster como um todo, 
visando o seu beneficiamento 
trabalham-se os pontos que 
devem ser resolvidos em 
conjunto pela iniciativa 
privada, governos e 
sociedade. 

 

O sucesso da estratégia então terá como pontos a se trabalhar as diferentes áreas de 

decisão da estratégia de operações, onde cada uma delas fornecerá a sua contribuição para a 

realização da estratégia traçada pelo empreendimento, devendo se fazer um minucioso 

controle do que é feito em relação ao que foi definido em cada nível estratégico. 

As atuações a nível macro afetaram todo o cluster. Assim, seu controle deve partir de 

uma representação de todos os membros destes. As questões por categoria de negócio, nível 

meso, devem ser trabalhadas pelos gestores de cada ramo de atividade e os pontos referentes a 

cada unidade pelo seu administrador, o importante é que os objetivos de todos os níveis 

estejam em total concordância, para que estratégias em um não interfiram nos outros. 

Para o nível macro, reuniões gerais podem definir e traçar as políticas, os objetivos e 

metas a serem perseguidos por todos no cluster; no meso determinam-se os procedimento e 

mecanismos necessários para se atingir o definido e forma de avaliação especifica para cada 

tipo de empreendimento; e no nível micro se executam as operações conforme as 

singularidades de cada empresa ou instituição. 

Sugere-se construir listas de verificação para cada uma das áreas de decisão da 

estratégia de operações, a tabela a seguir mostra essas áreas e o tipo de decisões operacionais 

de cada uma (GIANESI & CORRÊA, 1994). 
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Tabela 2.4: Áreas de decisão estratégicas para um sistema de operações em serviços 

Fonte: GIANESI & CORRÊA, 1994 p. 105 

Áreas de Decisão Decisões relacionadas a 

1- Projeto do Serviço 
Conteúdo do pacote de serviço; foco, responsividade, 
alavancagem de valor sobre custo. 

2- Processo/Tecnologia 
Separação entre Front Office/Back Room; tipo de contato 
com o cliente (hard/soft); métodos de trabalho; 
equipamento; automação; capacidade; flexibilidade. 

3- Instalações 
Localização; descentralização; layout; arquitetura; 
decoração, políticas de manutenção. 

4- Capacidade/Demanda 
Quantidade, tipo e responsividade da capacidade; ajuste 
da demanda no tempo; adequação entre capacidade e 
demanda. 

5- Força de Trabalho 
Níveis de qualificação; recrutamento, seleção e 
treinamento de funcionários; políticas de remuneração. 

6- Qualidade 
Prevenção e recuperação de falhas; garantias de serviço; 
padrões de serviço; monitoramento de necessidades e 
expectativas. 

7- Organização 
Centralização; estilos de liderança; comunicação; 
autonomia de decisão. 

8- Administração de Filas e 
de Fluxo 

Disciplina na fila; configuração da fila; gestão da 
percepção do cliente sobre o tempo de espera. 

9- Sistemas de Informação 
Coleta, análise e uso de informação experimental. 
 

10- Gestão de Materiais 
Políticas de fornecimento; papel dos estoques; políticas 
de ressuprimento; níveis de disponibili dade. 

11- Gestão do Cliente 
Participação do cliente; gestão das expectativas; 
comunicação com o cliente; treinamento do cliente. 

12- Medidas de Desempenho 
Prioridades; padrões; métodos. 
 

13- Controle das Operações 
Programação de operações; regras de decisão. 
 

14- Sistemas de Melhoria 
Sistemas que assegurem a melhoria continua do sistema 
de operações. 

 

Com o delineamento traçado e todas essas áreas cuidadosamente trabalhadas, a 

estratégia conseguirá atingir os objetivos a que se dispõe fazendo com que os negócios 

prosperem, garantindo a estes um bom posicionamento em seu ramo de atividade. 

As escolhas de posicionamento determinam não apenas as atividades a serem 

desempenhadas pela empresa, mas também a forma como elas se relacionam umas com as 

outras... a estratégia trata da combinação de atividades (PORTER, 1999b). 

 Trabalha-se aqui com questões de onde atuar, a busca pela excelência e pelo 

diferencial são os pontos a serem abordados tendo em vista as competências das empresas, 

nichos de mercado a se atingir, enfim os objetivos a serem atingidos. 
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A estratégia torna as escolhas sobre o que não fazer tão importantes quanto as escolhas 

sobre o que fazer (PORTER, 1999b). 

Definir objetivos e como alcança-los são as atribuições da estratégia, estes são 

aspectos essenciais de sobrevivência seja para empresas isoladas, seja para um cluster 

turístico. 

 

2.5. Empreendedorismo 

 

O conceito de empreendedorismo incorpora a realização de atividades dedicadas ao 

desenvolvimento econômico através da geração e distribuição de riquezas, por meio da 

transformação de conhecimentos em produtos ou serviços, geração do próprio conhecimento 

ou inovação em áreas como marketing, produção, organização tudo isso proporcionado 

benefícios para a sociedade (DOLABELA, 1999). 

Ir rumo às metas traçadas, buscar evoluir, querer ter um maior desenvolvimento, é 

disso que trata o empreendedorismo e, como ilustra Schumpeter (1982), este desenvolvimento 

não deve ser imposto e sim buscado pelo indivíduo. 

 Empreender e inovar são atitudes vitais para o turismo, uma vez que tais práticas 

destinam-se a manter as empresas vivas, atuais e competitivas, por meio da transformação dos 

ambientes onde estas se encontram através de práticas que percebam novos anseios do 

mercado e os transformem em oportunidades. 

 

2.5.1. Empresário empreendedor 

 

O agente capaz de criar situações que irão transformar o meio onde ele está inserido, 

este é o empresário empreendedor que Schumpeter (1982) apresenta como o responsável pelo 

desenvolvimento econômico, pelo fato do mesmo se capaz de correr riscos e saber identificar 

no mercado onde atuar e como atuar. 

A vantagem do empreendedor é ser capaz de identificar quando ocorrem as mudanças, 

os novos entrantes de qualquer tipo de empreendimento são livres e desembaraçados do ônus 

da longa tradição no setor, têm condições de perceber com mais facili dades o potencial de 

uma nova forma de competição. Ao contrario dos concorrentes já estabelecidos que devam 

lidar com culturas, políticas, maus costumes e vícios já arraigados na empresa, os recém 

chegados são mais flexíveis, pois não enfrentam a necessidade de conciliações das antigas 

atividades com as atuais (PORTER, 1999b). 
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A definição de conceitos de matéria turística é o ponto de partida para a tomada de 

ações do empreendedor, se deve definir atividades programadas e recreações turísticas, para 

iniciar o diagnóstico onde ressaltar e trabalhar cada ponto para se atender bem a demanda real 

destes (STASIO, 2002), como: 

• Comunidade receptora aberta a integrasse e participar no desenvolvimento 

turístico de seu território; 

• Comunidade receptora capacitada e sensibili zada para o desenvolvimento 

turístico; 

• Desenvolvimento turístico sustentável, com sustentabili dade social, 

ambiental (referente a mercado), econômica e ecológica. 

 Caberá aos empreendedores, sejam do governo sejam da iniciativa privada, trabalhar a 

comunidade receptora de modo adequado, cada um com o que lhe cabe, e definir formas de 

garantir a sustentabilidade dos empreendimentos desenvolvidos. 

 Com tudo isso entendesse que os empresários empreendedores são personagens 

fundamentais para o cluster turístico, pois estes dinamizarão o empreendedorismo sendo 

capaz de criar o meio favorável para que o cluster se desenvolva. 

 

2.6. Casos Exitosos de Clusters Turísticos 

 

Tendo como base os trabalhos de Toledo, Pollero, & Valdés (2002) e de Toledo, 

Valdés & Pollero (2003b), se discorrerá um pouco neste tópico sobre dois casos de sucesso de 

clusters de turismo para tentar se apreender um pouco sobre as experiências internacionais 

sobre o tema. 

 O primeiro será o do Sul da Austrália que é considerado pelos autores como um caso 

modelo de eficiência e já em estado desenvolvido e o segundo o cluster da Costa Rica que 

ainda não é tão bem desenvolvido quanto o anterior mas já apresenta ótimos resultados 

especialmente na interação entre os setores públicos e privados. 

 

2.6.1. Sul da Austrália 

 

Este cluster é considerado como um que já possui um nível eficaz de sustentabilidade. 

O caso do cluster turístico de Sul de Austrália pode servir de modelo referencial para aqueles 

destinos turísticos empenhados em alcançar um bom posicionamento no mercado competitivo 

mundial de um modo que crie um diferencial. Foram consideradas todas as forças necessárias 



Capítulo 2                                                                                                                                     Referencial Teórico 

 38 

competitivas e cooperativas de natureza pública-privada para potencializar o desenvolvimento 

sustentável, incluindo o marketing de relacionamento com o cliente. 

A formação e desenvolvimento deste cluster turístico se iniciou como um processo 

que procurou encontrar as principais tendências do setor para a região estudada, analisou-se 

então os seus pontos fortes e pontos que deveriam ser melhorados tudo com uma participação 

ampla dos lideres da iniciativa privada, governos públicos e organizações não governamentais 

regionais. A viabilidade do projeto foi determinada pelo potencial estimado para se assegurar 

o crescimento da taxa de visitas internacionais de 8% por ano (1997-2005), a capacidade para 

gerar $ 700 milhões anuais e mais de 12.800 empregos adicionais (TOLEDO, VALDÉS & 

POLLERO, 2003b). 

A identificação das potencialidades da região para a organização de um cluster de 

turismo foi executada por um comitê promotor, constituído por representantes das três esferas 

participantes. Este comitê iniciou suas atividades convidando todos os stakeholders a 

participar do processo de formação do cluster, util izando a seguinte metodologia: 

1. Distribuição a todos os interessados de um documento base contendo a pauta 

e o possível modelo teórico diretor (background paper). Este documento 

base apresentava uma breve caracterização dos recursos turísticos da região, 

as oportunidades, pontos fortes, fracos e entraves a seu desenvolvimento, as 

estratégias de marketing que foram realizadas e seus benefícios; 

2. Elaboração e explicação de um mapa de todas as organizações do cluster. A 

fim de se considerar todos os elementos do sistema, tanto privados como 

públicos e demais interessados no processo; 

3. Caracterização do sistema turístico da região. Propriedades, inter-relações 

(regional e com o mundo), expressadas mediante estatísticas e elementos 

estratégicos qualitativos. Realização de uma sondagem precisa por meio de 

entrevistas e questionários de consenso para alcançar a integração 

necessária; 

4. Formação de equipes de trabalho por temas-problemas; 

• Equipe de meios de comunicação; 

• Equipe de oportunidades e desafios; 

• Equipe de vantagens especiais; 

• Equipe de capacidades faltantes; 

• Equipe de acesso ao capital; 
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• Equipe de marketing; 

• Equipe de crescimento do grupo; 

5. Elaboração de projetos específicos: 

• Investimentos em infraestrutura: Tendo a missão de pesquisar e 

analisar a viabilidade dos investimentos para o desenvolvimento de 

infraestrutura de forma sustentável e lucrativa especificamente na 

Ilha Canguru; 

• Marketing para o cluster: Devendo este projeto definir uma 

estratégia de 5 anos voltada ao marketing do cluster no mercado 

internacional com foco nas alianças e na colaboração, 

desenvolvendo também um guia para operadores de turismo 

internacionais que incremente as ações de marketing internacional e 

a colaboração sinérgica da industria da região no contexto global; 

• Colaboração em P&D: Determinar as linhas de inovação e de 

introdução de novas tecnologias a serem abordadas de forma 

conjunta; 

• Desenvolvimento da marca do cluster: estabelecer uma posição de 

marca consistente no cenário internacional para o cluster; 

• Desenvolvimento do produto turístico: Neste projeto o objetivo é 

empreender uma analise que determine que oportunidades deverão 

ser desenvolvidas na criação de uma oferta integrada do cluster 

como um todo. 

Como avaliação final acerca deste caso ressalta-se, conforme os autores, que a 

Austrália é um dos destinos turísticos que mais cresce no mundo, já que maximiza 

eficientemente o valor das três direções principais de atuação de um cluster turístico para ter 

êxito: 

• A integração programada e coordenada de todos os fatores envolvidos no 

interesse de que o cluster progrida; 

• A consideração dos interesses e capacidades competitivas individuais de 

cada integrante do cluster, assim como as dificuldades que devem ser 

superadas para se alcançar a competitividade de forma coletiva; e 

• O desenvolvimento de estreitos relacionamentos entre empresas e com os 

clientes. Os projetos elaborados demonstram que para se alcançar com êxito, 
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como foi planejado, devem estar envolvidas tanto instituições públicas 

quanto privadas, tendo o mesmo empenho e buscando objetivos 

competitivos. 

Deste modo pode-se considerar o Sul da Austrália como um cluster turístico, 

apresentando o mesmo todos os aspectos e requisitos que cabem a este tipo de arranjo 

empresarial. 

 

2.6.2. Costa Rica 

 

O destaque que se atribui ao cluster da Costa Rica é devido a este ter obtido ótimos 

resultados na sua gestão da integração necessária dos setores públicos e privados para o 

alcance de seus objetivos. Considera-se que o cluster ecológico da Costa Rica se encontra 

ainda num estado de desenvolvimento, sendo seu planejamento estratégico cooperativo e 

competitivo, dos setores públicos e privados, baseado na retroalimentação integrada, e este é 

um dos principais fatores que asseguram seu desempenho. 

Como este cluster se encontra ainda em consolidação/desenvolvimento e sua 

experiência prática teve que resolver situações perigosas para sua sobrevivência, a vantagem 

comparativa mais importante deste é a diversidade de atrativos turísticos naturais 

concentrados em seu território, que somados as diversas atividades turísticas desenvolvidas 

pelos agentes do setor, definem sua imagem como um destino de turismo ecológico 

(TOLEDO, VALDÉS & POLLERO, 2003b). 

Tendo, como outros destinos na região, a vantagem de fácil acesso por seu mercado 

mais importante (América do Norte) e acessos relativamente fáceis por outros importantes 

mercados emissores (especialmente Europa), desenvolve-se a perspectiva de seus empresários 

e das organizações públicas, agrupadas cooperativamente em poder converter esse diferencial 

em uma vantagem competitiva de âmbito mundial. O cluster  enfoca assim sua energia 

integradora ao aperfeiçoamento de seus reconhecidos atrativos turísticos (comuns a toda 

região), com seus valores específicos diferenciados, como sua democracia, estabili dade 

política, paz social, organizações públicas-privadas eficientes, cultura ecológica, sistema de 

saúde e previdência. 

 Este cluster possui uma estratégia de marketing adequadamente planejada baseando-se 

em dois aspectos fundamentais: 
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1. A competitividade das próprias empresas e suas interações, enfocando-se 

nos objetivos de poder atingir e especializar-se em diferentes nichos de 

mercado turístico mundial; 

2. Colocar eficientemente a oferta em “mercados objetivos”, disponibilizando 

para grupos com interesses, necessidades e expectativas distintas, como, por 

exemplo, a terceira idade, estudantes e naturalistas. 

Devido a estes dois pontos a participação do cluster no mercado turístico internacional 

cresce a uma taxa anual de 10,5%, sendo assim uma fonte importante de emprego direto e 

indireto (OMT apud TOLEDO, POLLERO, & VALDÉS, 2002). 

A referida estratégia foi implementada por um conjunto de empresas diversas e 

intersetorias vitoriosas e competitivas a nível mundial, e a mesma vem conseguindo oferecer 

ao consumidor final um produto integrado de qualidade que satisfaça suas expectativas e 

necessidades. 

Um exemplo disto é o certificado de sustentabili dade turística (“ Certificación de la 

Sustentabil idad Turística”  – CST), programa criado pelo departamento de Recursos Naturais 

do Instituto Costarriquense de Turismo como estratégia para tornar o conceito de 

sustentabili dade algo real, prático e necessário no contexto de competitividade turística do 

cluster, com isso se incentiva também a participação ativa das comunidades locais para que 

estas venham a se integrar como um novo suporte para a competitividade do setor 

empresarial. 

A Costa Rica apresenta a capacidade de realizar inovações principalmente no ramo de 

turismo ecológico e ao mesmo tempo é capaz de utili zar seus recursos naturais de forma 

sustentável. Seu perfil inovador tem configurado um sistema de parques nacionais bem 

estruturados com a capacidade de serem promovidos internacionalmente. E esta capacidade é 

reconhecida mundialmente fazendo com que seu cluster seja um dos principais destinos 

ecológicos do mundo. O êxito da exploração sustentável, de forma competitiva, dos recursos 

turísticos naturais, demonstra que tanto a teoria quanto a prática de um cluster turístico é 

viável no tratamento do binômio competitividade-sustentabili dade. 

 Na análise deste cluster se destaca que o mesmo realiza um processo proativo de 

aprender o “ idioma” do mercado de turismo globalizado, buscando também o entendimento 

dos anseios de seu turista, sendo isso proveniente através da articulação forte de uma 

estratégia competitiva e de relacionamento com empresas públicas-privadas junto aos clientes 

e a população da região. 
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2.7. Conclusão do Capítulo 

 

A prestação dos serviços de turismo é algo que, para se alcançar o sucesso, requer um 

desempenho eficiente não de uma única empresa, mas de todas as que irão interagir com o 

turista. 

Realizar a integração dos diversos agentes do trade turístico é um ponto que poderá 

fazer com que o desempenho de todos no setor cresça, aumentando assim, também, a 

satisfação daqueles que usufruem de seus produtos. Para este fim trabalhar a lógica de cluster 

seria um grande diferencial que organizaria as atividades dos envolvidos potencializando os 

seus níveis de sucesso tanto individualmente como em conjunto. 

No caso de um cluster turístico a participação do governo público é fundamental sem a 

qual deve ser praticamente inviável os progressos neste setor de forma eficaz e sustentável 

para todas de modo lucrativo para as empresas e social para a população local, assim o papel 

do governo será, no primeiro momento, o de incentivar e coordenar a clusterização para 

depois, num segundo momento, apenas coordenar. 

O sucesso do cluster depende da integração entre todas as partes envolvidas e de suas 

estratégias e atividades para este objetivo, e no setor de turismo isto não é diferente, um 

cluster com esse ramo de atividade deverá se preocupar com a qualidade de seus serviços 

individuais e integrados tanto em curto quanto em longo prazo, para assim alcançar o que 

esperam, seja crescimento empresarial, lucro, desenvolvimento local ou bem estar social. 
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3.  ESTUDO DE CASO BELÉM 

 

 Nesta parte do estudo será feita uma caracterização do município estudado, para que se 

possa ter uma melhor visualização das atividades efetuadas, a definição do conceito a ser 

adotado no trabalho, se traçará como deve ser a relação dos agentes envolvidos em um cluster 

de turismo e será feita a proposição de um modelo de identificação de clusters turísticos tudo 

desenvolvido a partir do referencial teórico, de dados provenientes das entrevistas realizadas e 

dos levantamentos do pesquisador, visando-se com isso fazer a verificação de se a cidade caso 

é ou não um cluster de turismo, deste modo também se apresentará os aspectos com que se 

chegará a essa resposta. 

 Para a realização das pesquisas teve-se, como ponto inicial, uma visita aos dois órgãos 

governamentais de turismo de Belém (PARATUR e BELEMTUR) onde se coletaram 

documentos a respeito do turismo no município e se definiram os elementos chaves do mesmo 

para com isso se realizar entrevistas com estes por meio de um questionário base, 

APÊNDICE-A, visando se atingir os objetivos do trabalho. 

Foram entrevistados membros das instituições indicadas, conforme tabela 3.1, e mais 

quatro profissionais de três universidades, dois da Universidade do Estado do Pará – UEPA 

pelo fato deles trabalharem com Arranjos Produtivos Locais (não de turismo), um da 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE que é pesquisador na área de clusters turísticos 

e um Gestor em Turismo da Universidade da Amazônia – UNAMA. 

 

Tabela 3.1: Instituições Entrevistadas 

Fonte: Levantamento do Autor 

Instituição Sigla 

Companhia Paraense de Turismo 

Coordenadoria Municipal de Turismo 

Associação Brasileira de Bacharéis de Turismo – Pará 

Belém Convention & Visitors Bureau 

Associação Brasileira de Agentes de Viagens – Pará 

Sindicato das Empresas de Turismo 

Conselho Municipal de Turismo 

Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará 

PARATUR 

BELEMTUR 

ABBTUR-PA 

BC&VB 

ABAV-PA 

SINDETUR 

COMTUR 

--- 

 



Capítulo 3                                                                                                                                Estudo de Caso Belém 

 45 

Os membros da academia foram entrevistados para se verificar em que a mesma 

contribui com a clusterização do setor de turismo verificando-se como este conceito é 

repassado para os demais meios da sociedade. As outras instituições o foram por serem o foco 

do estudo e dada a sua extrema importância para o desenvolvimento do turismo na capital 

paraense. 

 No desenvolver deste trabalho se precisará conhecer o objeto de estudo, ter em mente 

os conceitos que serão usados, a natureza, relações e características daqueles que serão alvo 

de pesquisa, assim como uma forma adequada de visualização dos pontos a serem 

apresentados, tudo isso para se ter, com base em analises, o conhecimento de se uma 

localidade pode vir a se tornar um cluster de turismo. 

 

3.1. Um Breve Histórico e Algumas Características de Belém do Pará 

 

 A cidade de Belém, capital do Estado do Pará, foi fundada em 12 de janeiro de 1616 

pelo Capitão-mor Francisco Caldeira Castelo Branco, encarregado pela coroa portuguesa de 

conquistar, ocupar, explorar e proteger a foz do rio Amazonas contra os corsários holandeses 

e ingleses. 

 Para cumprir sua missão o Comandante Castelo Branco escolheu uma península 

habitada pelos índios Tupinambás, estrategicamente situada na margem direita da foz do rio 

Guamá, onde este rio deságua na baía do Guajará, para erguer uma praça de guerra 

denominada de o Forte do Presépio, marco inicial da cidade atualmente conhecido como Forte 

do Castelo. 

 Após o Forte foram construídos o colégio e a igreja dos Jesuítas formando assim o 

núcleo original da cidade que, posteriormente, seria denominada de Santa Maria de Belém do 

Grão-Pará, que com o passar dos anos passou a ser chamada apenas de Belém do Pará e 

finalmente simplesmente de Belém. 

 O apogeu da cidade foi durante o ciclo da borracha, quando imigrantes nordestinos 

aumentaram sua população. Nesta época, virada do século XIX, Belém passa a adquirir 

aspectos de uma grande capital, suas ruas são calçadas com paralelepípedos de granito 

importado de Portugal, surgem os grandes edifícios públicos, os serviços telegráficos através 

de cabos submarinos, a drenagem dos alagados do Reduto, o sistema de iluminação a gás, o 

majestoso Teatro da Paz, o mercado municipal (chamado de Ver-o-Peso), hospitais, quartéis e 

cemitérios, tudo isso resultante da economia da borracha, todavia os subúrbios periféricos 

permaneceram até 1950 como simples aglomerados e o espaço rural quase que intocado, 
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sendo fonte de produtos de extrativismo, lenha e carvão, e lugar para vivendas e retiros das 

famílias com poder. 

 Nos dias atuais a riqueza em história, em cultura e em natureza de Belém pode ser 

vista em cada uma de suas ilhas e na área continental através de visitas em museus, 

bibliotecas, praças, pontos turísticos e nas casas de seu povo.  

 A capital do Pará é rica em cores, cheiros e sabores, que podem ser sentidos em cada 

esquina, nas especialidades de sua culinária que é fruto da colonização portuguesa e das 

heranças indígenas e africanas, tal culinária é excepcional pela sua variedade, com elementos 

europeus e indígenas, mais ou menos misturados e apesar do calor da região, muitas comidas 

são quentes e apimentadas, com caldos de plantas regionais, como o tucupi, que é retirado da 

mandioca. As frutas, com sabores e cheiros inconfundíveis e desconhecidos para pessoas de 

regiões não tropicais, podem ser saboreadas in natura ou como sucos e sorvetes de superior 

qualidade. E não se deve esquecer que esta miscigenação cultural e racial também se faz 

presente no artesanato e no folclore. 

 A famosa chuva da tarde, proveniente da evaporação das águas dos rios durante o dia e 

de outros fatores climáticos, também é um aspecto muito singular de Belém sendo 

considerado por alguns do entrevistados como atrativo turístico. 

 Belém possui de um lado aspectos de uma cidade moderna que busca uma harmonia 

com a natureza, digna de uma metrópole amazônica, e do outro, características de uma 

arquitetura secular de origem nitidamente portuguesa, com um toque do neoclássico francês. 

 Segundo a Companhia de Turismo de Belém – BELEMTUR, Belém é o principal 

ponto turístico do Pará, dispondo de vários lugares para serem apreciados pelos viajantes e 

aventureiros, e conforme esta companhia destacam-se a seguir outras características desta:  

 
�

Área e delimitação 
 

A área geográfica do município é de 1065 km², sendo uma porção continental e a outra 

compreende a região insular, formada por 55 ilhas. Partes baixas da cidade e das ilhas são 

inundadas diariamente pelas águas das marés, enquanto as zonas mais altas alcançam no 

máximo 14 m acima do nível do mar. 

 A cidade de Belém limita-se ao norte com a baía do Marajó; ao sul com o Rio Guamá 

e município de Acará; a leste com municípios de Ananindeua, Santo Antônio do Tauá, Santa 

Bárbara do Pará e Marituba; a oeste com as Baías do Guajará e do Marajó (BELEMTUR, 

2005). 
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�
Economia 

 

 A economia do município de Belém baseia-se predominantemente nas atividades 

ligadas ao setor de serviços (onde se pode destacar a área de turismo), seguido pelas 

atividades de comércio (principalmente pequenas e médias empresas) e por algumas 

atividades no ramo da indústria de transformação de matérias-primas, embora seja também 

desenvolvida alguma atividade agrícola, especialmente no cultivo de mandioca, dendê, 

laranja, arroz, milho, cacau e feijão, além da extração da borracha. 

 
�

População 
 

Segundo dados do Censo-2000, a população total do município de Belém é de 

aproximadamente 1.281.279 habitantes, incluindo a população insular, que é da ordem de 

54.052 habitantes (BELEMTUR, 2005). 

 
�

Clima 
 

 Belém possui clima quente e úmido, com temperatura média de 26º C e umidade de 80 

a 90% normalmente, e precipitação pluvial anual de 2500 a 3000 mm. A estação chuvosa é de 

dezembro/janeiro a maio e a seca de junho a novembro/dezembro. O clima é quente e úmido 

com precipitação média anual alcançando 2.834 mm. A temperatura média é de 25°C, em 

fevereiro e 30ºC, em novembro (BELEMTUR, 2005). 

 Com isso os visitantes da cidade não se queixam de frio, e sim de calor, suor e 

possíveis sensações de mal estar, para aqueles que não estão acostumados com a união de 

umidade e calor. 

 
�

Vegetação 
 

 Formada por florestas secundárias ou capoeiras que substituíram a antiga floresta 

densa dos baixos platôs, da qual podem se encontrar amostras nas ilhas do Mosqueiro, 

Caratateua e áreas adjacentes. A vegetação dos mangues e siriubais acompanha as porções 

fluviais e semili torâneas do setor estuarino, enquanto a floresta ombrófila (que gosta de água) 

domina os tratos marginais dos cursos d'água e as baixadas, onde prevalecem formações 

herbáceas, subarbustivas e arbustiva (BELEMTUR, 2005). 
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 Um destaque não natural de Belém são os corredores de mangueiras centenárias das 

ruas principais do centro da cidade que foram plantadas pela beleza e para se diminuir o calor 

da mesma, se constituindo hoje em um dos pontos peculiares desta também conhecida como 

cidade das mangueiras. 

 
�

Hidrografia 
 

 A rede hidrográfica de Belém é formada por “baías, rios, igarapés e furos que se 

distribuem por entre a porção continental e pela região insular de Belém, com destaque para a 

Baía do Marajó, Baía do Guajará, Baía de Santo Antônio, Baía do Sol, Rio Guamá, Rio 

Pratiquara, Rio Murubira, Rio Mari-Mari, Igarapé Val-de-Cans, Igarapé do Una, Igarapé do 

Tucunduba, Igarapé Combu e Furo do Maguari” (BELEMTUR, 2005). 

 
�

Outros fatores relevantes 
 

Deve-se ressaltar também que o município caso possui 43 roteiros turísticos 

cadastrados na PARATUR, onde estes atendem aos mais variados gostos, desenvolvendo-se 

atividades diurnas, vespertinas e noturnas tanto na região urbana como na insular, com 

práticas de visitação, atividades ecoturísticas, culturais e de entretenimento. Outros aspectos 

interessantes são os 25 pontos turísticos de destaque, registrados na PARATUR, entre os 

quais Igrejas, Museus, Teatros, Áreas Verdes (Praças, Horto, Bosques) Fundações, Feiras e 

outros equipamentos turísticos. 

 Com tudo isso se vê que Belém é única, tendo bons atrativos para a realização do 

turismo em sua região, cabendo aos tomadores de decisão do governo e empresas privadas o 

gerir deste potencial de uma forma que se permita conseguir ganhos sem prejudicar os meios 

culturais, naturais e sociais da cidade para não comprometer a sobrevivência do próprio setor.  

 

3.2. O Conceito a Ser Adotado 

 

 Para se ter uma melhor competitividade do Turismo pode-se contar com o conceito de 

cluster para que com isso se garanta diferenciais e vantagens competitivas frente a 

concorrentes. 

 Escolher o conceito mais adequado definirá o rumo das ações para os trabalhos 

propostos, com isso baseado no que foi estudado, analisado e pesquisado junto a profissionais 
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do meio acadêmico e empresarial acredita-se que os conceitos de cluster que devem vir a ser 

adotados são o conceito de Lins (2000a) que aponta cluster como “concentrações geográficas 

de empresas, pertencentes a um mesmo setor ou setores conexos, que, beneficiadas por 

atividades de apoio e pela presença de instituições, geralmente atuam de forma especializada 

e complementar”, e o de Porter apud Petrocchi (2001) que define clusters: 

 “como concentrações geográficas de organizações e instituições de um certo 

setor, abrangendo uma rede de empresas inter-relacionadas e outras atividades 

importantes para a competitividade ... onde muitos clusters (como é o caso de 

turismo) incluem instituições do governo e outras como universidades, 

institutos de normas técnicas, celeiros de idéias, empresas de treinamento e 

associações comerciais que provem treinamento, educação, informação, 

pesquisa e suporte técnico especializado.” 

 Assim se tem em mente que no turismo são importantes as agências de turismo, os 

meios de hospedagem, alimentação, instituições de ensino que capacitam a mão de obra, 

empresas que prestam serviço às operadoras de turismo e outras mais, que devem ser levadas 

em conta para o sucesso do setor. 

 As palavras-chaves desses conceitos são “complementar” e “inter-relacionar” na 

primeira se deve ter o entendimento de que todas as empresas envolvidas necessitam uma das 

outras para desempenhar seus serviços, elas são cada uma o elo antecessor e/ou sucessor uma 

das outras onde se um elo falhar comprometerá o desempenho das demais, na segunda palavra 

tem-se a noção de relacionamento entre os envolvidos, devendo este, ser de cooperação entre 

as partes para que juntas possam realizar muito mais do que separadas. 

 

3.3. A Importância dos Agentes Envolvidos 

 

 Na criação de um cluster tem-se que se desenvolver uma interação entre diversos 

agentes tanto da esfera pública quanto privada onde haverá uma grande importância no 

envolvimento de todos para o crescimento dos negócios na região, onde estes se encontram, 

quanto maior for a coesão e participação de todos, maiores serão os benefícios alcançados 

com a união destes atores. 

 A grande importância dos agentes se dá ao fato de que todas as empresas que 

participam de um cluster são complementares umas das outras, a excelência de uma 

potencializará a possibil idade da excelência das outras e a ineficiência de uma poderá 

prejudicar o desempenho das demais, visto que as mesmas possuem uma relação tipo cliente 
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fornecedor umas com as outras, seja no que diz respeito ao fornecimento de matéria-prima, 

informações, mão-de-obra, serviços, e até infraestrutura, regulamentações e incentivos quando 

se trata das ações dos governos tanto municipal, quanto estadual ou federal.  

 Diversos setores já identificam que juntas as empresas tem mais chances de sucesso do 

que sozinhas, isso se observa na criação de diversas entidades de classes como sindicatos, 

associações e cooperativas, onde se busca uma organização conjunta para se conseguir atingir 

objetivos comuns que dificilmente se alcançariam de forma isolada.  

 No setor de turismo essas premissas não são diferentes, assim há a necessidade de 

fazer com que as empresas de todos os ramos que abrangem os serviços turísticos se integrem 

para que os trabalhos de todas tenham melhores rendimentos, surge com isso a necessidade de 

se integrar os órgãos públicos com a iniciativa privada para que sejam alcançados os objetivos 

de ambos. 

 

3.3.1. Relação dos Envolvidos 

 
 Diversas empresas e instituições compõem o setor turístico (tanto de modo direto 

quanto indireto), e quando se fala de cluster tem-se de se considerar também entidades de 

classe e os atores governamentais através das instituições públicas que interagem com as 

empresas do setor. Assim acredita-se que os envolvidos neste tipo de atividades são: 

• Entidades de governo (responsáveis por saneamento, infraestrutura 

municipal, etc); 

• Entidades de classe (sindicatos, associações e etc.); 

• Empresas de transporte (urbano, aéreo, marítimo, rodoviário e ferroviário); 

• Empresas de Hospedagem; 

• Empresas de Alimentação; 

• Empresas de Entretenimento; 

• Empresas Comerciais (da área de propaganda, venda e etc.); 

• Instituições de Ensino Técnico e Superior; 

• E outros. 

Durante a pesquisa junto aos membros do trade turísticos os mesmos ainda declaram 

que nas atividades de turismo também são importantes a participação e serviços de  artesões, 

shoppings centers e comercio em geral, locadoras de carros, empresas de eventos e da 

sociedade em si como um conjunto da cidade. 
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 Todos estes atores, citados anteriormente, relacionam-se entre si na prestação dos 

serviços turísticos, sendo as suas ligações mais evidentes entre uns do que com outros, porém 

isso não desmerece o fato de que os trabalhos de cada empresa contribuem para o resultado do 

conjunto total. 

 

3.3.2. Diagrama 

 Pode-se considerar que todos os agentes expostos antes estão ligados entre si tendo 

uns uma ligação direta estabelecendo um elo mais forte e estreito, às vezes moderado 

dependendo da atividade, ou indireta através de outras empresas. 

 Observa-se a seguir, na figura 3.1, um diagrama onde se pode visualizar estas ligações 

e relações entre os diversos agentes envolvidos em um cluster turístico. 

O que realmente se propõe é que o governo seja o alavancador deste tipo de cluster, 

dado as infraestruturas necessárias para tal empreendimento, seguido por todos os agentes do 

trade turístico que caminhará lado-a-lado com instituições de ensino (que preparam a mão-de-

obra necessária), entidades de classe e empresas comerciais (que também tem muito a ganhar 

com o turismo), sendo todos alicerçados pela população em geral e outras empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Diagrama de ligações entre os agentes envolvidos em um cluster turístico. 

Fonte: Elaboração do Autor 
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Visualiza-se na figura 3.1 um diagrama onde se podem visualizar as ligações e 

relações ideais para os diversos agentes envolvidos em um cluster turístico, sendo o mesmo 

aplicável a Belém ou a outros possíveis clusters de turismo. 

Como um dos resultados da pesquisa se observou que na cidade caso a relação entre 

esses agentes é boa mas ainda possui pontos a serem melhorados. As ligações propostas no 

diagrama mostram o mínimo de inter-relações que devem ser feitas, não as únicas, o ideal 

seria que todos os envolvidos tivessem estreita relação entre si. 

 

3.4. Identificando u m Cluster Turístico (modelo) 

 

 Procurando dar uma melhor contribuição na área de serviços turísticos, faz-se aqui a 

proposta de um modelo para a identificação de clusters de turismo, onde com a ajuda do 

mesmo pode-se conseguir visualizar os potenciais de uma região para a clusterização, que 

pontos favoráveis ela possui e onde a mesma deve melhorar. 

 Este modelo propõe que para a definição de uma certa região como Cluster Turístico, 

a mesma deverá contar com três conjuntos de aspectos, que são: 

• 1º Conjunto - Aspectos de Interesses Turísticos; 

• 2º Conjunto - Aspectos de Cluster; 

• 3º Conjunto - Aspectos de Sobrevivência e Desenvolvimento de Cluster. 

Estes conjuntos serão o alicerce do cluster, como se observa na figura 3.2, cada um 

sendo uma coluna fundamental para que o mesmo possa vir a ofertar melhores serviços e 

produtos e com isso vir a conquistar novos mercados. 

A excelência em somente um ou dois destes conjuntos não possibili tará a localidade, 

ou região, a caracterizar-se como um cluster de turismo. Tal caracterização depende da 

eficiente abordagem em todos os pontos. 

Os trabalhos em cada coluna devem efetuar intervenções que possibili tem que os três 

conjuntos tenham seus aspectos plenamente modelados, analisados, avaliados e aperfeiçoados 

conforme o requerido pelo mercado. 

 Cada conjunto apresenta fatores essências para o desenvolvimento do turismo em sua 

região, sendo os fatores de cada um explicados a seguir. 
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Figura 3.2: Diagrama de constituição de um cluster turístico. 

Fonte: Elaboração do Autor 
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 Neste conjunto encontram-se tudo aquilo que se refere aos interesses do turista, ou 

seja, o que o atrai, os serviços do lugar e receptividade da população, sendo todos estes pontos 

chamados de: 

 
�

Atrativos (Naturais, Culturais, Negócios, Projetados / Planejados) – que 

são os motivos da viagem, os fatores que motivaram a sua realização, podendo 

estes serem a realização de negócios na localidade visitada, participação em 

eventos sociais, religiosos ou empresariais, o prazer de ir conhecer novos 

lugares que tenham belezas naturais, culturas diferentes, esses atrativos podem 

ser naturais (feitas pela natureza), projetados (feitos pelo homem, como 

parques, museus e etc.) ou  planejados como é o caso de eventos; 
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�
Estrutura Mínima (Saneamento, Transporte, Hospedagem, Alimentação, 

Entretenimento, Segurança e Preservação dos Atrativos) – trata-se de tudo 

aquilo que é necessário para a boa prestação dos serviços turísticos, não só 

aquilo que cabe as empresas, mas também os pontos que devem ser observados 

pelos governos e pela população, fazem parte deste conjunto os serviços de 

hotelaria e outras formas de hospedagem, assim como alimentação, 

divertimento, limpeza da cidade, a segurança, meios e vias de transporte e até o 

cuidado com a manutenção e preservação dos atrativos turísticos, caberá aos 

dirigentes de cada instituição e unidade de negócios, realizar o que lhe cabe e 

cobrar ações corretivas e efetivas dos responsáveis por atividades que estejam 

sendo executadas como deveriam, visto que os trabalhos de todos são 

complementares; 

 
�

Cultura e Preparação para o tur ismo (da população geral e da 

diretamente envolvida) – o turismo gera interação entre pessoas de 

profissões, níveis sociais, naturalidades e costumes diferentes, assim tem-se 

que se preparar de modo adequado tanto àqueles que irão prestar os serviços 

para o turista como a população aonde ele irá se inserir, pois mesmo que ele 

seja bem atendido pelos funcionários das empresas prestadoras de serviços 

turísticos se for maltratado pela população local não terá adiantado em nada os 

outros serviços, a região perderá o turista, há de se criar aqui em todos a 

cultura do turismo, neste ponto ficam claros as atribuições da iniciativa 

privada, que deve ser a preparação de sua mão de obra, e do governo tem que 

trabalhar com medidas educativas para a população se despertar para as 

vantagens que se advém da inserção de sua localidade no mercado de turismo. 

 

2º Conjunto- Aspectos de Cluster. 

 

 Aqui estão os pontos referentes ao que caracteriza uma região como cluster devendo 

ser observados como aquilo que dará união as empresas do lugar para que juntas as mesmas 

tenham uma maior competitividade e conseqüentemente melhores resultados e maiores 

ganhos, assim há a necessidade de se ter: 
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�
Iniciativa empresar ial local tanto privada quanto pública – as empresas e 

instituições devem buscar como serem competitivas, eficientes e antenadas 

com o mercado, devem sempre se aperfeiçoar tanto individualmente quanto em 

conjunto, cabendo a todas correr atrás de suas melhorias, sejam em produtos, 

serviços ou processos de trabalho, cada instituição deve se auto avaliar 

continuamente para ir se aperfeiçoando, são necessárias ações empreendedoras 

de todos, a busca por inovações nos seus contextos particulares propiciará o 

alcance do desenvolvimento; 

 
�

Ações coletivas – aqui se realiza atividades e projetos que procurarão tornar os 

envolvidos do cluster mais integrados fazendo com os mesmos se 

comuniquem, trabalhem em conjunto, troquem informações, criem 

mecanismos de socialização, interatividade e negócios mútuos, mecanismos 

como workshops, conferências, rodadas de negócios e reuniões empresarias 

são o ponto de partida para que se encontrem formas de trocas informações, 

agir em conjunto, divulgar a região e com isso atrair maiores fluxos de turistas 

para o beneficio do setor como um todo; 

 
�

Ambiente de cooperação e competição – é o clima que deve existir na região, 

onde todos devem ter um espírito de cooperação entre si para que com isso se 

alcance e aumente a competitividade de todos, tornando o ambiente 

extremamente propicio ao desenvolvimento de bons negócios no setor de sua 

atividade e áreas correlatas, abordagens interativas entre os membros devem 

ser empregadas para que estes passem paulatinamente a perder o receio por 

trabalhar em conjunto com elementos que no mercado local são concorrentes 

mas são parceiros na concorrência junto ao mercado externo. 

 

3º Conjunto- Aspectos de Sobrevivência e Desenvolvimento de Cluster. 

 

 Este último conjunto caracteriza-se pela criação de um ciclo que deverá ser organizado 

e coordenado pelas iniciativas pública e privada para que o cluster possa assegurar sua 

sobrevivência e desenvolvimento. 

 Considera-se este ciclo uma ferramenta de gerenciamento estratégico de cluster onde 

suas lideranças deverão efetuar quatro tipos de atividades, que são: 
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• Planos: é o caráter estratégico do ciclo onde se traçam os objetivos e metas 

iniciais do cluster para o sucesso de todos, definido-se projetos, atividades e 

políticas de cooperação mútua entre os integrantes do mesmo, ou seja, o “o 

que” e “o como” fazer para que o cluster sobreviva, cresça e evolua; 

• Projetos: são as ações para se aperfeiçoar e manter viáveis os aspectos do 1º 

e 2º conjuntos conforme definido nos planos; 

• Investimentos: trata-se da destinação e liberação de verbas previstas e 

definidas nos planos para que se possam executar os projetos; 

• Avaliações e Aper feiçoamentos: para se verificar o que deu certo ou 

errado, quais são os pontos a se melhorar, definindo-se aqui novas metas e 

objetivos para novos planos e projetos. 

 Tais atividades devem ser realizadas continuamente para que todos no cluster 

continuem a se desenvolver, sendo que a estagnação pode, a longo prazo, causar a morte do 

cluster então ações de aperfeiçoamento são fundamentais para que o mesmo sobreviva, assim 

se propõe que tais atividades sejam realizada de modo cíclico, como mostra a figura 3.2 a 

seguir, onde de tempos em tempos serão efetuadas medidas que garantirão o desenvolvimento 

e sobrevivência de todos os interessados, pois sem esse espírito não se teria um cluster e sim 

apenas uma associação de empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Ciclo de Sobrevivência e Desenvolvimento de um cluster turístico. 

Fonte: Elaboração do Autor 
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 Com este procedimento espera-se que o cluster tenha seu desenvolvimento sempre 

acompanhado para que se possa garantir desempenhos cada vez melhores de seus integrantes 

de modo que o mesmo mantenha sua competitividade e bons resultados. 

 

3.5. Para se Clusterizar Belém 

 

Para se verificar se Belém é um cluster turístico se procurou realizar uma confrontação 

com a situação atual do setor de turismo desta com o que foi definido como conceito de 

cluster. Observou-se assim a relação entre os atores do trade e demais interessados, as 

atividades turísticas e como a cidade caso se adequou ao modelo de identificação proposto. 

Deste modo serão apresentados números acerca do turismo da cidade caso, em seguida 

os pontos positivos e negativos para que esta seja um cluster para depois se fazer a analise de 

sua classificação adequada. 

 

3.5.1. Alguns Números 

Conforme orientações de especialistas e membros do setor turístico coletaram-se 

dados que apontam a capacidade, dos elementos do mesmo, para se poder vislumbrar como o 

turismo está se comportando e qual é a tendência deste comportamento. 

 A oferta hoteleira, como pode ser visto na tabela 3.2, é um ponto a se observar em que 

o número de estabelecimentos, unidades habitacionais e leitos pode ser considerado razoável 

para uma capital. 

 

Tabela 3.2: Oferta dos estabelecimentos de hospedagem de Belém, posição: 2003 

Fonte: Adaptado de Indicadores de Turismo 2003 p. 11 

Especificação Estabelecimentos 
Unidades 

Habitacionais Leitos 

Cadastrados 14 1.593 3.158 

Não Cadastrados*  40 1.183 2.040 

TOTAL 54 2.776 5.198 

(*) Considerados somente os principais 
Fonte Original: PARATUR/ DIREF / DEPLAN 
 

 A ocupação dessa oferta ainda não é totalmente aproveitada podendo assim se tomar 

algumas medidas para preenchê-la, durante a pesquisa (entrevista) se identificou que há 

estabelecimentos que possuem uma taxa de ocupação quase total ou total, em certos períodos, 



Capítulo 3                                                                                                                                Estudo de Caso Belém 

 58 

dependendo de eventos que estejam sendo realizados na cidade, sendo estes as empresas de 

hospedagem mais conceituadas da cidade. 

 

Tabela 3.3: Índices Turísticos dos Estabelecimentos Cadastrados no Município de Belém 

Fonte: Adaptado de Indicadores de Turismo 2003 p. 43 

MÊS 2001 2002 2003 
 A B C A B C A B C 

JAN 50,66 2,71 1,36 52,78 2,62 1,11 47,33 2,75 1,38 
FEV 51,27 2,64 1,31 53,89 2,65 1,10 49,15 2,99 1,37 
MAR 58,10 2,69 1,30 56,65 2,67 1,27 46,32 2,98 1,37 
ABR 53,96 2,60 1,32 52,56 2,71 1,34 51,09 2,53 1,42 
MAI 62,27 2,55 1,22 59,46 2,67 1,28 57,03 2,83 1,30 
JUN 58,39 2,29 1,23 52,46 2,39 1,22 51,02 2,69 1,25 
JUL 61,07 2,41 1,26 59,44 2,58 1,28 57,85 2,72 1,32 
AGO 63,83 2,55 1,25 60,75 2,60 1,30 30,30 2,06 1,30 
SET 59,44 2,47 1,20 61,06 2,55 1,22 61,98 2,90 1,30 
OUT 65,61 2,44 1,13 60,45 2,67 1,22 65,49 2,88 1,31 
NOV 64,81 2,58 1,20 62,59 2,68 1,18 66,33 2,91 1,28 
DEZ 45,54 2,39 1,29 49,14 2,43 1,23 47,01 2,61 1,35 
Méd. 57,91 2,53 1,25 56,77 2,60 1,23 52,57 2,74 1,33 
Fonte original: Boletim de Ocupação  Hoteleira e PARATUR/DEPLAN 
(A) Taxa de ocupação de unidades habitacionais 
(B) Permanência média  
(C) Relação hóspede por unidade habitacional 
 

 Uma estratégia a se adotar, que os agentes do setor estão trabalhando, para melhorar 

esses índices de ocupação é procurar aumentar a permanência do visitante na cidade, 

pretendendo-se ampliar a sua estadia média em pelo menos dois dias. 

 Atualmente os pernoites gerados são insuficientes para se manter uma boa ocupação 

nos estabelecimentos, assim com a criação de um calendário de eventos mais diversificado e 

melhor distribuído ao longo do ano espera-se aumentar esses números. 

 Foi abordada, por alguns entrevistados, a necessidade de se ampliar a oferta de 

serviços para a realização de eventos de negócios, como a criação de um centro de 

convenções, novos roteiros, e uma melhor quali ficação da mão de obra que os presta, 

principalmente para aqueles que lidam diretamente com os visitantes. 

Foi apontada a necessidade de se profissionalizar mais o setor para desta forma se 

ampliar o fluxo de turistas e sua permanência, gerando com isso um aquecimento em todos os 

segmentos da economia da cidade. 
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Tabela 3.4: Pernoites gerados nos estabelecimentos de hospedagem cadastrados no município de Belém  

Fonte: Adaptado de Indicadores de Turismo 2003 p.44 

MÊS 2001 2002 2003 
JANEIRO                                  32.741 28.664 34.148 
FEVEREIRO 28.771 26.304 31.824 
MARÇO 35.868 35.410 34.783 
ABRIL  32.688 33.354 38.916 
MAIO 36.072 35.900 36.921 
JUNHO 33.029 30.298 32.688 
JULHO 35.441 36.146 36.359 
AGOSTO 37.989 38.802 36.117 
SETEMBRO 32.898 35.342 38.357 
OUTUBRO 35.288 36.068 41.991 
NOVEMBRO 35.693 35.199 40.411 
DEZEMBRO 28.310 29.668 31.201 

TOTAL 404.788 401.155 433.716 
Fonte Original: Boletim de ocupação  hoteleira e PARATUR/DEPLAN. 

 

 Belém é uma cidade voltada essencialmente para o turismo de negócios, como se 

observa na tabela 3.5, sendo a maioria destes turistas brasileiros que viajam a capital paraense 

para reuniões e outros eventos de negócios, por outro lado para a maioria dos visitantes 

estrangeiros a visita é para turismo de entretenimento e conhecimento pelo forte apelo de 

porta de entrada da Amazônia que Belém ostenta. 

 
Tabela 3.5: Participação relativa de hóspedes na hotelaria cadastrada, segundo residência permanente e motivo 

de viagem a Belém 

Fonte: Adaptado de Indicadores de Turismo 2003 p.45 

RESIDÊNCIA 

PERMANENTE 

TURISMO 

%  

NEGÓCIOS 

%  

CONV. e/ou 

CONG. %  

OUTROS 

%  

NÃO 

ESPECIFICOU 

%  

TOTAL 

%  

 BRASIL 8,7 48,3 3,7 10,6 28,7 100,00 

EXTERIOR 46,1 20,3 1,7 7,5 24,4 100,00 

Fonte Original: PARATUR / DIREF / DEPLAN             
 

 O número de turistas que visitam o Pará, principalmente a sua capital, é considerável, 

todavia o percentual de estrangeiros ainda é muito pequeno, como pode ser observado na 

tabela 3.6, sendo este um ponto que os agentes do setor estão procurando reverter para que 

assim melhorem os seus desempenhos. 
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Tabela 3.6: Evolução da Demanda Turística do Pará 

Fonte: Adaptado do Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará 2001 p.45 

Anos Estrangeiros Estrangeiros (%) Brasileiros Brasileiros (%) Total 
1997 24.030 6,47 347.128 93,53 371.158 
1998 27.712 6,90 374.110 93,10 401.822 
1999 28.330 6,90 382.445 93,10 410.775 
Fonte Original: Estimativas da PARATUR/2000 
 
 O crescimento anual do número de visitantes que se procura alcançar é de 5,8% (em 

média), conforme entrevista junto a membros da PARATUR, e trabalhos para este fim vêm 

sendo planejados e implantados já há alguns anos, no período de preparação houve uma 

considerável queda do número de turistas, ver tabela 3.7, que passaram a encontrar uma 

cidade com transtornos de trafego e muitas áreas em obras. Com a finalização dos primeiros 

equipamentos turísticos um novo fluxo de turistas passou a visitar Belém contribuindo assim 

para um desempenho mais favorável. 

 Realizam-se atualmente atividades de divulgação dos novos roteiros e pontos turísticos 

criados, para com isso se aumentar não só o número de visitantes como também a sua 

permanência, e tais medidas têm procurando aumentar o número de estrangeiros para uma 

maior captação de divisas para se subsidiar novos investimentos no turismo e em outros 

setores. 

Tabela 3.7: Fluxo de Turistas para Belém no período de 1994 a 2004 

Fonte: Relatório de Atividades da BELEMTUR 2001/2004 p. 5 

Ano Nº de Turistas Var iação (%) 
1994 371.188 - 
1995 359.465 -3,14 
1996 329.857 -11,14 
1997 326.140 -12,14 
1998 351.321 -5,32 
1999 385.860 16,28 
2000 389.088 4,98 
2001 468.121 26,11 
2002 479.425 29,16 
2003 471.486* 26,94 
2004 487.867* 31,43 

(*) Estimativa BELEMTUR 
  

Uma destas medidas foi a ampliação e revitalização do aeroporto internacional de 

Belém, visto que a maioria dos visitantes chegam a cidade de avião. 
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Tabela 3.8: Participação relativa de hóspedes na hotelaria cadastrada, segundo residência permanente e meio 

de transporte util izado para chegar a Belém 

Fonte: Adaptado de Indicadores de Turismo 2003 p.46 

RESIDÊNCIA 
PERMANENTE 

AVIÃO 
% 

CAR. 
% 

ÔNIBUS 
% 

NAVIO 
% 

N.ESP. 
% 

TOTAL 
% 

BRASIL 59,0 9,5 4,7 2,8 24,0 100,00 
EXTERIOR 67,9 2,6 0,8 4,6 24,1 100,00 

Fonte Original: PARATUR / DIREF / DEPLAN 

 

 Os turistas que chegam à cidade são dos mais diversos lugares, vindos de todos os 

estados brasileiros e de inúmeros países, como se vê na tabela 3.9, sendo isto fruto de uma 

intensa divulgação do produto turístico paraense no mercado nacional e internacional, por 

exemplo o número de turistas franceses superou os americanos por conta de convênios com 

operadoras francesas que visitaram o Pará por convite do governo em parceria com o trade. 

 

Tabela 3.9: Participação  relativa dos hóspedes Brasileiros e Estrangeiros nos estabelecimentos de hospedagem 

cadastrados de Belém,  segundo residência permanente – 2003 

Fonte: Adaptado de Indicadores de Turismo 2003 p.47 e 48 

Unidade da Federação Participação % Países Participação % 
São Paulo 
Pará 
Amapá 
Distrito Federal 
Rio de Janeiro 
Amazonas 
Ceará 
Minas Gerais 
Rio Grande do Sul 
Bahia 
Maranhão 
Goiás 
Santa Catarina 
Belo Horizonte 
Mato Grosso 
Tocantins 
Piauí 
Espírito Santo 
Sergipe 
Mato Grosso do Sul 

22,5 
20,8 
  9,1 
  7,2 
  6,8 
  5,9 
  5,2 
  4,6 
  3,6 
  2,6 
  2,6 
  2,0 
  1,6 
  1,3 
  1,0 
  1,0 
  0,7 
  0,7 
  0,7 
  0,3 

França 
Estados Unidos 
Itália 
Alemanha 
Japão  
Espanha 
Holanda  
Portugal 
Inglaterra 
Suriname 
Chile  
Argentina 
Suécia 
Canadá 
México 
Bolívia 
China 
Bélgica 
Austrália 
Peru 
Outros 

16,3 
14,3 
  7,8 
  7,4 
  6,3 
  5,4 
  5,2 
  4,6 
  4,0 
  3,7 
  2,9 
  2,3 
  2,3 
  2,0 
  1,4 
  1,1 
  1,1 
  0,9 
  0,9 
  0,9 
  9,2 

TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 
Fonte Original: DEPLAN / DIREF / PARATUR 
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As empresas do setor de turismo agora desempenham importantes papéis para o 

desenvolvimento da economia paraense, onde estas se cadastraram, criam empregos e geram 

renda e divisas para o Estado. Dada a vocação da cidade de Belém, tais empresas pouco a 

pouco começam, com o fortalecimento do turismo, a ser responsáveis por números relevantes 

na economia da cidade e do Estado. 

 

Tabela 3.10: Empresas do setor turismo cadastradas na PARATUR 

Fonte: Adaptado de Indicadores de Turismo 2003 p.70 

Tipo de empresa Capital Interior  Total 

Agências de turismo 80 33 113 

Transportadoras turísticas 03 10 13 

Organizadoras de eventos 07 - 07 

Fonte Original: Centro de Atividades Descentralizadas da EMBRATUR - CADE/Pa 
 

Tabela 3.11: Empregos diretos gerados pela atividade turística em Belém 

Fonte: Relatório de Atividades da BELEMTUR 2001/2004 p. 4 

Segmentos 

N° de 
estabele-
cimentos 
visitados 

Nº de 
empregos 
gerados 

Nº de 
pessoas 

admitidas 
nos 

últimos 5 
anos 

Nº de 
pessoas 

demitidas 
nos 

últimos 5 
anos 

Nº de 
empregos 

com 
car teira 
assinada 

Nº de 
estabelecimentos 
que trabalham 
com regime de 
prestação de 

serviços 

Agências de 
Turismo 

21 197 141 85 168 06 

Hotelaria 13 779 163 152 742 01 

Organizadoras 
de Eventos 

03 09 05 0 05 03 

Transportadoras 
Aéreas 05 310 27 13 310 0 

Órgãos 
Públicos de 

Turismo 
02 75 30 12 57 02 

TOTAL  44 1.370 366 262 1.282 12 

Fonte Original: Departamento de Turismo da UFPA (2002). 
 

 O número de empresas turísticas vem crescendo alavancado pelo aumento da demanda 

de turistas, e assim o número de empregos também cresce para atender aos clientes que 

requerem melhores serviços, onde a qualidade é fundamental para a permanência e retorno 
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destes, aumentando com isso os gastos dos visitantes que pagam por um melhor atendimento 

de suas necessidades. 

  Estimativas destes gastos podem ser calculadas com base nos números das tabelas 

3.12 e 3.13, utilizando-se de dados coletados nas FNRH’s e em outras fontes ao alcance para 

fazer estimativas bem razoáveis, conforme PARATUR (2003), adotando-se também as 

seguintes premissas: 

• Turistas Estrangeiros: 60% ficam na rede hoteleira cadastrada e os 

restantes em hotéis não cadastrados, pensões, residências, etc. gastando por 

dia, em média, o equivalente a US$ 70 com hospedagem, alimentação, táxi, 

compras e lazer; 

• Turistas Nacionais: 40% utili zam os hotéis cadastrados e os demais os 

outros meios de hospedagem e o gasto médio per capita  é equivalente a 

US$ 60 por dia; 

 

Tabela 3.12: Número de Turistas 

Fonte: Adaptado de Indicadores de Turismo 2003 p.73 

ANO H. CADASTRADA (1) OUTROS (2) TOTAL 
 
 

 
EXTER. 

 
BRASIL 

 
TOTAL 

 
EXTER. 

 
BRASIL 

 
TOTAL 

 
EXTER. 

 
BRASIL 

 
TOTAL 

2001 
 
2002 
 
2003 

19.157 
 

20.221 
 

21.232 

168.850 
 

170.721 
 

179.086 

188.007 
 

190.942 
 

200.318 

12.771 
 

13.481 
 

14.155 

253.275 
 

256.082 
 

268.629 

266.046 
 

269.562 
 

282.784 

31.928 
 

33.702 
 

35.387 

422.125 
 

426.803 
 

447.715 

454.053 
 

460.504 
 

483.102 
(1) Ficha Nacional de Registro de Hóspedes – FNRH 
(2) Estimativa 
 

Tabela 3.13: Permanência Média (Dias / Pessoa) 

Fonte: Adaptado de Indicadores de Turismo 2003 p.73 

ANO ESTRANGEIROS BRASILEIROS 
2001 
2002 
2003 

3,43 
3,45 
3,48 

3,20 
3,23 
3,41 

Fonte: Ficha Nacional de Registro de Hóspedes – FNRH 
 

 Com estes valores estima-se que os gastos dos turistas em todo o Estado do Pará são 

os da tabela 3.14, que exibe números da ordem de US$100.222.762,00 no ano de 2003, sendo 

que estes concentram na capital, onde fica a maior parte da estrutura turística de qualidade do 

Estado. 
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Tabela 3.14: Estimativa dos gastos dos turistas no Estado do Pará em US$ 1,00 

Fonte: Adaptado de Indicadores de Turismo 2003 p.73 

ANO ESTRANGEIROS BRASILEIROS TOTAL 
2001 
2002 
2003 

7.665.994 
7.619.948 
8.620.273 

81.048.000 
82.714.325 
91.602.489 

88.713.994 
90.334.273 
100.222.762 

Base de cálculo: Ficha Nacional de Registro de Hóspedes - FNRH 
OBS.: Valor = No de turistas x Permanência média x Gasto diário “per capita” . 
 

 Todos estes números abordados dão uma noção do turismo paraense que, pelo 

aumento de seus índices, demonstra estar em fase de ascensão, e para manter este crescimento 

de modo sustentável há a necessidade de ressaltar seus pontos positivos e eliminar os 

negativos. 

 Pode se visualizar na tabela 3.15 alguns pontos que foram avaliados em uma pesquisa 

sobre a infraestrutura turística do estado, feita com turistas que embarcavam no aeroporto 

internacional de Belém, para se ter um ponto inicial para definição dos aspectos que devem 

ser trabalhados. 

 

Tabela 3.15: Avaliação da Infraestrutura Turística 

Fonte: Adaptado do Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará 2001 p.50 

I tens Avaliados 
/ Conceitos 

A
tr

aç
õe

s 
N

at
ur

ai
s 

A
tr

aç
õe

s 
C

ul
tu

ra
is

 

H
os

pe
da

ge
m

 

R
es

ta
ur

an
te

s 

T
ra

ns
po

rt
es

 

Si
na

liz
aç

ão
 

In
fo

rm
aç

ão
 

T
ur

ís
ti

ca
 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 

U
rb

an
a 

Não Respondeu 0,74 2,93 25,07 1,86 14,39 8,8 4,27 1,34 
Muito Bom 66,13 50,13 27,2 49,07 12,8 8,27 12,27 8 
Bom 29,6 38,67 36,27 41,87 51,47 48,53 47,73 50,4 
Regular  3 7,47 10,4 5,87 17,07 24,53 25,07 28 
Ruim 0 0,27 0,53 1,33 1,6 4,27 2,13 4,53 
Muito Ruim 0,53 0,53 0,53 0 2,67 5,6 8,53 7,73 
Fonte Original: Pesquisa THR 
 

3.5.2. Pontos Positivos 

O forte apelo Ecológico e Natural da cidade de Belém, por estar inserida na região 

amazônica e possuir rios, ilhas, matas e florestas no seu interior e arredores, faz com que seus 

principais pontos positivos sejam os relacionados com estes fatores localizacionais. 
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A capital do Pará começa a explorar bem esse diferencial, através de slogans que já 

marcam a sua identidade, como “A Obra-Prima da Amazônia” e “O Portal de entrada da 

Amazônia”. 

Dado estes fatores o ecoturismo é um segmento que pode ser muito aproveitado pela 

cidade caso, e outras particularidades também, como a Hospitalidade e Religiosidade de seu 

Povo, a curiosa Chuva da Tarde e a Cultura por meio de seu artesanato, danças, lendas, mitos, 

gastronomia e culinária. 

Outro ponto positivo para a clusterização de Belém é a Estrutura já existente, que é 

característica de capitais, tendo economia, serviços e equipamentos turísticos que podem 

permitir a potencialização de ações para este fim. 

 

Tabela 3.16: Aspectos que mais agradam no Pará 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará 2001 p.150 

Aspectos % do Total 
Aspectos Culturais 24,7 
Aspectos Naturais 24,3 
Hospitalidade 17,3 
Estação das Docas 11,5 
Aeroporto 11,5 
Tudo 5,2 
Comida Regional 3,8 
Outros 1,7 
Total 100 
Fonte Original: Pesquisa THR  

 

 A tabela 3.15 apresenta os aspectos que mais agradaram os turistas em sua visita, com 

resposta única, despontando os atrativos culturais e naturais nesta pesquisa. Isso é proveniente 

da singularidade destes aspectos frente a outros produtos no mercado. 

Com base nas entrevistas, pesquisas e no observado nas tabelas 3.15 e 3.16 pode-se 

destacar como principais pontos positivos para a clusterização de Belém, com base no modelo 

de identificação proposto, os seguintes fatores: 

 

• Aspectos de Interesse Tur ístico 

Os atrativos naturais e culturais (natureza em geral, manifestações culturais e 

culinária) são um reconhecido diferencial, proporcionando um elevando índice de satisfação 

dos turistas, acompanhados também pelos equipamentos turísticos que também se destacam 

neste reconhecimento. 
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O principal destes equipamentos é a Estação das Docas que merece destaque especial, 

por ser um espaço moderno e bem equipado com oferta comercial, gastronômica e lúdica, 

situada entre o mercado do Ver-o-peso (outro importante ponto turístico) e o porto, sendo 

transformada em um poderoso foco de atração não somente para a própria população da 

cidade e do resto do Estado do Pará, mas também a de outros estados vizinhos. A existência 

de espaço para o desfrute da cidade coloca Belém na linha do que têm feito grandes cidades, 

também portuárias, como Rotterdam, Barcelona, San Francisco, Buenos Aires, etc. 

(PARATUR, 2001). 

Os restaurantes se constituem em outro item com elevado grau de aprovação (mais de 

90% de “bom” e de “muito bom”). A cidade de Belém conta com numerosos restaurantes, 

bares e outros locais para a diversão e entretenimento de seus habitantes e visitantes.  

A cidade também possui uma boa dotação de serviços de agências de turismo, 

empresas de aluguel de carros, serviço de táxis, instituições de ensino na área de turismo (ver 

tabela 3.17) e etc. 

 

Tabela 3.17: Instituições de Ensino no setor de Turismo em Belém 

Fonte: Levantamento do Autor 

Curso Superior*  
Bacharel em Tur ismo 

Curso Seqüencial*  
Gestor de Tur ismo 

Curso Técnico* *  

Faculdade de Belém 
 
Faculdade de Estudos Avançados do 
Pará 
 
Escola Superior da Amazônia 
 
Instituto de Ensino Superior do Pará 
 
Instituto de Estudos Superiores da 
Amazônia 
 
Universidade Federal do Pará 
 

Universidade da Amazônia 
 

Curso Superior de Formação 
Especifica em Gestão de Turismo 
podendo ser: 

• semipresencial/à distância; ou 
• presencial. 

 

SENAC-PA 
• Técnico em Guia de 

Turismo 
• Técnico em Hotelaria 

 
CEFET-PA 

• Planejador e 
Realizador de 
Eventos 

• Assessor em 
Planejamento 
Turístico 

(*) Fonte: Cadastro das Instituições de Educação Superior do MEC 
(** ) Fonte: Cadastro Nacional de Cursos de Educação Profissional de Nível Técnico - CNCT 
 

O grande número de atrativos e equipamentos turísticos com o diferencial de região 

amazônica que dá um grande valor competitivo; uma boa infraestrutura de capital, com 

aeroporto internacional e outras vias de acesso, instalações de empresas privadas de acordo 

com as necessidades da demanda; um bom número de instituições de ensino quali ficadas a 
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capacitarem os profissionais requeridos pelo setor; e iniciativa dos governos estadual 

(principalmente, e o mesmo possui um plano de desenvolvimento do turismo no estado) e 

municipal para o desenvolvimento do turismo na cidade são os fatores mais marcantes no 

turismo da capital paraense. 

 A população através de seu carisma e hospitalidade também é um outro ponto positivo 

que somado aos demais coloca Belém em uma considerável posição quanto aos aspectos 

turísticos para uma possível clusterização. 

 

• Aspectos de cluster 

 Durante as entrevistas foram relatadas opiniões que possibili tam o entendimento de 

que a iniciativa local, tanto publica quanto privada, já está começando a ter uma mentalidade 

e comportamentos que trabalham a lógica de cluster, todavia de uma forma puxada pelo 

governo estadual. Trata-se então de uma clusterização induzida. 

 Ações coletivas ocorrem por meio de reuniões feitas por entidades de classe e pelos 

órgãos governamentais para juntos definirem diretrizes de ação e atividades em conjunto de 

interesse mútuo. 

 

• Aspectos de Sobrevivência e Desenvolvimento de cluster  

Referente a estes aspectos o governo estadual é quem possui um plano de 

desenvolvimento elaborado que delineia que os destinos turísticos são competitivos quando 

têm uma alta atratividade (oferecem um alto valor percebido), desenvolvem um marketing 

efetivo, empregam com alta produtividade seus recursos turísticos, financeiros e humanos e 

dispõem de uma eficaz gestão de todo o sistema turístico do destino (PARATUR, 2001). 

Os outros membros do trade turístico também participaram da elaboração deste plano 

e começam a entender a importância de um cluster de turismo na região, visto que o mesmo 

(segundo um dos entrevistados) “proporcionaria o desenvolvimento da economia local e 

melhoria a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida da população”. 

O norteamento que é dado por este plano parte das seguintes premissas, segundo 

(PARATUR, 2001): 

• A atratividade determinará o nível de preços que o mercado estará disposto a 

pagar para desfrutar do destino, e os esforços e as incomodidades que os 

turistas estarão dispostos a suportar para visitá-lo. 
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• A produtividade no emprego dos recursos e atrativos turísticos determinará 

o “valor patrimonial” a longo prazo do destino. De outro lado, a 

produtividade, no uso do capital e os recursos humanos, determinará, 

respectivamente, a rentabilidade das inversões (públicas e privadas) e o nível 

salarial. 

• O marketing determinará a capacidade do destino para adaptar-se à 

demanda, para vender com eficácia, para fidelizar clientes e para identificar 

permanentemente novas fontes de vantagens competitivas. 

• A gestão eficaz do sistema determinará o “potencial de crescimento” do 

destino, sua capacidade de atrair investimentos, a geração de sentimento de 

bem estar entre a população local e, em definitivo, a sustentabilidade a longo 

prazo do sistema. 

Deste tem-se, conforme a figura 3.3, que ações, programas e medidas nestas linhas 

melhoram e assegurarão a competitividade do turismo no Estado, e conseqüentemente em 

Belém, sendo esta um referencial para as demais cidades do mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 3.4: Aspectos que potencial izam a competitividade dos destinos turístico. 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará p. 93 

 

 Deste modo se observa que a cidade caso possui bons pontos positivos para uma 

clusterização. Desta forma espera-se que trabalhos no setor maximizem estes pontos, 

explorando fortemente estas vantagens e aspectos para se atingir cada vez mais elevados 

índices de desenvolvimento no setor e da cidade como um todo. 

 

 
COMPETITIVIDADE 

Alta 
Atratividade 

Marketing 
eficaz 

Alta 
Produtividade 

Gestão eficaz do 
sistema turístico  
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3.5.3. Pontos Negativos  

 

Durante os estudos foram apontados como fatores negativos ao turismo de Belém as 

políticas públicas, a organização e ordenamento urbano, que apresenta problemas como 

camelôs, limpeza e trânsito desordenado, e os preços de passagens para se chegar à cidade 

também são considerados outro ponto muito forte que dificulta a atividade turística. 

Nas tabelas 3.15 e 3.18 podem ser observados os  pontos de insatisfação dos turistas. 

Aquilo que os desagradou é uma oportunidade para se aperfeiçoar o produto turístico da 

cidade e com isso melhorar seus serviços prestados. 

 

Tabela 3.18:  Aspectos que menos agradaram ao Turista em Belém (%) 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará p. 50 

Aspectos % do Total 
Limpeza/Saneamento 38,0 
Infraestrutura 14,0 
Segurança 12,0 
Preservação do Patrimônio Cultural 10,0 
Trânsito e Transporte Coletivo 8,0 
Pobreza 4,0 
Preços Altos 4,0 
Outros 1,7 
Total 100 
Fonte Original: Pesquisa THR 

 

Fatores como a sinalização turística, a informação turística e a infra-estrutura urbana 

encontram-se com valores preocupantes de conceitos “muito ruim” e “ruim” nas suas 

avaliações e a limpeza e o saneamento urbano também são pontos que desagradam muito o 

turista. 

 Assim trabalhando-se com base no coletado nas pesquisas, e segundo o modelo 

proposto, considera-se como pontos negativos a clusterização de Belém os seguintes aspectos: 

 

• Aspectos de Interesse Tur ístico 

A estrutura da cidade não satisfaz totalmente os visitantes, problemas de limpeza, 

saneamento, segurança e transporte são preocupações que devem ser atacadas fortemente 

antes que alcancem proporções maiores. 

Os atrativos devem ter uma melhor preservação e manutenção, cuidados com o 

patrimônio público e aperfeiçoamentos nestes serviços são um primeiro passo. 
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Por parte da iniciativa privada tem-se que Belém conta com uma infra-estrutura 

turística insuficiente para ampliar seu fluxo receptivo de turistas. Apenas 4 hotéis apresentam 

estrutura adequada para poder receber corretamente grupos turísticos, notadamente aqueles 

vindos do exterior.Em geral, salvo algumas exceções, os estabelecimentos hoteleiros da 

cidade não respondem aos atuais padrões de qualidade que correspondem a uma capital, tanto 

no que diz respeito aos aspectos físicos (construção, instalações...) como no que diz respeito à 

qualidade do serviço. Observam-se deficiências notáveis em aspectos como decoração, 

mobili ário e equipamentos das habitações e salas nobres, na iluminação, na qualidade dos 

materiais sanitários, etc (PARATUR, 2001). 

A falta de um centro de convenções também é um ponto problemático para uma 

cidade com um forte turismo na área de negócios. 

A população de um modo geral é hospitaleira e amistosa, todavia não é capacitada 

para o trato com o turista, sendo a interação entre estes apenas informal não há problemas, no 

entanto quando se trata de outros tipos de contatos (vendas, informações e outros serviços) 

podem haver choques culturais. 

 

• Aspectos de cluster 

Neste conjunto observa-se como problema a não cooperação espontânea do 

empresariado que investe pouco no setor; a iniciativa privada somente trabalha junto com o 

governo, enquanto ele está à frente das atividades ela se mobiliza e atua, quando não, sua 

participação é tímida. 

Nos estudos realizados foram destacados pelos entrevistados pontos como a existência 

de diversos locais belíssimos para o turista ver e conhecer mas não há uma estrutura adequada 

para tornar viáveis estes lugares, compreende-se que para transformar estes lugares em bons 

atrativos precisam ser feitos investimentos, e considera-se para que o empresário possa 

investir ele precisa da contra partida do governo, ou seja, infra-estrutura, saneamento, 

segurança e outros fatores com que o governo tem que entrar. 

A lógica é a de que a parceria com os governos é algo essencial para que o empresário 

entre com o que lhe diz respeito, o potencial turístico de Belém é muito grande, todavia 

maiores investimentos só com uma infra-estrutura básica dada pelos governos para que o 

empresário venha a investir.
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• Aspectos de Sobrevivência e Desenvolvimento de cluster  

Uma preocupação marcante é o medo de que com a troca de governo o plano turístico 

seja colocado de lado, ou que confli tos entre os governos estadual e municipal prejudiquem as 

ações do setor de turismo. 

Atualmente ambos os governos são do mesmo partido e as relações são amistosas, 

porém a insegurança é relevante visto que no Brasil, rixas políticas são a causa de entraves em 

muitas obras e medidas, tradicionalmente novas gestões não dão continuidade aos projetos de 

gestões anteriores de outros partidos. 

Outro ponto negativo nesse conjunto de aspectos é a cultura do empresariado que só 

atua junto com o governo, e como este seria um cluster induzido é natural que ele esteja a 

frente das atividades, mas com o tempo o mesmo deixará sua posição de comando para ser 

apoiador do desenvolvimento cabendo ao empresariado puxar ações para o crescimento. 

Espera-se que quando isso aconteça, que o mesmo corresponda. 

Houve um crescimento muito grande em relação a atividade turística com o trabalho 

que os agentes do setor vem desenvolvendo, então justamente essa visão, de que um trabalho 

mais especifico deve ser realizado, precisa procurar minimizar e eliminar os pontos negativos 

do turismo, sendo o processo de contratação do plano desenvolvimento das atividades, até 

posicionar o produto no mercado, divulgar um destino nesse mercado e ele se fazer 

conhecido, uma situação sistemática que não vai melhorar os serviços do setor e atrair turistas 

de uma hora para outra.

Deve-se ampliar a questão do atendimento, a questão da prestação do serviço, 

fornecendo novas opções de roteiro para o turista que vem a capital, e maiores estudos tanto 

do setor público quanto do setor privado precisam ser feitos para que se conheça melhor a 

questão do mercado, os desejos e necessidades dos clientes o que se pode e deve ofertar.

 

3.5.4. Aspectos Inovativos 

 

Os aspectos inovativos apontados para a clusterização de Belém são a criação de 

novos locais, programações e roteiros que tornam a cidade sempre diferente para aqueles que 

a visitam, sempre há novos itens a serem vistos e atividades para todos os gostos. 

Segundo os entrevistados da PARATUR procura-se trabalhar a idéia de que “se não 

for bom para comunidade não é bom para o turista e vice-versa”, deste modo as ações geram 

melhorias sentidas não só pelos turistas, mas também pela população local. 
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E para tal o criaram-se pelo governo quatro programas chaves, tabela 3.19, que são o 

Pará Atratividade (Melhorar os atrativos do Pará), o Pará Produtividade (Aumentar a 

eficácia no uso dos recursos), Pará Marketing (Vender os produtos e destinos turísticos 

paraenses com maior êxito) e o Pará Gestão (Assegurar um crescimento sustentável e 

competitivo) onde estes contribuem para o desenvolvimento do setor turístico de Belém. 

(PARATUR, 2001). 

 

Tabela 3.19: Programas para o Reforço Competitivo (4 tipos de programas) 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará p. 94 

Programa Objetivo 
Atratividade Melhorar os atrativos do Pará como destino 

Produtividade Aumentar a eficácia no uso dos recursos 

Marketing Vender os produtos e destinos turísticos paraenses com maior êxito 

Gestão Assegurar um crescimento sustentável e competitivo 

 

 Estes programas visam conceder um reforço competitivo ao setor, inovando-se com a 

diferenciação de novos serviços, equipamentos, procedimentos de gestão, venda e eficácia na 

administração do turismo. 

Tanto o governo estadual quanto o municipal já procuram trabalhar os pontos 

observados, buscando-se assim o desenvolvimento do setor, dados da Coordenadoria 

Municipal de Turismo de Belém – BELEMTUR apontam um crescimento de 31,43% do 

fluxo de turistas na capital do estado do Pará no período de 1994 a 2004, mostrando que os 

programas e as ações desenvolvidas por estes, junto com (e para) o trade turístico, já 

começam a surtir efeito. 

Precisa-se assim de avaliações constantes, controle e monitoramento das questões do 

mercado para se continuar mantendo esse crescimento, e fazer com que o mesmo seja capaz 

de se manter. 

 Então a identificação da situação atual do setor de turismo, tabela 3.20, nestes âmbitos 

chaves para o desenvolvimento proporcionaram a criação dos quatro programas já citados 

para se agir na busca de melhorias. 

 Este é o primeiro passo para a implementação de cultura e políticas inovativas e de 

qualidade necessárias no ramo turístico, que lida sempre e diretamente com a busca da 

satisfação das necessidades de clientes, é um trabalho feito principalmente de pessoas para 

pessoas. 
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Tabela 3.20: A Situação Atual do Pará 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará p. 94 

Âmbito Situação Indicadores 
 

Atratividade 
 

Muito baixa em geral 
 

Média em alguns pólos 
Baixo volume de turistas 

Produtividade 

Consumidor médio de baixo nível 
de exigência 

 
Empresas famil iares 

Baixa arrecadação de impostos 
 

Pequena geração de empregos 
 

Renda concentrada em Belém 

Marketing 

Ações desarticuladas e 
descontinuadas 

 

Poucos mercados trabalhados 

Baixa presença do Pará na mídia 
 

Poucas operadoras vendendo o Pará 
 

Poucos destinos vendidos 

Gestão 

Pouca articulação entre os 
municípios dos pólos 

 
Pouca participação 

da iniciativa   privada 

Roteiros turísticos muito pontuais 
 

Falta de integração entre hoteleiros e 
agências de receptivo turístico 

 
 

3.6. Conclusão do Capítulo 

 

A cidade caso possui características culturais e regionais marcantes, sendo estas 

excelentes diferencias para se explorar no setor de turismo, realizar atividades com o intuito 

de clusterizar esta localidade deverá organizar a estrutura atual do setor de modo a 

potencializar os seus resultados. 

A estrutura local atende a contento a atual demanda, todavia um aumento do número 

desta irá expor as carências e debili dades do setor, que já são observadas pelos membros do 

trade e as instituições públicas a ele relacionadas. 

Com o interesse do governo em transformar o estado em um grande receptor de 

visitantes se encontrará um forte aliado para a realização de atividades que procurem ordenar 

as empresas e instituições do ramo para com isso melhorar sua competitividade, e tal parceria 

será mais do que fundamental para reverter os pontos negativos do setor, que apresenta 

problemas primários para a eficiente profissionalização deste tipo de serviços. 

Cuidado com a limpeza, organização, infraestrutura e políticas municipais são alguns 

dos pontos a serem trabalhados, a conscientização do empresariado e da população em geral 

também merecem atenção. 
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Bons equipamentos turísticos e excelentes atrativos, junto com um conjunto razoável 

de instituições de ensino, para capacitar a mão de obra, não possibili tam sozinhos a 

alavancagem do setor, cabe agora se abordar o necessário para se atuar pontualmente no setor 

para com isso se eliminar os pontos prejudiciais e valorizar o que há de melhor neste. 
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4. CONSIDERAÇÕES, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O turismo em Belém é um ramo econômico que cresce e se fortalece na cidade, sendo 

de interesse, tanto dos governos municipal e estadual quanto das empresas privadas, 

melhorias, aperfeiçoamentos, organização e desenvolvimento do setor. 

A clusterização do município poderá propiciar o alcance destes anseios, gerando assim 

uma visão de como se agir neste intuito. 

 Sendo o objetivo principal deste estudo verificar se a cidade caso é um cluster 

turístico, se definiu como conceitos adequados de cluster os de LINS e PORTER. Também, se 

delineou como deveria ser a composição de um cluster de turismo junto com a relação entre 

seus diferentes agentes, e por último se realizou a proposição de uma metodologia para a sua 

identificação e quais seriam os pontos positivos e negativos para a clusterização de Belém. 

Baseado nos resultados da pesquisa e no modelo proposto neste trabalho se verificou 

que Belém ainda não é um cluster turístico, mas possui potencial para vir a ser um. E caso 

isso aconteça será um cluster induzido pelo poder público, visto que é o mesmo que possui 

um planejamento e realiza os principais investimentos do setor. 

Conforme o modelo de identificação de cluster, que se propôs no trabalho, pode se 

observar que os itens referentes ao 1º conjunto apresentam um bom índice de satisfação dos 

visitantes, devido aos atrativos naturais e culturais, a estrutura da cidade tem uma razoável 

oferta de serviços, o que falta melhorar seriam questões de ordenamento urbano como 

limpeza, sinalização, e conscientizar a população em geral. 

Referente ao 2º Conjunto de aspectos, que tratam da clusterização, observou-se que 

ainda devem ser desenvolvidos políticas e procedimentos que melhor potencializem, pois a 

interrupção das ações do governo com certeza gerará o recuo da iniciativa privada frente aos 

serviços e investimentos que devem ser implementados para o aperfeiçoamento do setor.   

Os pontos do 3º conjunto de aspectos já possuem uma boa consolidação, o plano de 

desenvolvimento turístico apresenta ótimos programas, uma excelente pesquisa e 

caracterização de mercado, assim como medidas e programas viáveis de serem aplicados, 

espera-se agora que o planejado seja implementado e que o referido plano tenha a aceitação e 

colaboração de todos os membros envolvidos. 

Assim conforme o obtido nas pesquisas, Belém apresentou índices favoráveis a sua 

clusterização, devendo agora se empregar medidas que valorizem seus pontos fortes e 

neutralizem os fracos, sendo considerados pontos a se melhorar: 
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• A cooperação entre todos os envolvidos; 

• Acordar para a importância dos atrativos; 

• Falta de qualidade em alguns produtos, opções e estudos de mercado; 

• Falhas nas políticas e ordenamento urbano; 

• Serviços que deixam a desejar pela iniciativa privada e pelo setor público; 

• Política entre estado e município; 

• Falta de um centro de convenções, fundamental para uma cidade de forte 

turismo de negócios; 

• Tarifas hoteleiras mais baixas, Maior disponibilidade da hotelaria para 

negociar, Maior número de hotéis; 

• Preços de passagens para se chegar a Belém; 

• Parceria entre os Governos e as Operadoras; 

• Campanha publicitária apoiada na Ecologia, Massificação de uma campanha 

relacionando o nome de Belém com a Amazônia; 

• Divulgação de Calendários de Eventos da cidade de Belém e do Estado; 

• Organização de Workshops, oficinas e outras formas de se capacitar e 

conscientizar a respeito do turismo com operadores receptivos, operadores 

emissivos, agentes de viagens, outros membros do trade e a população em 

geral. 

Segundo as entrevistas e relatórios pesquisados as observações dos turistas quanto às 

críticas e dificuldades encontradas em sua visita, não implicam em uma rejeição do produto 

turístico de Belém. E sim na esperança de que estas sejam sanadas para que numa próxima 

viagem o prazer com esta seja maior. 

Acredita-se ser possível atingir esta meta cabendo a realização de uma divulgação e 

implementação da lógica de cluster que proporcionará uma importante ampliação da 

competitividade dos envolvidos no setor. 

A difícil acessibili dade para se entrevistar alguns membros do trade foi a principal 

dificuldade do trabalho. Contemplaram-se somente os elementos mais influentes do setor. 

 Não foi possível, devido ao tempo, ações e recursos requeridos, analisar se com a 

implementação da proposta a cidade irá se tornar um cluster turístico, na opinião dos agentes 

participantes do complexo turístico de Belém. Também, se teve como limitações o número de 

entrevistados, dado o tempo que se dispunha para o levantamento dos dados. 
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Sugere-se, então, que futuros trabalhos, observem as mudanças que ocorrem na cidade 

para analisar se as medidas propostas foram implementadas, se as mesmas colaboraram para a 

melhoria dos serviços de turismo, se a cidade veio a se tornar um cluster e que resultados o 

modelo encontrará se empregado em outras localidades. 

Por fim, cabe ressaltar que tendo por objetivo transformar Belém em um Cluster 

turístico começam a ser definidas ações em conjunto, pelas iniciativas privada e pública 

procurando concretizar essa intenção, expressas no planejamento estratégico existente para o 

setor e em realizações que ambas as partes vêem executando. 
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APÊNDICES 

 

A – Roteiro de Entrevista aos Estudiosos e Instituições / Empresas 
 

Nome e Cargo (função) do Respondente: 

Instituição / Empresa: 

 
1) Dado o conceito de que: 
 

 “Clusters são concentrações geográficas de empresas, pertencentes a um mesmo setor 

ou setores conexos, que, beneficiadas por atividades de apoio e pela presença de instituições, 

geralmente atuam de forma especializada e complementar” .  

 
Que importância teria um cluster turístico numa cidade / região (como Belém, caso conheça)? 
 
2) A American Express declara que “A indústria de viagens e turismo inclui transporte de 

passageiros, hotéis, motéis e outras formas de hospedagem, restaurantes, cafés e similares, 

serviços de recreação, lazer e cultura”, e como cluster é um conceito mais abrangente na sua 

opinião que empresas e / ou instituições deveriam compôs um cluster turístico? 

 
3) Como identificar se uma cidade é, ou pode vir a ser, um cluster turístico? 
 
4) Belém é um cluster turístico? Porque? (só para aqueles que conhecem Belém). 
 
5) Qual o ramo (áreas) de atuação (referente ao turismo) de sua Instituição / Empresa? 
 
6) Sua Instituição / Empresa interage (relação fornecedor-cliente e cliente-fornecedor, por 

exemplo) com que tipo de outras empresas (ramo de atividade)? 

 

7) Quais são os pontos positivos para o turismo em Belém? 
 
8) Quais são os pontos que prejudicam o turismo em Belém? 
 
9) O que falta para se ter um melhor desempenho no turismo em Belém? 
 
10) Qual deve (ria) ser o papel dos agentes, abaixo, para a consolidação de um Cluster 
Turístico? 

a)      Governo (Municipal, Estadual e / ou Federal); 
b)      Associações de Classe (Hotéis, Restaurantes, Agências de Turismo e etc.); 
c)      Iniciativa Privada. 
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B – Visão dos Entrevistados: Principais Pontos ressaltados 
 

Entrevistado-1 

 

Considerou que a cidade se tornando um cluster turístico aumentaria o 

desenvolvimento da economia local e conseqüentemente melhoraria a infraestrutura desta e a 

qualidade de vida da mesma. 

 O ponto positivo é o fato de Belém sintetizar tudo da Amazônia, rios, ilhas, verde, 

cultura e aspectos históricos, o que prejudica o desempenho são um mau ordenamento urbano, 

sinalização turística, organização e limpeza. 

 

Entrevistado-2 

 

Belém tem que ampliar a questão do atendimento e prestação dos serviços, devem ser 

oferecidos novos roteiros, realizados estudos tanto do setor publico quanto privado para se 

conhecer melhor o mercado. 

 O ecológico e o cultural são os maiores atrativos, a questão do artesanato deve ser 

trabalhada no possível cluster, onde os empresários já começam a acordar para a importância 

de atuar em conjunto. A divulgação e venda do destino devem ser maciçamente trabalhadas 

pelo privado e o publico em parceria. 

 

Entrevistado-3 

 

 O conjunto da cidade, a sociedade, o comércio e outros segmentos econômicos devem 

atuar com o trade e o governo para alavancar o turismo que tem como pontos fortes os seus 

atrativos naturais, cultural e religioso, contando com excelentes equipamentos turísticos  e 

uma rica culinária. 

 Para melhorar os desempenhos devem ser trabalhados uma educação para o turismo, o 

ordenamento municipal, trânsito, divulgação e estrutura da cidade e um centro de convenções. 

Esses pontos devem ser puxados pelo governo, pois a iniciativa privada está bastante tímida 

devido a impostos. 
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Entrevistado-4 

 

 No turismo de Belém falta uma maior cooperação entre os envolvidos, o empresariado 

ainda não acordou para os atrativos, faltam produtos, todavia está se começando a ter uma 

mentalidade para a organização e o potencial, com um ótimo apelo cultural, gastronomia   e 

artesanato, o forte do turismo na cidade são eventos e negócios, o que falta ainda é a iniciativa 

privada falar a mesma língua. 

 

Entrevistado-5 

 

 Há diversos locais belíssimos para o turista ver e conhecer, mas para transformar-los 

em produto  precisa-se investimentos, para o empresariado investir ele precisa da contra 

partida do governo, na forma de uma estrutura de saneamento, infraestrutura básica e políticas 

publicas para valorizar o ecológico, a Amazônia e o ecoturismo. 

 

Entrevistado-6 

 

 Os pontos e equipamentos turísticos, o povo, a chuva e outras singularidades da capital 

paraense são pontos positivos para o turismo, com o que se deve preocupar são a limpeza, 

camelos, leis, preços de passagens e a falta de um centro de convenções já que a maior parte 

do turismo da cidade e de negócios e eventos. 

 Cabe à iniciativa privada realizar mais investimentos e promoções, e ao governo 

fomentar isso. 

 

Entrevistado-7 

 

 Estudos na área de cluster turísticos podem ser feitos se abordando pontos referentes a 

demanda e oferta para a localidade em questão. Deve-se ter um conceito bem definido que 

trabalhe pontos referentes ao arranjo cluster e as particularidades próprias do turismo. 

 O governo é o ponto inicial para se iniciar uma pesquisa nesta área, para depois se 

passar a analisar o comportamento e aspectos do trade. 
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Entrevistado-8 

 

 O governo está fomentando fortemente o turismo não só na capital mais em todo 

estado, ele está buscando transformar o turismo em um segmento chave para economia do 

mesmo. 

 Nos cursos o conceito de cluster ainda não é visto, trabalha-se apenas com aspectos do 

turismo isolado, novas formas de organização interempresarial ficam para quem dirige as 

empresas. 

 

Entrevistado-9 

 

 O que se segue é o Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado, é este documento 

que norteia nossas atividades, foi elaborado com a participação de todos os interessados com 

o desenvolvimento do turismo, todos os segmentos da sociedade foram convidados para 

participar e contribuir na sua elaboração. 

 Atualmente o setor turístico está em crescimento devido a iniciativas de parceria do 

governo e da iniciativa privada. 

 

Entrevistado-10 

 

A clusterização de Belém seria muito importante sob o aspecto econômico-social, pois 

o APL Turístico incentivaria a geração de negócios, que abririam oportunidades de empregos 

(diretos e indiretos) e que cujos salários circulariam dentro da cidade movimentando a 

atividade econômica local. E a mesma apresenta um conjunto de aspectos naturais e de infra-

estrutura existente e potencial, favoráveis ao desenvolvimento da atividade turística, além de 

ser uma cidade com vocação para serviços, com os fatores de hospitalidade e receptividade 

marcantes, sempre muito observados pelo os que a visitam. 

Belezas naturais como rios, bosques, praças, museus sua proximidade com a Ilha do 

Marajó que é um produto do turismo nacional, a receptividade e hospitalidade da população 

de forma geral, o Círio de Nazaré, a riqueza do artesanato, culinária e cultura local (danças, 

hábitos, músicas, etc) dentre outros são alguns de seus pontos fortes. 

A mão de obra desqualificada, o amadorismo de certas empresas e instituições ligadas 

a este setor na forma de gerir suas atividades (por exemplo, determinados pontos turísticos 

como o Pólo Joalheiro-São José Liberto só abre aos domingos às 15:00 horas) e a falta de 
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divulgação em nível nacional e internacional dos atrativos turísticos da cidade, são os pontos 

que devem ser trabalhados. 

 

Entrevistado-11 

 

Com a formação de um cluster de turismo se teria a consolidação de um sistema de 
operações em massa que acarretaria em uma divulgação mais consistente das potencialidades 
turísticas da região, barateamento dos custos do turismo em toda a sua cadeia infra-estrutural 
(hotéis, passeios, etc.) e melhores possibil idades de quali ficação e treinamento da mão-de-
obra especializada. 
 Em Belém há uma culinária e atrações naturais diferenciadas que nenhum outro estado 

brasileiro possui e sua segurança, hospitalidade, custos, atrações diferenciadas são pontos 

favoráveis ao turismo, todavia falta trabalhar melhor a pouca divulgação, mão-de-obra 

desquali ficada, a pouca visão dos empresários e o pouco apoio do setor público. 
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C – Lista de Pessoas Entrevistadas 
 

André Clementino de Oliveira Santos 

Conceição Silva da Silva 

Daniel Silva 

Fátima Gonçalves 

Flávia Danielle Corrêa Saldanha 

Joacyr Rocha 

Luizete Ribeiro 

Oscarina Novaes 

Tereza Jacqueline Rodrigues Alves 

Verônica Menezes Nascimento Nagata 

Zionan Rolim 

 

 

 

 

 


