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A) TÍTULO DO TRABALHO

Título:

Os 10 anos do Programa de Regionalização do Turismo de Minas Gerais: Desafios para o Avanço da Política Pública

de Turismo

B) Área:

Avaliação e monitoramento de Políticas Públicas

C) Categoria a que concorre:

-Categoria: CATEGORIA SERVIDOR - Modalidade A: Trabalho cuja característica principal seja a apresentação de

idéias e/ou projetos de servidor ou grupo de servidores, provenientes de conhecimento próprio e/ou experiências

adquiridas no exercício de sua função. Os trabalhos inscritos nesta categoria NÃO poderão contar com suporte

técnico/financeiro externo ao órgão/entidade (consultoria externa, convênios, parcerias com entidades não

governamentais, etc.), devendo configurar idéias e/ou projetos AINDA NÃO IMPLEMENTADOS.

D) RESUMO DO TRABALHO

Resumo:

Este trabalho discorre sobre o Programa de Regionalização do Turismo do Estado de Minas Gerais, que completa este

ano dez anos de existência, e os desafios para o seu avanço. Apresenta o papel das Associações de Circuitos

Turísticos, consideradas instâncias de governança regionais, responsáveis pelo planejamento e gestão do turismo nos

seus territórios. O projeto descreve, portanto uma proposta para o avanço do Programa cujo objetivo é elaborar e

executar um plano de apoio e soluções de sustentabilidade às instâncias de governança regionais do turismo de Minas

Gerais, a partir de um diagnóstico detalhado das dificuldades de desenvolvimento das mesmas. Sendo assim,

pretende-se gerar indicadores capazes de nortear a definição de estratégias de atuação da Secretaria de Estado de

Turismo de Minas Gerais, das próprias associações e parceiros, focadas na melhoria da gestão e conseqüente
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fortalecimento das Associações de Circuitos Turísticos. De maneira mais detalhada, apresenta a metodologia

desenvolvida para o diagnóstico situacional de cada Associação, denominada “Matriz de Posicionamento das

Associações de Circuitos Turísticos”. Conclui-se que tais Associações, base territorial do Programa de Regionalização

do Estado, encontram-se em níveis de amadurecimento e profissionalização extremamente heterogêneos, o que

demanda diferentes focos de atuação do Estado para melhor eficácia e efetividade da política e obtenção de melhores

resultados, no que se refere ao desenvolvimento e organização do turismo nas regiões. 

E) CORPO DO TRABALHO/PROJETO 

1) Caracterização da situação anterior:

O Turismo é reconhecido como um dos setores da economia com maior capacidade de geração de emprego e renda,

com destacado crescimento em várias regiões do Brasil e do mundo. Segundo dados de 2010 do World Travel &

Tourism Council - WTTC, 9,2% do PIB mundial está relacionado à atividade turística, o que representa US$ 5,751

trilhões. A estimativa de crescimento para os próximos dez anos é de 4,4% ao ano, estimativa esta acima da média de

crescimento global. Ainda segundo dados do WTTC, o turismo gera cerca de 235.000.000 empregos, o que representa

um em cada 12,3 empregos existentes no cenário global. 

No Brasil, a estimativa é que em 2020, a atividade turística seja responsável por 7.790.000 empregos, o que será

fortemente impulsionado pelos grandes eventos esportivos de 2014 e 2016. O crescimento da atividade turística no

PIB brasileiro, assim como sua potencial capacidade de gerar trabalho, ocupação e renda são aspectos positivos

resultados da gestão turística estabelecida no país, principalmente após a criação do Ministério do Turismo, em 2003.

Tal fato é evidenciado pelos números referente ao gasto de turistas estrangeiros, que evolui de 2.479 milhões de

dólares em 2003 para 5.785 milhões em 2008. 

Minas Gerais segue o ritmo de crescimento brasileiro, buscando consolidar a atividade de forma responsável e fazer de

Minas o melhor e mais visitado destino turístico do Brasil. De acordo com dados da Infraero referente à

movimentação de passageiros nos aeroportos do Estado, houve um aumento de 51% aos vôos domésticos no período

de 2007 a 2010 e um incremento de 772% nos vôos internacionais. 

O aumento no fluxo de passageiros e as estratégias definidas para o desenvolvimento do turismo causou impacto

direto no fluxo de turistas do Estado. Tal fato pode ser evidenciado pelo crescimento de 41,6% do fluxo de turistas ao

longo da Estrada Real, de 2003 a 2008, segundo estimativas do Observatório de Turismo do Instituto Estrada Real.

 Os benefícios deste resultado podem ser percebidos diretamente no setor econômico do Estado, principalmente no

que diz respeito à geração de emprego. Segundo dados da Pesquisa de Impacto do Turismo nas Finanças Públicas

Municipais, realizada pela Secretaria de Estado de Turismo em 2011, o setor turístico em Minas Gerais empregou

354.648 trabalhadores em 2009, sendo 62.369  em atividades tipicamente turísticas e 292.279 em atividades

parcialmente turísticas.

Tais dados evidenciam o valor econômico do turismo para o Estado de Minas Gerais, o que reforça ainda mais a

importância de se estabelecer políticas públicas que garantam a perpetuidade dos benefícios que o setor pode trazer,

contribuindo para sua gestão e organização de maneira responsável, cooperada e sustentável.

Criada em 2001 pela Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, a política dos Circuitos Turísticos surgiu com

o intuito de promover a descentralização e facilitar a gestão regional e municipal do turismo, dada a importância da

atividade para as regiões, a extensão do território mineiro e a quantidade de municípios. Tal estratégia foi concebida

considerando modelos internacionais de desenvolvimento do turismo, bem como as recomendações dadas pela

Organização Mundial de Turismo – OMT que defendia uma política de desenvolvimento sustentável através do

fortalecimento dos poderes locais e uma maior participação dos cidadãos nas políticas públicas (OLIVEIRA, 2008,
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p.72).

Com a criação do Ministério do Turismo em 2003, a tendência de regionalização e descentralização da gestão do

turismo no Brasil se fortaleceu, principalmente por meio da criação do Programa de Regionalização do Turismo pelo

Governo Federal, através do Plano Nacional de Turismo 2003-2007.  Tal tendência se manteve também nos Planos

Nacionais subsequentes (o Plano de 2008-2011 e o atual, de 2011-2014).

A base territorial do Programa de Regionalização mineiro engloba as Associações de Circuitos Turísticos,

regulamentadas pelo Decreto Estadual nº 43321 de 08 de maio de 2003, que considera Circuito Turístico: 

 “o conjunto de municípios de uma mesma região, com afinidades culturais, sociais e econômicas que se unem para

organizar e desenvolver a atividade turística regional de forma sustentável, através da integração contínua dos

municípios, consolidando uma atividade regional”. 

Com o amadurecimento da política de turismo no Estado, o conceito de Associação de Circuito Turístico passou a

agregar também concepções contemporâneas de instâncias de governança, relacionadas à gestão em rede como uma

forma de compartilhar a responsabilidade do planejamento e exploração do turismo entre vários setores e atores,

fortalecendo ainda o papel dos governos e sociedades locais nas tomadas de decisões. Dessa forma, a estratégia de

regionalização considera os municípios como elementos mobilizadores das políticas de desenvolvimento sustentável,

tendo um papel fundamental no desenvolvimento do turismo nos municípios e regiões. (OLIVEIRA, 2008, p.51). Vale

destacar que o processo de criação de um Circuito Turístico acontece por iniciativa da região, cabendo à SETUR/MG

apenas apoiar e orientar esse processo. 

As instâncias de governança regionais de Minas Gerais são constituídas por associações sem fins lucrativos, regidas

por um estatuto e caracterizadas como pessoas jurídicas de direito privado e formadas por entes do poder público,

setor privado e sociedade civil organizada. Tais Associações são certificadas pela SETUR/MG através da Resolução

nº 008/2008, que dispõe sobre a documentação exigida e as diretrizes do processo de certificação. Após a análise e

aprovação da documentação de acordo com a verificação dos critérios atendidos, as Associações de Circuitos recebem

o “Certificado de Reconhecimento” e deverão mantê-lo em processo bianual, similar ao da certificação. 

(DIRETRIZES, 2010, p. 33). Atualmente, o Estado de Minas Gerais conta com 46 Associações de Circuitos

Turísticos, devidamente certificados pela SETUR/MG, englobando cerca de 400 municípios.

O Programa de Regionalização de Minas Gerais, embora nunca avaliado, foi premiado nas três edições do Prêmio do

Programa de Regionalização – Roteiros do Brasil, recebendo 11 dos 26 prêmios entregues pelo Ministério do Turismo

desde 2009.

Destaca-se que tal Programa, apesar dos dez anos de sua criação, está inteiramente alinhado as diretrizes da nova

gestão do Governo do Estado, propostas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 2011-2030, ainda

em fase de aprovação pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A proposta deste PMDI traz o desafio do Governo

em fomentar um maior envolvimento da sociedade civil organizada na priorização e acompanhamento da

implementação da estratégia governamental. Pautado no princípio de “Gestão para a Cidadania”, pretende-se estimular

a compreensão de que a participação da sociedade nas questões de governo e de interesse público é extremamente

relevante e necessária ao alcance da visão de futuro de Tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver. Além

disso, foi estabelecido como estratégia de desenvolvimento para os próximos vinte anos as Redes de Desenvolvimento

Integrado, criadas com o objetivo de estabelecer cooperação e integração entre agentes e instituições em torno dos

grandes objetivos rumo ao desenvolvimento do Estado. 

Tendo em vista o exposto, percebe-se que as Associações de Circuitos Turísticos são entidades importantes e

estratégicas considerando as diretrizes do Governo, uma vez que constituem em espaços de discussão e integração

relacionados ao planejamento e estruturação do turismo, congregando em um único ambiente atores da sociedade civil

organizada, empresariado e setor público. Esse movimento de gestão descentralizada fomenta o protagonismo para o

desenvolvimento turístico nas regiões e a formação de capital social num exercício de participação conjunta de

governos locais, sociedade e iniciativa privada. 

Ademais, o turismo possui a característica da interdisciplinaridade, necessitando de envolver no âmbito do seu
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planejamento entidades ligadas a outros setores tais como cultura, esportes, meio ambiente, dentre outros. Sendo

assim, tais Associações representam na prática a rede para o desenvolvimento do turismo, envolvendo a participação

cidadã em torno das decisões estratégicas do setor bem como promovendo o compartilhamento de responsabilidades e

cooperação multisetorial. 

Desde a criação do Programa de Regionalização em Minas Gerais, a SETUR/MG realizou uma série de ações visando

apoiar, profissionalizar e fortalecer as Associações de Circuitos Turísticos do Estado, estimulando também um

posicionamento pró-ativo por parte das sociedades e empresários locais. No entanto, verifica-se que as 46 Associações

de Circuitos Turísticos encontram-se em níveis de amadurecimento e profissionalização extremamente heterogêneos,

o que demanda diferentes focos de atuação do Estado para melhor eficácia e efetividade da política e obtenção de

melhores resultados, no que se refere ao desenvolvimento e organização do turismo nas regiões. 

Diante dessa constatação, a SETUR/MG vem trabalhando a criação de uma metodologia que subsidie a elaboração e

execução de um plano de apoio e soluções de sustentabilidade às instâncias de governança regionais do turismo de

Minas Gerais, a partir de um diagnóstico detalhado das dificuldades de desenvolvimento das mesmas, descrita nesse

trabalho. Dessa maneira, seria possível gerar indicadores capazes de nortear a definição de estratégias de atuação do

Estado, das próprias associações e parceiros, focados na melhoria da gestão e conseqüente fortalecimento das

Associações de Circuitos Turísticos, sem falar da sua contribuição para monitoramento da política pública de turismo.

Vale ressaltar que esse modelo é pioneiro no Brasil, uma vez que não foram verificadas iniciativas correlatas no país. 

Assim sendo, foi lançado em 2010 pela Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, um documento norteador da

Política Pública de Turismo chamado “Diretrizes da Política Pública de Turismo de Minas Gerais”, que estabelece

entre outros aspectos, as linhas estratégicas do Programa de Regionalização do Turismo.  O documento considera o

avanço da Política de Regionalização do Estado através da “Matriz de Evolução das Associações de Circuitos

Turísticos” e ilustra os níveis de progresso que podem ser alcançados pelas Associações, através da “Pirâmide de

Evolução” dos circuitos, conforme representado na Tabela “Níveis de Progresso das Associações de Circuitos

Turísticos”, disposta no Anexo 1 e na Pirâmide de Evolução das Associações dos Circuitos Turísticos, disposta no

Anexo 2.

No entanto, a execução do modelo ilustrado acima apresentou algumas limitações metodológicas. A primeira delas foi

considerar os módulos operacionais do “Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil” do Ministério

do Turismo a base teórica para elaboração de critérios para cada nível da pirâmide.  O modelo estabelecia, portanto

uma hierarquia (passo a passo) entre os módulos, o que foi identificado como fator limitante, uma vez que não há uma

relação de execução lógica linear dos módulos, sendo que as ações podem acontecer paralelamente. A segunda

limitação desse modelo refere-se à ausência métodos estatísticos que comprovassem sua confiabilidade, tornando-o

subjetivo e propenso a diferentes interpretações.

Considerando o exposto e tendo em vista o amadurecimento da proposta, a equipe iniciou a construção da metodologia

da chamada “Matriz de Posicionamento das Associações de Circuitos Turísticos”, que estabelece os modelos

estatísticos, as dimensões e variáveis que serão analisadas no âmbito de cada Circuito. 

Nesse trabalho, optou-se por detalhar de maneira mais completa essa metodologia que apresenta um avanço em termos

de aplicabilidade, em relação ao modelo ilustrado anteriormente. No entanto, destaca-se que tal metodologia é apenas

uma ferramenta para definição de estratégias de atuação mais eficientes e eficazes por parte do Estado, das próprias

associações e parceiros. A matriz é, portanto uma parte importante do projeto, mas não pode ser considerada como o

principal objetivo do trabalho, uma vez que a sua aplicação e posterior definição de estratégias configuram como uma

etapa fundamental para sua real aplicabilidade e conquista de resultados mais efetivos.

2) Descrição do trabalho:

Para construção da metodologia da “Matriz de Posicionamento dos Circuitos Turísticos”, primeiramente foi
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constituída uma equipe de técnicos da própria SETUR/MG das áreas de turismo, governança e estatística. Em seguida,

fez-se necessária a realização de uma ampla pesquisa bibliográfica, a fim de se buscar subsídio teórico para sua

construção. Vale ressaltar que não foi identificada nenhuma iniciativa correlata na área do turismo, o que reforça ainda

mais o desafio de constituição de uma metodologia consistente e efetiva, que forneça dados importantes ao

monitoramento da política pública, direcionamento de esforços e fortalecimento das Associações de Circuitos

Turísticos.  

Foram consultados também os aspectos metodológicos de alguns índices relacionados ao setor do turismo tais como o

Índice de Competitividade Turística, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Ministério do

Turismo e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE Nacional. Esse índice é

constituído pela análise de dimensões que impactam direta ou indiretamente no turismo, desdobradas em variáveis

que, por sua vez, se desdobram em um questionário de cerca de 600 perguntas. As dimensões, variáveis e perguntas

possuem uma ponderação variável, considerando o seu impacto na competitividade turística de um destino. Para coleta

dos dados, é realizada uma pesquisa considerando fontes secundárias e uma visita a campo, ou seja, a cada destino a

ser pesquisado, a fim de verificar os itens estabelecidos no questionário de pesquisa. Ao final, obtém-se o índice de

competitividade turística do destino naquele ano e, com a aplicação anual da metodologia, é possível acompanhar os

itens que apresentaram avanço, estagnação ou retrocesso. (RELATÓRIO BRASIL, 2010).

Tendo como referência essa metodologia, foi proposto um modelo que estabelecesse as dimensões consideradas

estratégicas ao funcionamento e atuação da uma instância de governança do turismo. A partir da definição das

dimensões, passou-se ao desdobramento de cada uma delas em forma de variáveis, que serão mensuradas por meio de

um questionário. Ressalta-se que as dimensões e variáveis propostas para a metodologia foram definidas a partir de

marcos teóricos, aliada a consulta a especialistas externos de renome nacional na área de governança turística. 

Pretende-se estabelecer pesos ou pontuações a cada uma das perguntas do questionário, assim como às variáveis,

considerando o seu grau de contribuição para a dimensão. Para tanto, será aplicado o chamado “teste de

confiabilidade”: a priori serão utilizadas as técnicas estáticas multivariadas, tais como análise fatorial e análise de

clusters (ou de agrupamentos), cujo objetivo é resumir a informação contida nas variáveis originais, criando um

número reduzido de variáveis aleatórias, chamadas fatores. Além disso, será possível identificar quais variáveis são

mais semelhantes formando grupos a partir das observações mais homogêneas, sendo possível avaliar o quão

significativas elas são para as dimensões e, por consequência, o valor dessas dimensões para o Circuito Turístico em

estudo.

Tais dimensões e variáveis serão submetidas a um pré-teste por meio da aplicação piloto da metodologia em duas

Associações de Circuitos Turísticos, sendo esta etapa fundamental para determinar a consistência das variáveis e

dimensões estabelecidas inicialmente. É possível que ocorra uma mudança na estrutura das mesmas depois de

tabulados os dados e constatado que algum item relevante não foi inserido na metodologia.

A representação sobre a estruturação do raciocínio para construção da metodologia segue demonstrada no esquema

Estruturação do Raciocínio da Metodologia da Matriz de Posicionamento, disposto no Anexo 3.

As dimensões e variáveis definidas foram:

1.	Dimensão: Capacidade de Organização Interna da Associação

Variáveis: 

o	Estrutura Organizacional e Gestão

o	Sustentabilidade Financeira

o	Comunicação e Processos Internos

2.	Dimensão: Capacidade de Sistematizar e Produzir Informação              

Variáveis: 

o	Levantamento de Informação relevante ao turismo

o	Aplicabilidade da Informação

3.	Dimensão: Capacidade de Articulação
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Variáveis:

o	Articulação e Comunicação Externa

o	Portfólio de Benefícios aos Associados

o	Articulação com o Mercado Turístico

4.	Dimensão: Capacidade de Planejamento

Variáveis:

o	Plano Estratégico e Operacional

o	Monitoramente

o	Avaliação

Dentro desta concepção metodológica, a representação final dos dados obtidos com a aplicação do questionário, se

dará através da utilização do Gráfico “Radar”, onde quanto mais próximos da borda as linhas, mais organizada e

homogênea será a Associação.

A representação poderá ser realizada considerando as dimensões, conforme representado no gráfico fictício

relacionado no Anexo 4, com a representação dos resultados das dimensões da matriz de posicionamento dos Circuitos

Turísticos (gráfico 1).

Outra forma de representação dos resultados poderá ser realizada a partir das variáveis, conforme gráfico fictício

disposto no Anexo 5, contendo a representação dos resultados das variáveis da matriz de posicionamento dos circuitos

(gráfico 2).

Para materialização das informações, foi elaborado um questionário (Anexo 6), que será a principal ferramenta de

levantamento de dados, cujo conjunto de respostas objetivas poderá ser transformado em números e permitirá a

medição das variáveis e dimensões. As perguntas do questionário estão ligadas a cada variável definida, conforme

descrito abaixo:

•	Estrutura Organizacional e Gestão

o	Questões relacionadas à estrutura organizacional, volume e regime de trabalho do gestor;

•	Sustentabilidade financeira

o	Questões relacionadas ao volume de arrecadação total e referente aos associados, fonte de recursos, taxa de

inadimplência, custo total e investimentos;

•	Comunicação e processos internos

o	Questões relacionadas a comunicação interna, estatuto, regimento e organização da documentação;

•	Levantamento de informações

o	Questões relacionadas a levantamento da informação primária, busca de informação secundária e sistematização de

informação;

•	Aplicabilidade da informação

o	Questões relacionadas à forma de aplicação da informação;

•	Articulação e comunicação externa

o	Questões relacionadas a ações de articulação, apresentação institucional, parceiros importantes envolvidos,

cooperação e forma de comunicação, participação em reuniões;

•	Portfolio de benefícios aos associados

o	Questões relacionadas ao portfólio de produtos e serviços;

•	Mercado

o	Questões relacionadas à estratégia de promoção, articulação para realização de ações em parceria com agentes da

cadeia produtiva;

•	Plano estratégico e operacional

o	Questões relacionadas à missão, visão de longo prazo, planejamento estratégico, plano de ação, alinhamento entre as

estratégias e captação de projetos;
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•	Monitoramento

o	Questões relacionadas à execução do monitoramento dos planos estratégicos e operacionais;

•	Avaliação

o	Questões relacionadas à avaliação e reajuste dos planos estratégicos e operacionais;

Apesar de considerar o modelo proposto pelo Índice de Competitividade Turística, diferentemente deste, a

metodologia aqui proposta não pretende, em nenhuma hipótese, criar um “ranking” entre as Associações de Circuitos

Turísticos do Estado. O que se pretende apenas é possibilitar uma atuação mais efetiva do Estado, das próprias

Associações e parceiros, além de ser um instrumento de monitoramento do Programa de Regionalização. Dessa forma,

os resultados oriundos com a aplicação da metodologia nas Associações de Circuitos Turísticos serão apresentados a

cada Associação de maneira individual, para evitar comparações equivocadas, uma vez que este não é o objetivo do

trabalho.

Após a aplicação do questionário e análise dos dados, as Associações de Circuitos Turísticos serão agrupadas por

similaridades na pontuação das dimensões e variáveis, a fim de viabilizar a atuação do Estado, dado que seria oneroso

trabalhar individualmente com cada uma. A partir desse agrupamento, serão definidas as ferramentas metodológicas

em apoio ao fortalecimento e sustentabilidade das Associações de Circuitos Turísticos, considerando os itens comuns

de necessidade de melhoria. Propõe-se então a elaboração de um plano de apoio aos grupos de Associações de

Circuitos Turísticos, contendo as estratégias de intervenção. 

2.1) Objetivos propostos e resultados visados:

O objetivo do projeto é elaborar e executar um plano de apoio e soluções de sustentabilidade às instâncias de

governança regionais do turismo de Minas Gerais, a partir de um diagnóstico detalhado das dificuldades de

desenvolvimento das mesmas, gerando indicadores capazes de nortear a definição de estratégias de atuação da

SETUR/MG, das próprias associações e parceiros, focadas na melhoria da gestão e conseqüente fortalecimento das

Associações de Circuitos Turísticos.

Como objetivos específicos do projeto, tem-se:

•	Dar um salto de qualidade com relação ao Programa de Regionalização do Turismo no Estado, contribuindo para o

fortalecimento da governança das regiões turísticas;

•	Possibilitar um autoconhecimento pelas Associações de Circuitos Turísticos, permitindo maior clareza na definição

das suas ações;

•	Criar um banco de dados com informações relevantes de cada Associação;

•	Disseminar informações as demais entidades governamentais ou de outras esferas que atuam nas regiões, permitindo

maior foco nas suas ações. 

Os resultados visados referem-se ao que se espera com a execução do projeto, uma vez que o mesmo ainda não foi

concluído. Destacam-se como principais resultados esperados:

•	Melhoria do índice relacionado a cada dimensão em todas as Associações de Circuitos Turísticos do Estado;

•	Melhoria no índice relacionado à variável “Sustentabilidade Financeira”;

•	Aumento do número de ferramentas de gestão implementadas nas Associações.

•	Capacitação dos Presidentes e gestores dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais na metodologia em apoio à

sustentabilidade das instâncias de governança;

•	Ampliação das fontes de custeio e financiamento de projetos nas Associações;

•	Realização do processo de fortalecimento organizacional da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais

(FECITUR).
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2.2) Público-alvo do trabalho:

O principal público alvo do projeto são os gestores das Associações de Circuitos Turísticos, que contarão com um

diagnóstico pautado em uma metodologia consistente, para traçar estratégias mais eficazes para o seu avanço. Os

demais integrantes das Associações de Circuitos Turísticos do Estado, que são compostas por representantes da

iniciativa privada, poder público e sociedade civil organizada que desenvolvem atividades correlatas ao turismo,

também podem ser considerados beneficiários diretos do projeto, já que poderão contar com uma Associação que

conhece os caminhos para o seu desenvolvimento, possibilitando uma atuação mais efetiva, que traga benefícios

práticos aos associados.

Um outro beneficiário direto é o próprio Governo, uma vez que o mesmo subsidiará a elaboração de estratégias mais

eficazes pela Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, considerando que a Regionalização é a base da

política pública do Estado. 

De maneira indireta, o projeto irá beneficiar toda a cadeia produtiva do turismo da região bem como a comunidade

local, uma vez que a boa gestão é elemento fundamental para o desenvolvimento e organização do turismo no

território. 

2.3) Ações e etapas da implementação:

As etapas e ações para execução do projeto como um todo, considerando a concepção da metodologia até a sua

aplicação e posterior definição de estratégias para atuação do estado, compreendem:

Etapa 1: Formatar proposta metodológica de ferramentas institucionais em apoio à sustentabilidade dos Circuitos

Turísticos de Minas Gerais e classificá-los de acordo com a matriz formatada.

Ações:

1.	Concepção da matriz de posicionamento das Associações de Circuitos Turísticos;

2.	Definição das ferramentas metodológicas em apoio à sustentabilidade das Associações de Circuitos Turísticos;

3.	Classificação das Associações de Circuitos Turísticos de acordo a matriz de posicionamento;

4.	Agrupamento das Associações de Circuitos Turísticos por similaridade na pontuação das dimensões e variáveis;

5.	Articulação com instituições parceiras que disponibilizarão ferramentas metodológicas;

6.	Elaboração das agendas de apoio

Etapa 2: Qualificar os presidentes e gestores das Associações de Circuitos Turísticos de Minas Gerais na metodologia

em apoio à sustentabilidade das instâncias de governança.

Ações:

1.	Realização de Oficinas de Formação

Etapa 3: Apoiar processo de fortalecimento organizacional da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais

(FECITUR).

Ações:

1.	Realização de ciclos de assessoria para o desenvolvimento organizacional da FECITUR – Federação dos Circuitos

Turísticos

Etapa 4: Aplicar ferramentas metodológicas nas Associações de Circuitos Turísticos selecionados.

Ações:

1.	Realização de oficinas para pactuação das agendas com as Associações de Circuitos Turísticos agrupados por
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similaridade na pontuação das dimensões e variáveis;

2.	Aplicação de ferramentas selecionadas.

Etapa 5 (transversal): Realizar a gestão do Projeto e articulação

Ações:

1.	Realização de monitoramento da efetividade do projeto;

2.	Realização de Oficinas de articulação institucional.

3) Recursos utilizados 
 Descrição dos recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos etc.:

A elaboração da Matriz de Posicionamento das Associações de Circuitos Turísticos foi elaborada pela própria equipe

técnica da Secretaria de Estado de Turismo – SETUR/MG, coordenada por duas profissionais com o apoio dos

Superintendentes e Diretores. A equipe contou também com o apoio voluntário de uma estudante de estatística,

estagiária desse órgão. 

A aplicação da matriz em experiência piloto será também realizada por um técnico da SETUR/MG, que visitará duas

Associações em regiões estratégicas próximas a Belo Horizonte. Para análise dos dados coletados, será criado um

banco de dados no software aplicativo SPSS - Statistical Package for the Social Sciences, software já adquirido pela

SETUR/MG e disponível em três computadores da Diretoria de Informação, Pesquisa e Estatística, que apoiará a

análise dos dados. Após a tabulação, poderão ser gerados relatórios por circuito e/ou agrupados entre circuitos. Além

disso, diferentes cruzamentos de informação poderão ser estabelecidos, permitindo maior qualificação dos resultados.

Após a aplicação da experiência piloto nas duas Associações, a metodologia será revista e ajustada. Os gastos com

essa etapa piloto serão apenas de custeio relacionados a diárias de viagem e deslocamento. 

Foi elaborada uma proposta para desenvolvimento de um sistema de dados para Gestão das Associações de Circuito

turísticos, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, envolvendo a integração

da comunicação entre SETUR e Associações, processo de certificação das Associações e sistema de dados

relacionados a Matriz de Posicionamento das Associações de Circuitos Turísticos. O último sistema mencionado,

pretende facilitar o processo de tabulação e emissão de relatórios referentes a Matriz, além de apoiar no processo de

gestão das Associações. No entanto, essa proposta ainda está em fase de análise e, caso não seja aprovado, não

inviabilizará a execução do projeto.

Para a aplicação da metodologia em todas as Associações de Circuitos Turísticos do Estado e execução das demais

etapas do projeto proposto é recomendável a contratação de serviços especializados na área de governança e

desenvolvimento organizacional, para garantir a efetividade dos resultados, já que a SETUR/MG não dispõe de quadro

técnico suficiente para a execução do mesmo. 

Vale ressaltar que o desenvolvimento da metodologia da Matriz por técnicos da SETUR/MG expressou significativa

economia para o Governo de Minas Gerais, uma vez que foi evitada a contratação de serviços externos para sua

criação.

O valor previsto para execução do projeto como um todo, incluindo a fase de apoio ao fortalecimento das Associações,

é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para um período de dois anos.

4) Caracterização da situação atualCaracterização da situação atual:

4.1) Mecanismos ou métodos de monitoramento e avaliação de resultados e indicadores utilizados:
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O principal indicador de monitoramento e avaliação dos resultados alcançados pelo projeto será o percentual de

avanço ou melhoria do índice das Associações de Circuitos Turísticos, considerando as dimensões dispostas na Matriz

de Posicionamento dos Circuitos Turísticos. 

Com a aplicação da metodologia a cada dois anos, será possível identificar os pontos de melhorias, estagnação ou

pioras, possibilitando uma análise da efetividade das ações empreendidas pela SETUR/MG, parceiros e pelo próprio

corpo diretivo das Associações de Circuitos Turísticos. 

Dessa maneira, o instrumento servirá de insumo para maior eficiência e efetividade na aplicação dos recursos públicos

e conseqüente melhoria dos resultados da Política de Regionalização do Estado. 

4.2) Resultados quantitativos e qualitativos concretamente mensurados:

Considerando que o projeto ainda não foi aplicado na sua totalidade, os resultados apresentados nesta seção são

aqueles esperados com a conclusão do projeto: 

•	Análise do percentual de melhoria do índice relacionado a cada dimensão em todas as Associações de Circuitos

Turísticos do Estado;

•	Melhoria no índice relacionado à variável “Sustentabilidade Financeira”;

•	Aumento do número de ferramentas de gestão implementadas nas Associações.

•	Capacitação dos Presidentes e gestores dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais na metodologia em apoio à

sustentabilidade das instâncias de governança;

•	Realização do processo de fortalecimento organizacional da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais

(FECITUR).

5) Lições aprendidas:

5.1) Soluções adotadas para a superação dos principais obstáculos encontrados:

A inovação na gestão pública passa pelo desafio de concretizar idéias novas capazes de gerar possibilidades de

desenvolvimento e crescimento, com aplicação responsável de recursos. A principal lição aprendida nesse projeto é a

clareza de que é possível a Administração Pública agir de maneira pioneira e inovadora, buscando parcerias que

resultem em um trabalho de grande qualidade, envolvendo, sobretudo, a união de esforços em torno de um objetivo

comum, de maneira democrática, participativa e compartilhada.

As soluções encontradas para a elaboração da metodologia sem grandes subsídios metodológicos específicos foram a

incorporação de consultores especializados em governança turística aos trabalhos e consulta de marcos teóricos

relacionados, que nortearam o seu desenvolvimento. Outro método utilizado para sanar a carência metodológica, foi a

construção da metodologia com ampla participação da equipe técnica da SETUR/MG de outras áreas finalísticas, que

contribuíram e opinaram, colaborando para o seu enriquecimento.

Os instrumentos estatísticos inseridos na metodologia, como por exemplo, o pré-teste e o teste de confiabilidade das

variáveis, contribuem para aumentar sua consistência e objetividade.

No entanto, o projeto encontra diversos riscos e desafios, que não podem ser desconsiderados. O primeiro deles

refere-se à questão orçamentária. Atualmente, o projeto não se encontra inserido no escopo dos Projetos Estratégicos

da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, considerados os projetos de maior destaque para essa gestão, o

que reforça a necessidade de se obter a sua viabilização por meio de projetos associados. Por ser um projeto cujos

resultados são atingidos no médio ou longo prazo, existe a possibilidade do mesmo não ser considerado prioritário em

termos orçamentários, o que poderia inviabilizar a sua execução.
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O segundo deles refere-se à possível criação de um ambiente competitivo entre as Associações de Circuitos Turísticos,

fazendo com que o corpo diretivo se preocupe mais em analisar “o outro” ao invés de olhar para dentro da entidade e

buscar alternativas para a sua melhoria. Esse possível risco extrapola as questões metodológicas apresentadas e, para

superá-lo, está sendo proposto uma ampla divulgação da metodologia e sensibilização dos gestores, para que os

mesmos compreendam o objetivo do trabalho e se esforcem no sentido de aproveitar as informações para seu

autodesenvolvimento. 

O terceiro deles refere-se à excessiva expectativa dos gestores e demais membros da Associação quanto ao projeto. É

claro que o projeto irá trazer grande contribuição para o fortalecimento organizacional das Associações, mas a

principal mudança deverá partir de cada entidade, por meio da compreensão dos itens necessários ao seu

desenvolvimento. Dessa forma, o projeto deverá ser capaz de promover, em muitos casos, uma mudança na cultura

organizacional em algumas Associações de Circuitos Turísticos.
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