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RESUMO  

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a configuração de uma rede de cooperação 

interorganizacional nos Lençóis Maranhenses, em seus elementos constitutivos e na sua 

dinâmica de funcionamento, visando contribuir para a compreensão do fenômeno em um 

destino turístico isolado, de bases ecológicas e do desenvolvimento do trade turístico local. 

No Brasil, os estudos sobre cooperação interorganizacional ainda são considerados 

relativamente recentes. No entanto, percebe-se a existência de um número significativo de 

pesquisas realizadas com o intuito de traçar um diagnóstico sobre o tema levando em 

consideração a realidade do País. No contexto do turismo, as redes de cooperação 

interorganizacionais são estabelecidas para proporcionar e consolidar um destino turístico. 

Sendo assim, tem-se como foco o estudo da cooperação interorganizacional em bases locais, 

isto é, em uma comunidade dedicada à atividade turística e isolada dos grandes centros 

receptores de turistas, como é o caso da cidade de Barreirinhas, na Região dos Lençóis 

Maranhenses. A pesquisa possui natureza qualitativa e, quanto aos objetivos, é analítica. 

Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa de campo na modalidade estudo de caso. Foram 

entrevistados 16 dirigentes de empresas, bem como 4 representantes de órgãos públicos. A 

coleta de dados foi realizada mediante entrevistas semiestruturadas no período de 22 de julho 

e 01 de agosto de 2012. As categorias de análise foram divididas em 4 grupos a fim de 

garantir o alcance dos objetivos propostos: (1) estratégica; (2) organizacional; (3) social; e (4) 

política. Na análise dos resultados utilizou-se análise de conteúdo e do discurso, com o auxílio 

do Atlas Ti versão 6. Os resultados obtidos revelam que, em se tratando da dimensão 

estratégica, as ações de cooperação estabelecidas são mais centradas no nível operacional que 

no estratégico, com a presença de práticas competitivo-cooperativas entre as empresas. A 

dimensão organizacional mostra que o município ainda se encontra em processo de 

amadurecimento no que diz respeito à formação de redes de cooperação interorganizacional. 

A dimensão social, por sua vez, evidencia que as relações entre os atores favorecem o 

compartilhamento de conhecimentos, informações e experiências, mas não de forma 

igualitária. Por fim, a dimensão política revela que há uma relação conflituosa entre o poder 

público e as empresas. 

 

Palavras-chave: Cooperação interorganizacional. Redes de Cooperação. Turismo. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the configuration of a network of interorganizational cooperation 

in Lençóis Maranhenses in its constitutive elements and dynamic operation, aiming to 

contribute to the understanding of the phenomenon in a secluded destination, the ecological 

foundations and development of local tourism trade. In Brazil, studies on interorganizational 

cooperation are still considered relatively new. We notice the existence of a significant 

number of researches done in order to draw a diagnosis on the subject taking into account the 

reality of the country. In the context of tourism, networks of interorganizational cooperation 

are established to provide and nurture a tourist destination. Thus, we have focused on the 

study of interorganizational cooperation on a local, that is, a community dedicated to tourism 

and isolated from major centers of tourist receptors, such as the city of Barreirinhas in 

Lençóis Maranhenses . The research has a qualitative nature and the aims, is analytic. As for 

the media, it is a field research in form of case studies. We interviewed 16 business leaders, as 

well as 4 representatives of public bodies. Data collection was conducted through semi-

structured interviews between July 22 and August 1, 2012. The categories were divided into 4 

groups to ensure the achievement of the proposed objectives: (1) strategic, (2) organization, 

(3) social, and (4) policy. In analyzing the results, we used content analysis and discourse, 

with the aid of Atlas Ti version 6. The results show that, when considering the strategic 

dimension, cooperation activities established are more focused on the operational level to the 

strategic, with the presence of coopetitive practices among companies. The organizational 

dimension shows that the council is still in the process of maturation with respect to the 

formation of networks of inter-organizational cooperation. The social dimension, inturn, 

shows that the relationships between the actors encourage the sharing of knowledge, 

information and experiences, but not equally. Finally, the political dimension shows that there 

is an adversarial relationship between government and business.  

 

Keywords: Inter-organizational cooperation. Cooperation Networks. Tourism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cooperação interorganizacional se apresenta atualmente como uma alternativa 

estratégica fundamental para as organizações, na medida em que favorece a obtenção de 

diferenciais competitivos por meio de alianças entre organizações e entes públicos que 

compartilham objetivos comuns e buscam obter resultados econômicos e sociais a partir de 

ações coletivas e coordenadas (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008).  

 

O incremento das parcerias interorganizacionais decorre do contexto 

mercadológico e econômico atual, marcado pela aceleração das inovações tecnológicas e, 

consequentemente, dos fluxos de informações, bem como do acirramento da concorrência 

entre as empresas, o que exige um renovado posicionamento organizacional para acompanhar 

a dinamicidade das mudanças e as demandas requeridas.  

 

Dentre os setores econômicos, percebe-se que no turismo a cooperação 

interorganizacional é um fator importante para o sucesso de um destino. Tal evidência 

estimula o trade turístico dos destinos, formado pelas organizações públicas e privadas e por 

todos os agentes econômicos, sociais e políticos diretamente envolvidos na atividade turística, 

favorecendo a identidade, a padronização, a qualidade dos serviços em bases coletivas, o 

fortalecimento da imagem do destino turístico e a obtenção de ganhos de oportunidades para 

organizações e demais agentes envolvidos. 

 

No contexto brasileiro, os empreendimentos turísticos são, em sua grande maioria, 

formados por pequenas e médias empresas, de gestão predominantemente familiar e com 

significativa participação do mercado informal (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2011). Como 

consequência, destinos se desenvolvem sem planejamento e sem a adoção de políticas 

públicas capazes de garantir a sustentabilidade de todos os seus componentes sociais, 

ambientais, culturais e econômicos.  

 

O trade turístico brasileiro é reconhecido internacionalmente como um dos mais 

propícios para a prática do turismo de aventura e ecoturismo. Isto porque o país conta com 

uma diversidade de atrativos naturais formados por praias, parques naturais, áreas de 

preservação ambiental, rios, cachoeiras, chapadões, florestas e cavernas, permitindo a prática 
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de diversas modalidades de atividades capazes de satisfazer às necessidades de diferentes 

segmentos turísticos. 

 

Além das deficiências evidenciadas nos grandes centros turísticos, acrescem-se 

aos destinos mais isolados a falta de acessibilidade e de infraestrutura básica e turística. 

Soma-se a isso a carência da oferta de serviços compatíveis com as necessidades dos turistas e 

da adoção de padrões de qualidade, causando um impacto direto na percepção dos turistas 

nacionais e estrangeiros sobre o destino visitado. 

 

Apesar disso, percebe-se que há um esforço conjunto das empresas em fortalecer 

o fluxo de turistas dos destinos turísticos isolados por meio da divulgação das suas tradições, 

da sua culinária, da sua cultura e dos seus atrativos turísticos, o que demanda ações 

cooperativas entre os empreendedores como uma forma de manter a vivacidade do destino 

turístico e viabilizar serviços em padrão de excelência internacional (ATELJEVIC; PAGE; 

ALMEIDA, 2011).  

 

A configuração em rede parece então se adequar ao adensamento de organizações 

de pequeno porte localizadas longe dos grandes centros e de regiões mais dinâmicas. A 

complexidade das atividades turísticas também parece encontrar nas redes de cooperação uma 

alternativa significativa para o crescimento das atividades econômicas em consequência à 

criação de emprego e de renda, além de propiciar desenvolvimento empresarial e do destino 

turístico. 

 

As contribuições teóricas relativas ao assunto, com o estudo de destinos com 

relevante atividade turística, formados por pequenos empreendimentos turísticos ainda são 

incipientes. Uma vez que a manutenção de atividades consistentes nesse setor requer a adoção 

de estratégias colaborativas, com configurações pertinentes com as redes, tal estudo constitui 

uma alternativa interessante. 

 

Dessa maneira, a pesquisa aborda a seguinte indagação: como uma rede de 

cooperação interorganizacional constituída nos Lençóis Maranhenses se acha 

configurada em seus elementos constitutivos e dinâmica de funcionamento?  
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1.1 Relevância 

 

O entendimento dos elementos e da dinâmica de funcionamento de uma rede de 

cooperação interorganizacional, uma configuração que envolve entidades públicas e privadas 

em torno de propósitos e benefícios a um só tempo comuns e individualizados, parece 

relevante em qualquer perspectiva. Tratando-se de um destino turístico isolado, ou seja, 

distante dos grandes centros, com fluxo turístico inferior ao ideal, de vocação ecológica e ao 

mesmo tempo situado em uma região historicamente reconhecida pela baixa dinamicidade 

econômica e exclusão social, o estudo poderá proporcionar informações importantes para a 

dinamização do tecido econômico e social de uma localidade, por meio da geração de 

emprego e renda e a absorção de tecnologias e conhecimentos, capazes de fortalecer 

comunidades (OLIVEIRA; KADOTA, 2012).  

 

A sustentabilidade dos destinos turísticos regionais e locais, por outro lado, 

evidencia propósitos e impactos estratégicos, econômicos, sociais, políticos, culturais e 

ambientais, constituindo um campo pouco comum na literatura administrativa. Em contextos 

como os que esta pesquisa aborda, a mobilização da cooperação interorganizacional parece 

solução inevitável, pela complexidade do produto turístico e das perspectivas de clientes 

nacionais e internacionais que o trade turístico e os governos parecem querer atrair. 

Efetivamente, a solução interorganizacional destaca-se entre as poucas capazes de sintetizar 

fórmula com maiores chances de sucesso e de impactos sobre a vida das pessoas e 

comunidades. Na perspectiva das organizações, isoladamente consideradas, o estudo poderá 

proporcionar estratégicas e insights que redundarão no fortalecimento das mesmas e do 

conjunto da sociedade. 

 

A escolha da unidade de análise Barreirinhas se deve ao fato de ser o principal 

município de acesso ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, contando com a 

infraestrutura turística mais organizada da região, com um número significativo de meios de 

hospedagem, agências de turismo, cooperativas de transportes e bares e restaurantes 

(GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 2012). Os Lençóis Maranhenses são 

reconhecidos por sua beleza ímpar e, por constituírem uma zona de preservação ambiental, 

impondo preocupação permanente quanto à sustentabilidade e aos impactos sobre o 

desenvolvimento econômico e ambiental. 
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Apesar de todos os seus atrativos, das ações de melhoria conquistadas e da 

crescente procura por turistas nacionais e internacionais, Barreirinhas se encontra distante dos 

grandes centros turísticos e conta ainda com uma infraestrutura deficiente face a outros 

destinos turísticos. Diante disso, a noção de rede parece, ao lado das fórmulas convencionais 

(não cooperativas), adequar-se a contextos dessa natureza, uma vez que dificilmente 

empreendimentos isolados como este conseguiriam se manter de maneira sustentável frente às 

peculiaridades da indústria, viabilizando uma oferta de serviços turísticos de qualidade. 

 

Os estudos sobre cooperação interorganizacional ainda são considerados 

relativamente recentes no Brasil. No entanto, percebe-se a existência de um número 

significativo de pesquisas realizadas com o intuito de traçar um diagnóstico sobre o tema 

levando em consideração a realidade do país. Tais pesquisas estão fundamentadas de forma 

dominante na teoria da estratégia, das redes sociais e institucionais e da dependência de 

recursos, utilizam abordagens qualitativas e focam nas redes horizontais, formadas por 

empresas independentes que colaboram de maneira informal para atingir determinados 

objetivos comuns (BALESTRIN, VERSCHOORE, REYES JÚNIOR, 2010).  

 

Como consequência, percebe-se a crescente atenção dada à temática nos eventos 

científicos relativos à cooperação interorganizacional, como é o caso do Encontro de Estudos 

Organizacionais e do Enanpad que têm como um dos seus subtemas “Redes de 

Relacionamentos Intra e Interorganizacionais”.  Tal cenário reflete a importância de pesquisas 

voltadas para o diagnóstico das iniciativas empreendidas, bem como para o mapeamento das 

melhores práticas realizadas. 

 

No contexto do turismo, a cooperação interorganizacional parece ser um modelo 

pertinente para proporcionar e consolidar um destino turístico. À medida que no turismo a 

produção e o consumo ocorrem de forma simultânea e complementar, tais práticas são 

essenciais para promover o destino através da valorização das suas potencialidades e do 

direcionamento de esforços para segmentos específicos. Por esse motivo, a formação de redes 

de cooperação pode fortalecer a capacidade competitiva das empresas deste setor e, como 

consequência, de toda a cadeia produtiva de uma determinada cidade, região ou país.  
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1.2 Objetivos e pressupostos 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste, portanto, em analisar a configuração de 

uma rede de cooperação interorganizacional nos Lençóis Maranhenses, em seus elementos 

constitutivos e dinâmica de funcionamento, visando contribuir para a compreensão do 

fenômeno em um destino turístico isolado, de bases ecológicas e do desenvolvimento do trade 

turístico local. O pressuposto geral é que a rede de cooperação existe, tendo como epicentro a 

cidade de Barreirinhas – MA. Para alcance do objetivo geral foram elaborados quatro 

objetivos específicos e seus pressupostos correspondentes. 

 

O primeiro objetivo específico busca identificar os aspectos estratégicos da rede 

de cooperação instituída. O seu pressuposto respectivo é de que a rede de cooperação de 

Barreirinhas estabelece estratégias cooperativas para consolidar um padrão competitivo dos 

seus serviços turísticos e obter escala e poder de mercado e acesso a soluções coletivas. 

 

O segundo objetivo específico procura descrever as características organizacionais 

da rede de cooperação estudada. O pressuposto é que a rede foi constituída pela necessidade 

de viabilizar produtos turísticos de elevada complexidade, requerendo configurações especiais 

resultantes da aglutinação de organizações complementares em seus propósitos.  

 

O terceiro objetivo específico consiste em analisar os aspectos sociais que 

caracterizam a rede de cooperação em estudo. O pressuposto deste objetivo é que há uma 

cultura associativa e de colaboração consolidada na rede.  

 

Por fim, o quarto objetivo específico é evidenciar os fatores políticos presentes na 

rede que impactam na sua estrutura. O pressuposto deste objetivo é que a rede foi estruturada 

em virtude da interdependência de recursos e de interesses comuns. 

 

1.2 Metodologia  

 

Quanto à natureza dos dados, trata-se de pesquisa qualitativa do tipo analítico 

(COLLIS; HUSSEY, 2005) de fenômeno relativamente pouco estudado na literatura 

administrativa brasileira. Assim sendo, um levantamento bibliográfico preliminar, destinado a 

consolidar literatura sobre cooperação interorganizacional e turismo local se fez necessário. 
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Quanto aos meios, refere-se a pesquisa de campo, na modalidade estudo de caso, 

tendo como unidade de análise o trade turístico de Barreirinhas – MA, na região dos Lençóis 

Maranhenses. 

 

Os sujeitos da pesquisa são os dirigentes, proprietários e empregados que 

integram a rede de cooperação em estudo, identificados por meio do mapeamento dos entes 

organizacionais públicos e privados a serem acessados por representatividade e acessibilidade 

(COLLIS; HUSSEY, 2005).  

 

Segundo um levantamento realizado junto à Secretaria de Turismo de 

Barreirinhas, a cidade conta, atualmente com 44 meios de hospedagem, 30 agências de 

viagens, 7 transportadoras e 28 restaurantes e lanchonetes. Destes, foram auscultados 14 

dirigentes de empresas, bem como um representante do Sindicato dos Trabalhadores no 

Comércio Hoteleiro, Motéis, Restaurantes, Bares em Turismo e Hospitalidade e Regiões dos 

Lençóis Maranhenses – SINTRAHTHUR-MA, um representante do Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, um representante do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, um representante do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA e um representante da Secretaria de 

Turismo de Barreirinhas, totalizando 19 entrevistas. 

 

Na pesquisa de campo, os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas, a partir das categorias analíticas relacionadas aos objetivos específicos e 

com utilização de um procedimento analítico geral (COLLIS; HUSSEY, 2005). A análise dos 

dados foi realizada mediante por análise de conteúdo e análise do discurso das 20 entrevistas 

realizadas segundo as mesmas categorias analíticas. 

 

1.4 Estrutura da dissertação  

 

Além desta parte introdutória, esta dissertação está dividida em mais cinco seções.  

 

A segunda seção abordará o tema cooperação interorganizacional, com 

considerações sobre a evolução do conceito, as tipologias e as teorias organizacionais como 

formadoras da cooperação interorganizacional.  
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A terceira seção abordará o conceito de rede e os seus aspectos estratégicos, 

organizacionais, sociais e políticos. 

 

A quarta seção, por sua vez, tratará do referencial teórico sobre a atividade 

turística, trade turístico, tipologias de turismo e dinâmicas colaborativas de turismo. 

 

A quinta seção apresentará a metodologia utilizada, bem como especificações 

sobre a natureza da pesquisa, classificação da pesquisa, caracterização da unidade de análise, 

os procedimentos de coleta e análise dos dados coletados e as limitações do método utilizado. 

 

Na sexta seção será apresentado o conteúdo dos dados coletados, com o intuito de 

analisar como está configurada a rede de cooperação interorganizacional no destino turístico 

de Barreirinhas – MA. 

 

A parte conclusiva deste estudo irá relatar como os objetivos foram atingidos 

levando em consideração os pressupostos levantados e trará considerações e sugestões para 

futuras pesquisas. Por fim, serão apresentadas as referências que deram suporte ao estudo, 

bem como os apêndices e anexos.  
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2 COOPERAÇÃO INTERORGANIZACIONAL 

 

Nesta seção são apresentadas abordagens teóricas sobre cooperação 

interorganizacional que deram suporte à pesquisa. Inicialmente, aborda-se a evolução do 

conceito e dos estudos sobre o tema. Na sequência, apresentam-se as teorias que sustentam as 

pesquisas sobre cooperação interorganizacional. Por fim, explora-se as tipologias de 

cooperação interorganizacional existentes. 

 

2.1 Conceito e evolução 

 

Conceituar cooperação interorganizacional implica em uma tarefa complexa, já 

que o tema abrange diversas raízes teóricas e uma abundante literatura (SCHALK; CURSEU, 

2010), sem um único conceito síntese universalmente aceito (CROPPER et al., 2010).  

 

A cooperação interorganizacional se configura como um processo onde agentes 

autônomos ou semi-autônomos se relacionam formal ou informalmente, criando regras que 

sustentam suas relações para a obtenção de resultados mutuamente benéficos (THOMSOM et 

al., 2007). É uma parceira onde diferentes organizações podem contribuir com o seu know-

how e competências para promover mudanças e fornecer soluções difíceis de serem realizadas 

individualmente (TUBIN; LEVI-ROSALIS, 2008). É um artifício por meio do qual as 

organizações estabelecem vínculos e ações conjuntas, compartilhando competências visando 

o aumento da eficiência organizacional (ABBADE, 2009).  

 

Diante do exposto, percebe-se que a cooperação interorganizacional é sustentada 

pela relação entre indivíduos, empresas ou órgãos governamentais ou não governamentais que 

interagem, dividem esforços e compartilham experiências e competências a fim de obter 

resultados coletivos.  

 

Os estudos sobre Cooperação Interorganizacional não são recentes. Já nos anos 

1970, pesquisadores procuravam compreender o fenômeno e suas implicações para as 

organizações. Tais estudos se concentravam em responder questões sobre a formação da 

cooperação entre as empresas e a atuação dos seus membros (GÖSLING; OELERMANS; 

JANSEN, 2007).   
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Dentre os estudos realizados, pode-se citar o de Richardson (1972) que defendia 

que as empresas não poderiam mais ser consideradas ilhas planejadas em um mar de relações 

de mercado e que a necessidade de cooperação imposta pelo mercado contrariava toda a ideia 

de organização econômica e de divisão do trabalho da época, voltada para o individualismo e 

competição acirrada por produtos e mercados. Compreender como organizações cooperavam 

de forma espontânea para obter algum tipo de vantagem era, então, uma tarefa complexa e 

sem fundamentação teórica. Apesar disso, o autor apresentou a cooperação entre as empresas 

como uma forma de alavancar a competitividade por meio da concentração nas suas 

atividades centrais e da especialização em atividades similares ou complementares.  

 

O’Sullivan (1977), por outro lado, descreveu o processo de cooperação nas 

associações sem fins-lucrativos americanas e como a cooperação interorganizacional afetava a 

sua eficácia. Whetten e Leung (1979) pesquisaram sobre a utilidade das relações 

interorganizacionais para as agências de serviços sociais e constataram que aquelas que 

tinham vínculos frágeis sentiam que estavam sendo dominadas pelo mercado.  

 

Posteriormente, Axelrod e Hamilton (1981) levantaram fatores capazes de fazer 

com que gestores individualistas passassem a cooperar sem algum tipo de obrigação jurídica, 

contratual ou do Estado. Dyer e Syngh (1998) concluíram que a obtenção de vantagem 

competitiva por meio das relações interorganizacionais se dá a partir de quatro fatores: relação 

de ativos específicos, rotinas de conhecimentos compartilhados, recursos e capacidades 

complementares e governança efetiva.  

 

Assim, a cooperação passou a ser utilizada em diversos arranjos produtivos e em 

diferentes dimensões e intensidades (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). Pode-se 

destacar, nesse período, as experiências desenvolvidas na região da Terceira Itália, no Vale do 

Silício e nos keiretsus japoneses a partir dos anos 1970.  A Terceira Itália se destacou pela 

capacidade de modernização de sua capacidade produtiva por meio da cooperação de 

empresas de pequeno porte e da coordenação de atividades provenientes de diversas partes da 

cadeia produtiva, favorecendo o crescimento de distritos industriais e o seu fortalecimento. Já 

a região do Vale do Silício passou a ser conhecida pela cooperação de empresas voltadas a 

atuar no setor da alta tecnologia. Por fim, os keiretus japoneses tiveram forte influência do 

poder público na promoção de práticas cooperativas (VERSCHOORE; BALESTRIN, 2006). 
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Carminha-Matos, Boucher e Afsarmanesh (2004) asseguram que a intensificação 

da terceirização nos anos 1980 também favoreceu o surgimento da cooperação 

interorganizacional, já que estimulou as empresas a se concentrarem em suas competências 

essenciais e a contar com o apoio de serviços complementares ao seu negócio. 

 

Algumas premissas são evidentes em uma relação de cooperação 

interorganizacional. Chen, Tong e Ngai (2007) afirmaram que a cooperação engloba ações 

individuais voltadas para a maximização de ganhos coletivos e agentes envolvidos em 

interações sociais. Abbade (2009) defendeu que a adoção de uma postura cooperativa por 

parte dos envolvidos é ponto inicial para que as empresas possam cooperar em prol da 

utilidade coletiva de todos os agentes envolvidos. 

 

No entanto, as empresas inseridas em um processo de cooperação precisam 

aprender a lidar com um dilema: diminuir as incertezas impostas pelo ambiente através da 

interação com outras organizações e administrar as interdependências e o seu impacto na 

diminuição da liberdade de tomada de decisões (PROVAN, 1982).  

 

Tal dilema reflete a importância da união conjunta das empresas em prol de uma 

utilidade coletiva que pode ser direcionada para objetivos diversos como compartilhamento de 

recursos e conhecimentos, ganhos de economias de escala e de competitividade e acesso a 

novos mercados (ABBADE, 2009). A cooperação interorganizacional bem conduzida pode 

fazer com que as empresas estejam melhor posicionadas no mercado, favorecendo uma rápida 

adaptação às mudanças ambientais e uma maior flexibilidade na elaboração de produtos e 

serviços (SCHALK; CURSEU, 2010).  

 

2.2 Teorias organizacionais da cooperação interorganizacional 

 

A cooperação interorganizacional abrange um leque significativo de teorias que 

buscam, sob diversas óticas, explicar os fatores que levam as organizações a cooperarem entre 

si (LEIS, 2009). Corroborando com esta informação, apresenta-se as seguintes teorias: custo 

de transação, redes sociais, institucional, dependência de recursos, ecologia organizacional, 

escolha estratégica e aprendizagem organizacional (BARRINGER; HARRISON, 2000; 

CUNHA, 2002; BALESTRIN, VERSCHOORE, 2008; CROOPER; PALMER, 2010).  
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A compreensão das diversas teorias que sustentam os estudos sobre cooperação 

interorganizacional é útil, na medida em que possibilita um olhar crítico e sistêmico sobre o 

tema e favorece a utilização de diversas abordagens de pesquisas. 

 

A Teoria dos Custos de Transação tem Coase (1937) como um dos primeiros 

estudiosos ao afirmar que os custos das empresas não se resumem somente aos custos de 

produção, mas abrangem também os custos de transação, relativos ao fechamento de 

negócios, formulação de contratos e negociação. O autor critica a teoria tradicional por esta 

auto-regular o sistema de preços e pela ausência de sistemas de coordenação das firmas. Tal 

coordenação é necessária para que os custos possam ser gerenciados de forma a serem 

reduzidos ou até mesmo evitados e os recursos possam ser alocados da melhor forma.  

 

Williamson (1975), por sua vez, defende que as organizações são capazes de 

reduzir os custos de transação por meio de um “paradigma transacional”. A maneira como as 

transações ocorrem dependerá diretamente da capacidade que as organizações possuem em 

adquirir informações, do custo decorrente deste processo e do seu potencial de impacto 

(PUGH; HICKSSON, 2004). 

 

Williamson (1975) dividiu o local de produção em: (1) mercado, referente à 

produção externa; e (2) hierarquia, alusiva à produção interna. Além disso, afirma que a 

escolha dos custos de transação é realizada a partir dos seguintes fatores: (1) aspectos 

organizacionais e de governança; (2) possibilidade de comportamentos oportunistas; e (3) 

racionalidade informacional e cognitiva limitada.   

 

A Teoria dos Custos de Transação é utilizada nos estudos sobre cooperação 

interorganizacional, mas especificadamente nos estudos sobre alianças estratégicas e joint-

ventures, para explicar os motivos de aderência a esses tipos de arranjos interorganizacionais 

no que diz respeito à redução de custos e à criação de eficiência econômica resultantes desse 

processo. Igualmente, fornece base para análise dos arranjos contratuais, bem como métodos 

para seleção e estruturação de alianças e formação de novos empreendimentos 

(BARRINGER; HARRISON, 2000; CROOPER; PALMER, 2010). 

 

Outra teoria ligada à cooperação interorganizacional é a Teoria das Redes Sociais, 

que teve início com os estudos de Elton Mayo em 1945, na Escola das Relações Humanas. As 
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principais descobertas de Mayo incidem sobre a importância das relações sociais e sua 

influência sobre indivíduos e grupos e sobre a existência de uma organização informal no 

trabalho, induzidas por uma cooperação espontânea. 

 

A perspectiva das redes sociais está associada aos estudos das Ciências Sociais 

que enxergam os indivíduos como participantes de um sistema social caracterizado por 

constantes trocas e pela realização de atividades conjuntas. O relacionamento entre indivíduos 

é fator principal, quer seja ele entre indivíduos, grupos ou organizações (KENIS; 

OERLEMANS, 2010).  

 

A relação da Teoria das Redes Sociais com os estudos sobre cooperação 

interorganizacional reside na possibilidade do estudo dos relacionamentos desenvolvidos 

entre as organizações, promovendo, dessa forma, alternativas para integração de diferentes 

atores e níveis organizacionais (CUNHA, 2002). Características mais aprofundadas sobre as 

redes sociais serão exploradas na próxima seção. 

 

A Teoria Institucional, por sua vez, se apoia na crença de que a maneira como as 

empresas são organizadas determina os resultados por elas alcançados (SELNICK, 1996). 

Parte do princípio de que as organizações possuem duas dimensões: (1) a técnica, 

caracterizada pela troca de bens e serviços; e (2) a institucional, responsável pelo 

estabelecimento e difusão de normas para o alcance da legitimidade organizacional 

(MACHADO-DA-SILVA; FONSECA; FERNANDES, 1999). 

 

O isomorfismo é uma característica central da Teoria Institucional e se apresenta 

de três formas: (1) isomorfismo normativo, representado pela mudança das organizações para 

o atendimento de padrões de profissionalismo; (2) isomorfismo mimético, caracterizado pela 

adoção de padrões de outras organizações; e (3) isomorfismo coercitivo, representado pela 

mudança de comportamento das organizações por pressões governamentais ou de outras 

organizações (CUNHA, 2002). 

 

A importância da Teoria Institucional para a cooperação interorganizacional está 

na necessidade da construção de uma imagem positiva das organizações, bem como na 

compreensão dos fatores motivacionais que levaram as empresas envolvidas a se 

estabelecerem em relacionamentos interorganizacionais (BARRINGER; HARRISON, 2000). 
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Já a Teoria da Dependência de Recursos pressupõe que as empresas de uma 

indústria (ou grupo) podem ser heterogêneas com relação aos recursos estratégicos que 

controlam. Paralelo a isto, os recursos não podem ser perfeitamente móveis entre as empresas 

e, assim, a heterogeneidade pode ser de longa duração (BARNEY, 1991). Os recursos podem 

ser contatos de mercado, marcas, capital, conhecimento, tecnologia, maquinário, seleção de 

profissionais habilidosos e procedimentos eficientes (WERNEFELT, 1984). 

 

A Teoria da Dependência de Recursos se desmembra em três conceitos 

fundamentais: (1) recursos da firma; (2) vantagem competitiva; (3) vantagem competitiva 

sustentável. Os recursos da firma correspondem ao conhecimento, informações, ativos e 

atributos da firma como a sua estrutura física e seus modelos organizacionais. A vantagem 

competitiva diz respeito aos ganhos com a adoção de estratégias que não estão sendo 

utilizadas pelos concorrentes. Finalmente, a vantagem competitiva sustentável é obtida 

quando a empresa desenvolve uma estratégia de criação de valor não desenvolvida pelos 

concorrentes potenciais de forma tal que favoreça a duplicação dos benefícios estratégicos 

(BARNEY, 1991). 

 

Barney (1991) afirma ainda que, para as empresas alcançarem vantagem 

competitiva, os seus recursos devem ser marcados pela heterogeneidade e imobilidade. Além 

disso, os recursos devem ser valiosos, raros, possuir uma imitabilidade imperfeita e ter baixa 

substituibilidade. Recursos valiosos são aqueles que permitem às organizações a 

implementação de estratégias eficientes e eficazes e são complementares na medida em que 

potencializam oportunidades e neutralizam ameaças. Os recursos são considerados raros 

quando eles não estão presentes na maioria das empresas e possibilitam a estratégia de criação 

de valor de forma individualizada.  

 

A imitabilidade imperfeita, por sua vez, está relacionada à incapacidade das 

organizações em obterem os recursos de uma empresa que esteja em vantagem competitiva. 

Um recurso está em situação de imitabilidade imperfeita quando possui uma: (1) história 

dependente, ou seja, a aquisição de recursos está diretamente relacionada à história e ao 

momento em que foram adquiridos, tornando-os imperfeitamente imitáveis; (2) ambiguidade 

causal, formada pela incompreensão que como se dá a ligação entre os recursos e as 

vantagens competitivas obtidas; e (3) complexidade social, marcada pelo contexto social em 

que tal recurso foi desenvolvido, dificultando e limitando o acesso a tais recursos. Por fim, a 
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substituibilidade pode acontecer quando as empresas não conseguem imitar completamente 

um recurso e o substituem por um recurso similar para desenvolver estratégias similares ou 

quando recursos diferentes das empresas forem utilizados como substitutos estratégicos 

(BARNEY, 1991). 

 

Wernefelt (1984) analisa sob o ponto de vista econômico o posicionamento dos 

recursos a fim de identificar opções estratégicas a partir da utilização destes. Sendo assim, 

defende que quando as empresas não possuem uma barreira contra novos entrantes, ela fica 

incapaz de explorá-la. No entanto, há como definir classes de recursos onde as barreiras 

podem ser construídas. As empresas devem estar preocupadas em criar situações em que seja 

difícil a novos entrantes alcançar os seus recursos principais. O autor defende as fusões e 

aquisições como uma saída para se obter acesso aos recursos.  

 

A Teoria da Dependência de Recursos está relacionada com a cooperação 

interorganizacional na medida em que as empresas gerenciam seus fluxos de recursos e suas 

interdependências com competidores externos a fim de adquirir recursos necessários. Como 

consequência, tais recursos podem ser gerenciados de forma mais eficiente e relações 

interorganizacionais podem ser tornar mais fortes (CROOPER; PALMER, 2010). O 

desenvolvimento e administração de recursos e habilidades internas, uma vez aliado à 

parcerias provenientes de relações interorganizacionais, podem alavancar a obtenção de 

vantagens competitivas (HARRISON, 2005). 

 

Outra teoria que exerce influência nas práticas de cooperação interorganizacional 

é a teoria da ecologia organizacional que estuda a dinâmica das populações organizacionais e 

como as estruturas das empresas são afetadas pelos sistemas econômicos, sociais e políticos. 

A análise ecológica das organizações se torna fundamental quando organizações enfrentam 

ambientes incertos e, consequentemente, convivem com fortes pressões internas. O foco 

central desta teoria é o estudo da homogeneidade e variabilidade das estruturas 

organizacionais (HANNAN; FREEMAN, 1993).  

 

A ecologia organizacional está fundamentada na teoria da contingência, voltada 

ao estudo de como o ambiente externo influencia na estrutura e funcionamento das 

organizações e no seu domínio de operação. Segundo a abordagem contingencial, há uma 

relação funcional entre o ambiente e o aprimoramento das técnicas administrativas para que 



28 
 

os objetivos estratégicos das organizações sejam alcançados (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2010).  

 

Carroll (1984) afirma que a ecologia organizacional abrande três níveis de análise: 

(1) organizacional, voltada para o estudo dos ciclos de vida e eventos demográficos das 

organizações em sua esfera individual, através da demografia organizacional (abordagem de 

desenvolvimento); (2) estudo da população de organismos, que por meio da pesquisa da 

ecologia das populações, estuda o crescimento e declínio das populações organizacionais e 

suas interações (abordagem de seleção); e (3) estudo da ecologia de comunidades, que por 

meio da abordagem macroevolutiva, busca compreender a interação de diversas populações 

de organizações em uma mesma região. 

 

Hannan e Freeman (1993) defendem que há muita semelhança nos processos de 

mudança entre as populações bióticas e as organizacionais. Sendo assim, apresentam três 

níveis de complexidade das formas de seleção e de reposição das populações organizacionais. 

O primeiro é a demografia das organizações, que considera as variações presentes nas 

populações organizacionais, tais como percentual de abertura, percentual de fusão e 

percentual de dissolução. A segunda é a ecologia populacional, que tenta compreender como 

o percentual de abertura e dissolução das empresas é influenciado pela presença e densidade 

de outras populações de organizações. A terceira é a comunidade ecológica das organizações, 

que diz respeito à interação das populações de organizações. 

 

A relação da teoria da ecologia organizacional com os estudos sobre cooperação 

interorganizacional está na necessidade de empresas com negócios similares em compartilhar 

seus recursos para lidar com as pressões do ambiente externo garantindo, assim, sua 

sobrevivência (CROOPER; PALMER, 2010). 

 

Já a teoria da escolha estratégica está voltada para a escolha das atividades 

capazes de fornecer um mix de produtos e serviços diferenciados dos da concorrência. 

Corroborando com esta informação, há três fontes distintas capazes de facilitar uma posição 

estratégica: (1) posicionamento, através da produção de produtos na indústria de atuação; (2) 

identificação das necessidades de um grupo de clientes específico; e (3) segmentação de 

clientes a serem alcançados de formas diferentes (PORTER, 1996). 
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Segundo Porter (1991, p. 56) a estratégia competitiva: 

 

[...] é a busca de uma posição competitiva favorável em uma indústria, a arena 

fundamental onde ocorre a concorrência. A estratégia competitiva visa estabelecer 

uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência 

da indústria. 

 

 

Dessa maneira, a intenção estratégica consiste no desejo de alcançar posição de 

liderança e no desenvolvimento de critérios capazes de fazê-la possível. Uma vez que a 

competitividade é limitada, empresas formam parcerias para se fortalecerem e atingir 

concorrentes mais fortes (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

 

Segundo Harrison (2005), as empresas adotam três estratégias diferentes capazes 

de refletir as suas dinâmicas competitivas: (1) estratégia da concorrência agressiva, 

caracterizada pela dominação da concorrência e redução da sua eficácia; (2) estratégia de 

retaliação, marcada pela retaliação severa como forma de desencorajar as ações da 

concorrência; e (3) estratégia de colaboração, evidenciada quando as empresas combinam 

recursos como forma de alcançar posição mais forte no mercado de atuação. 

 

Dessa forma, a Teoria da Escolha Estratégica repousa em argumentos econômicos 

de que as empresas constroem alianças estratégicas a fim de alavancar poder de mercado e 

competitividade (BARRINGER; HARRISSON, 2000). A cooperação interorganizacional está 

relacionada à Teoria da Escolha Estratégica, na medida em que, por meio dela, empresas 

conseguem diminuir suas fragilidades e alcançar posição competitiva no mercado de forma 

mais rápida do que se estivessem competindo de forma isolada (CROPPER; PALMER, 

2010). 

 

Por fim, tem-se a Teoria da Aprendizagem Organizacional cujos estudos datam 

dos anos 1980 e levam em consideração fatores como cultura, competências, estratégia 

organizacional, capacidade de resolução de problemas, participação dos funcionários, entre 

outros (ANTONELLO, 2005). 

 

A aprendizagem organizacional se refere à forma como as empresas organizam, 

controlam e promovem as rotinas e os conhecimentos por meio da sua cultura e atividades e 

utilizam as habilidades da sua força de trabalho para aumentar a eficiência organizacional. 
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Algumas suposições são importantes para compreensão deste processo: (1) as empresas têm a 

possibilidade de aprender com seus erros e acertos; (2) o aprendizado individual influencia no 

aprendizado grupal e organizacional; e (3) a aprendizagem acontece em todas as atividades da 

empresa e também em diferentes níveis e velocidades (DOGSON, 1993).  

 

Schein (1992) apresenta três diferentes tipos de aprendizagem: (1) aquisição de 

conhecimento e visão de aprendizagem; (2) aprendizagem de hábitos comportamentais e 

habilidades; e (3) condicionamento emocional e ansiedade do aprendizado.   

 

A aquisição de conhecimento e visão de aprendizagem está voltada à capacidade 

de se obter insights repentinos sobre questões complexas por meio da aprendizagem 

cognitiva. O compartilhamento desses insights para o maior número de pessoas nas 

organizações favorece a aceleração do aprendizado e a aquisição de uma nova visão diante do 

trabalho. No entanto, a própria cultura organizacional e a falta de incentivo podem dificultar a 

aprendizagem cognitiva, visto que compreender a dinâmica do mundo real por meio de 

técnicas analíticas é uma tarefa complexa (SCHEIN, 1992). 

 

Já a aprendizagem de hábitos comportamentais e habilidades, refere-se a um 

processo lento de aprendizagem e é dependente da força de vontade do aprendiz, pois a 

mudança de comportamento requer uma transformação individual. Requer também o 

desenvolvimento de um ambiente propício para promover essas mudanças (SCHEIN, 1992). 

 

Por fim, o condicionamento emocional e ansiedade do aprendizado tem como 

característica principal a utilização de punições para eliminação de comportamentos e indução 

de ansiedades. Este tipo de aprendizado não produz a aquisição de novos aprendizados, 

somente evidencia e procura anular um comportamento negativo, resultando em resistências 

para novas aprendizagens. Consequentemente, o processo de aprendizagem organizacional 

será dificultado. Para facilitar o processo de mudança, é necessário que os aprendizes 

consigam perceber de forma clara os resultados, sintam os benefícios que o aprendizado 

adquirido com o processo de mudança e se sintam psicologicamente seguros (SCHEIN, 

1992). 

A aprendizagem organizacional é otimizada quando há a disseminação do 

conhecimento e a sua incorporação por todos os funcionários de tal forma que resultados 

possam ser visíveis. Como consequência, o conhecimento passa estimular práticas 
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inovadoras, processos de inovação pessoal e organizacional e práticas empreendedoras 

(NONAKA, 2007). De fato, a aprendizagem organizacional se utiliza dos relacionamentos 

estabelecidos pelos atores organizacionais, os valores corporativos e todos os agentes 

envolvidos no processo de aprendizagem organizacional (QUEIROZ; LIMA; FERRAZ, 

2012).  

 

Sendo assim, a relação entre a aprendizagem organizacional e a cooperação 

interorganizacional está na possibilidade em se obter conhecimento em áreas diferentes 

daquelas que as organizações se especializaram favorecendo a transformação das suas 

capacidades (CROPPER; PALMER, 2010). Nesse processo, os relacionamentos são 

essenciais para que haja promoção e distribuição de múltiplas formas de valor entre os 

participantes (WINKELEN, 2010). O compartilhamento de aprendizados entre empresas 

favorece a obtenção de um conhecimento superior por meio da aquisição de novas 

capacidades técnicas e habilidades (BARRINGER; HARRISON, 2000).  

 

As diferentes teorias apresentadas nesta seção são de fundamental importância 

para a compreensão das características que influenciam a dinâmica de funcionamento dos 

diferentes tipos de arranjos organizacionais que serão apresentados a seguir. 

 

2.3 Tipologias de arranjos interorganizacionais 

 

A formação de arranjos interorganizacionais constitui uma opção estratégica em 

evidência entre empresas de diversos setores e tamanhos (DACIN, REID, RING, 2010). Os 

arranjos interorganizacionais podem propiciar a sobrevivência e a competitividade das 

empresas, bem como favorecem a geração de empregos, a articulação dos agentes envolvidos 

e resgatam identidades e vocações (FAVER, 2009). 

 

Há várias tipologias de arranjos interorganizacionais cuja essência está no tipo de 

relação estabelecida entre as empresas constituintes. Para efeitos desta pesquisa, exploram-se 

os conceitos e características dos seguintes arranjos interorganizacionais: alianças 

estratégicas, joint ventures, arranjos produtivos locais, cadeia de suprimentos, clusters e redes.  
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a) As alianças estratégicas são constituídas por empresas que não possuem 

propriedade conjunta embora apresentem algum tipo de interação negociada (HARRISON, 

2005). Os principais fatores motivadores para a formação de alianças estratégicas são a 

intenção de entrar em novos mercados, a necessidade de tornar as empresas menos 

vulneráveis estrategicamente e a vontade de implementar estratégias, terceirizar atividades de 

criação de valor em momentos em que as empresas estão lidando com novas tecnologias e se 

encontram em estágios iniciais (DACIN; REID;  RING, 2010).  

 

Além disso, as empresas se unem em alianças estratégicas para gerar economias 

de escala, superar barreiras comerciais, ganhar acesso a instalações de baixo custo, acessar um 

nome ou uma relação com o cliente, ganhar acesso à novas tecnologias e  completar uma linha 

de produtos para atender a nichos de mercado (AAKER, 2006). 

 

Barney (2007) relaciona três oportunidades das alianças estratégicas: (1) melhoria 

do desempenho das operações atuais; (2) criação de um ambiente competitivo propício à 

melhoria do desempenho organizacional; e (3) inserção das empresas envolvidas em novos 

setores e oportunidades. A primeira oportunidade pode ser obtida através da realização de 

economias de escala no desenvolvimento de produtos ou tecnologia, do compartilhamento de 

aprendizados e do gerenciamento conjunto custos e riscos. A segunda oportunidade, por seu 

turno, é obtida por meio do estabelecimento de padrões tecnológicos e pelo desenvolvimento 

de conluio tático caracterizado pela coordenação estratégica das escolhas voltadas a redução 

da competição. Por fim, a terceira oportunidade é favorecida pelo compartilhamento dos 

custos exigidos quando há a necessidade de entrar ou sair de setores, segmentos de setores ou 

mercados (BARNEY, 2007).  

 

b) As joint ventures são criadas quando duas ou mais empresas aliam recursos 

para formar uma nova empresa de propriedade conjunta (HARRISON, 2005).  Este tipo de 

relação é comum em empresas que possuem tamanhos semelhantes e dominam posições 

equivalentes de mercado (DACIN; REID; RING, 2010). A sua existência está relacionada a 

oportunidades de mercado e necessidade de ganhos de escala e aumento de vantagem 

competitiva (ROD, 2009).  

 

Os principais benefícios das joint venture são: (1) compartilhamento de custos e 

riscos das multinacionais com parceiros locais e troca de expertise em capital, administração e 
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tecnologia dos parceiros locais com as multinacionais; e (2) melhores relações com as 

organizações locais e, consequentemente, obtenção de benefícios fiscais e apoio 

governamental e diminuição de riscos (CZINKOTA; RONKAINEN, 2008; PENG, 2008). 

 

Em contrapartida, os pontos negativos incidem nas quebras de sigilo de 

informações, conflitos de interesse, objetivos divergentes, desacordo sobre a divisão de 

lucros, experiências divergentes e capacidades incompatíveis (CZINKOTA; RONKAINEN, 

2008; PENG, 2008). 

 

Dentre os tipos arranjos interorganizacionais, as joint ventures são as únicas em 

que se verifica um profundo compartilhamento de recursos dentro de uma propriedade 

conjunta, sendo fonte de ganhos sinérgicos (MANTENCON; LIU; GAO, 2012).  

 

c) Os Arranjos Produtivos Locais – APLs “são aglomerações territoriais de 

agentes econômicos, políticos e sociais, com atividades econômicas relacionadas e que 

apresentam algum tipo de vínculo entre eles” (FAVER, 2009, P. 72). Nesse tipo de 

aglomerado produtivo, a ênfase está no local e na atuação das empresas e organizações 

complementares (consultorias, fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de 

serviços, universidades, centros de pesquisa, escolas técnicas, instituições de financiamento e 

apoio empresarial, entre outros) em torno de uma atividade produtiva principal com forte 

identidade local e cultural e com expressiva interação, cooperação e articulação entre si 

(ALBAGLI; BRITO, 2002).  

 

Os APLs contribuem para a sustentabilidade ambiental, redução dos 

desequilíbrios econômicos, sociais e regionais e mobilização do desequilíbrio social por meio 

do estímulo à criatividade e à inovação, da abrangência de grande diversidade de áreas e 

competências, do fortalecimento do adensamento empresarial e da mobilização de 

trabalhadores e empreendedores (CASSIOLATO; LASTRES; STALLIVIERI, 2008). 

 

d) A cadeia de suprimentos consiste “[...] no conjunto de atividades funcionais 

(transportes, controle de estoques, etc.) que se repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelo 

qual matérias-primas vão sendo convertidas em produtos acabados, aos quais se agrega valor 

ao consumidor” (BALLOU, 2004, p. 29).  
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Na cadeia de suprimentos há a aquisição de matérias-primas que são produzidas 

em uma ou mais fábricas e posteriormente são transportados para depósitos onde ficam 

instaladas temporariamente até que sejam despachados para varejistas e clientes. O sucesso de 

uma cadeia de suprimentos integrada depende do planejamento operacional e do 

compartilhamento de informações. A gestão dos custos incorridos no processo é essencial 

para que haja a sua diminuição e os níveis de serviços possam ser aperfeiçoados (SIMCHI-

LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI, 2000). 

 

As empresas dispõem de quatro formas para garantir que as funções logísticas do 

negócio sejam executadas. A primeira delas é por meio da utilização de expertise e recursos 

internos. A segunda é buscar obter tais recursos e expertise de uma empresa que as tenho, por 

meio de aquisições. A terceira é por meio de transações de mercado, por meio do suprimento 

de uma necessidade de negócio de curto prazo. Por fim, a última está relacionada à realização 

de alianças estratégicas que são parcerias multifacetadas, uma vez que há o compartilhamento 

de recompensas e riscos (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI, 2000). 

 

É impossível que uma firma consiga dominar cada etapa de produção de forma 

isolada. Por este motivo, empresas especializadas em produtos e/ou serviços diferentes se 

unem para complementar suas competências, gerando valor ao produto, satisfazendo, assim, 

as necessidades dos clientes. Além disso, o sucesso das empresas é dependente da atuação 

estratégica dos relacionamentos e consequentemente, da forma como ele é gerenciado 

(BANDEIRA; MELLO; MAÇADA, 2006).  

 

e) Cluster é uma concentração geográfica de empresas e instituições que estão 

interconectadas por um negócio específico (PORTER, 1998). O termo cluster foi usado pela 

primeira vez nos anos 1990 por Michael Porter. 

 

Segundo Porter (1998) os clusters: 

 Evidenciam uma forma especial de se representar as organizações por meio da 

integração hierárquica ou vertical de um lado e relações puramente mercadológicas de 

outro 

 São fixados pelas ligações e complementaridades entre as indústrias e instituições que 

são mais necessárias para a competição 

 Promovem tanto cooperação quanto competição; 
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 Incluem instituições governamentais e não governamentais (associações de mercado, 

universidades, agências de padrões de configurações e treinadores vocacionais) para o 

fornecimento de informação, recursos, educação, treinamento especializado e suporte 

técnico; 

 Raramente obedecem a aos sistemas das indústrias tradicionais, pois são capazes de 

interagir com atores importantes e de se relacionar com competidores; 

 Representam uma forma organizacional robusta que oferecem maiores ganhos em 

flexibilidade, eficiência e efetividade. 

 

A formação dos clusters não pode ser imposta, visto que eles surgem de forma 

natural devido às condições externas favoráveis e pela presença de economias externas. A 

principal particularidade dos clusters é a sua capacidade de promoção da economia local, 

formando economias de aglomeração, que são as responsáveis pelo crescimento das empresas 

localizadas em uma determinada região (OLIVEIRA, 2009). 

 

Corroborando com esta afirmação, há certas características comuns à formação 

dos clusters. A primeira delas é que eles são influenciados por fatores históricos que 

determinam o seu processo de formação, melhoramento e especialização. Outra característica 

é que eles acontecem tanto em economias desenvolvidas quanto em subdesenvolvidas. A 

terceira característica evidencia que a sua formação está diretamente relacionada à existência 

de recursos locais, podendo ser humanos ou físicos. A quarta característica evidencia que as 

forças de mercado influenciam no seu processo de formação, em virtude de oportunidades 

identificadas (OLIVEIRA, 2009). 

 

Os clusters geralmente conseguem obter uma vantagem competitiva maior que 

aquelas alcançadas por empresas atuando de forma isolada e, muitas das vezes, tais vantagens 

não são identificadas de forma consciente pelos seus membros (ZACCARELLI et al., 2008). 

Ainda assim, é possível afirmar os clusters afetam a competitividade de três formas: (1) 

estimulando a formação de novos negócios capazes de fortalecer e expandir o próprio cluster; 

(2) aumentando a produtividade das empresas envolvidas; e (3) dando a direção e o estímulo 

para práticas inovadoras capazes de sustentar o crescimento produtivo futuro (PORTER, 

1998).  
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f) As redes de cooperação são formadas por empresas que colaboram entre si por 

meio de contratos sociais capazes de organizar a sua interdependência (HARRISON, 2005). 

As redes de cooperação representam relações menos formalizadas, perenes e sustentadas por 

laços de confiança (VERSCHOORE; BALESTRIN, 2006). 

 

As redes apresentam na conjuntura atual de negócios, a possibilidade de 

coordenação das atividades empresariais, tornando-as menos vulneráveis às contingências do 

ambiente externo. O foco central das redes de cooperação é a obtenção de vantagens coletivas 

(CASTRO; BULGALOV; HOFFMAN, 2011).  

 

Além disso, as redes são caracterizadas pelos seguintes fatores: (1) conservação 

da individualidade de cada empresa; (2) necessidade de obtenção de objetivos comuns; (3) 

benefícios comuns a todos os participantes; (4) relações circunstanciais ou permanentes; e (5) 

cooperação voltada para o favorecimento de ganhos coletivos (COBRA, 2010). Por se 

constituir o foco desta pesquisa, optou-se por aprofundar os conceitos referentes às redes de 

cooperação interorganizacionais na próxima seção.  

 

2.6 Fechamento  

 

Nesta seção, apresentaram-se os conceitos e a evolução histórica da cooperação 

interorganizacional, bem como as tipologias dos arranjos organizacionais e as teorias que dão 

suporte ao seu estudo. Tal abordagem faz-se necessária para a pesquisa na medida em que 

possibilita uma compreensão do fenômeno que é complexo e polissêmico, abrangendo 

diversas terminologias. Na atividade turística muitos desses elementos se fazem presente. Isto 

se dá em virtude da troca indispensável de informações, decisões e recursos e da necessidade 

da indicação de produtos e/ou serviços entre as empresas deste setor econômico.  
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3 REDES DE COOPERAÇÃO INTERORGANIZACIONAL  

 

Como estratégia para a abordagem teórica desta seção, apresenta-se, com base nas 

referências clássicas e contemporâneas sobre o tema, os conceitos e as dimensões 

organizacionais, estratégicas, sociais e políticas das redes de cooperação interorganizacional. 

 

3.1 Conceitos e características 

 

Balestrin e Verschoore (2008, p. 24) conceituam as redes de cooperação da 

seguinte forma: 

A organização na forma de rede de cooperação reúne empreendimentos com 

objetivos comuns, densamente inter-relacionados, estando estruturados para 

desenvolver e manter ganhos coletivos, sem que cada participante venha a perder a 

sua autonomia de gestão. 

 

 

As redes são o resultado de um empreendimento compartilhado focado na 

construção de um arranjo organizacional mais eficiente para competir no mercado-alvo. Ou 

seja, compreendem um modo de organização a ser utilizado por gestores para melhor 

posicionar suas empresas perante os concorrentes (JARILLO, 1988). Apresentam-se como um 

modelo competitivo, já que, uma vez em que as empresas decidem se unir em prol de uma 

causa comum, começam a desenvolver esforços para obter vantagens competitivas e para 

competir de forma mais equilibrada (MOZZATTO; GOLLO, 2011).  

 

No Brasil, a formação das redes de cooperação interorganizacionais teve 

influência do modelo italiano voltado para o associativismo e para práticas cooperativas 

capazes de promover o desenvolvimento organizacional, cultural e social. O foco central 

dessas redes é o fortalecimento e a união dos atributos organizacionais, mantendo a 

flexibilidade de cada organização (LEIS, 2009). 

 

As redes de cooperação não respeitam um padrão de relação linear, podendo se 

estender em todas as direções. No entanto, a operacionalização das redes requer traços 

característicos como trabalho cooperativo, compartilhamento de valores e objetivos, 

multiliderança, ações coordenadas, democracia, respeito à autonomia a cada um dos 

elementos que a constitui e descentralização do poder (MENDES; CUNHA; TEIXEIRA; 

2005).   
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O objetivo central das redes é o estabelecimento de atributos que favoreçam às 

empresas o desenvolvimento de ações uniformizadas dentro de uma única estrutura, capaz de 

promover ações flexíveis e descentralizadas com foco na obtenção de ganhos de escala 

(BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). 

 

Duas premissas orientam a aplicação dos conceitos de rede. A primeira é que as 

empresas que atuam isoladamente são mais propensas a falir ou a perder o seu tamanho no 

mercado. A outra é que há um crescente aumento da competitividade e concorrência 

organizacional (CÂNDIDO; ABREU, 2000). Como resposta a essas premissas, as empresas 

estão desenvolvendo estruturas organizacionais mais flexíveis, enxutas, ágeis e planas capazes 

de promover resultados maiores que os obtidos se as empresas estivessem atuando de forma 

desagregada (GUERRINI; OLIVEIRA; MARELLI, 2005).  

 

Esses aspectos também podem ser evidenciados nas seis características apontadas 

por Hoffman, Morales e Martinez-Fernandes (2004) acerca das redes de cooperação: (1) 

relatividade dos papéis dos atores organizacionais devido à falta de definição clara das suas 

atribuições; (2) interação e possibilidade de compartilhamento de capacidades, aprendizados e 

conhecimentos; (3) interdependência e agregação de diferentes competências, recursos e 

capacidades; (4) complementaridade e visão abrangente do nicho de negócio de atuação; (5) 

especialização das atividades da empresa e criação de uma cadeia de valor por meio das 

parcerias; e (6) criação de empresas mais eficientes, competitivas e com capacidade de 

velocidade de resposta ao mercado. 

 

Outra característica das redes é que os indivíduos que fazem parte deste tipo de 

arranjo interorganizacional muitas das vezes não se dão conta do sistema supra-empresarial 

em que estão inseridos. A evolução das empresas em rede de cooperação é um processo lento, 

formado pela interação gradativa dos seus agentes, que vão aos poucos se familiarizando uns 

com os outros de tal forma que por muitas vezes não percebem o complexo sistema em que 

estão envolvidas (ZACCARELLI et al., 2008).  

 

As redes não são meras transações de mercado, uma vez que comprovam um 

relacionamento de trocas compartilhadas entre as empresas e são formadas a partir dos 

seguintes componentes críticos: (1) demanda por velocidade, formada por complexos canais 

de comunicação e, consequentemente, pela capacidade de interpretar e disseminar 
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informações capazes de gerar novos significados e conexões entre os atores envolvidos; (2) 

know-how, promovido pela troca de competências distintivas e pelo desenvolvimento de uma 

força de trabalho altamente qualificada em virtude da troca de conhecimentos e experiências; 

e (3) confiança, estabelecida pela identificação de objetivos comuns e pelas semelhanças 

ideológicas, étnicas, profissionais ou geográficas (POWELL, 1990). 

 

Os fatores críticos de sucesso das redes de cooperação são a existência de um 

sistema justo de compartilhamento de resultados, capaz de agregar valor e de criar 

oportunidades para as organizações envolvidas e, também, que os ganhos acumulados possam 

ser maiores devido à obtenção de um desempenho superior pelo trabalho conjunto (JARILLO, 

1988). Torna-se necessário, portanto, aprofundar questões organizacionais presentes nessa 

estrutura. 

 

3.2 Aspectos estratégicos  

 

Uma estratégia de rede de cooperação existe quando várias empresas realizam 

parcerias visando o alcance de objetivos compartilhados. Tais empresas conseguem obter 

informações de fontes diversas e utilizar diferentes tipos de competências em prol de 

inovações (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). As empresas estabelecem 

relacionamentos por uma variedade de razões, seja para conseguir vantagens competitivas 

sustentáveis, para compartilhar recursos e conhecimentos ou simplesmente pela sobrevivência 

(CROPPER et al., 2010).  

 

A formação de empresas em redes interorganizacionais está relacionada às 

seguintes pressões contingenciais: (1) necessidade, um dos fatores principais da articulação 

das empresas em rede e geralmente está atrelada à dependência de recursos; (2) assimetria, 

relacionada ao potencial de influir o controle ou poder sobre outras organizações e seus 

recursos; (3) reciprocidade, caracterizada pelo estabelecimento de objetivos comuns e ações 

coletivas de cooperação para obtenção de ganhos coletivos; (4) eficiência, voltada para 

melhoria do desempenho interno das empresas; (5) estabilidade, ambientes instáveis forçam 

as empresas a cooperarem em busca de certa estabilidade; e (6) legitimidade, tem fundamento 

na teoria institucional e defende que as organizações, bem como seus resultados, são fruto do 

ambiente institucional (OLIVER, 1990).  
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Além disso, Balestrin e Verschoore (2008) defendem a existência de cinco fatores 

competitivos das empresas em redes de cooperação: (1) escala e poder de mercado; (2) acesso 

a soluções coletivas; (3) aprendizagem e inovação; (4) redução de custos e riscos; e (5) 

acúmulo de capital social. 

 

Escala e poder de mercado dizem respeito aos benefícios adquiridos com o 

aumento do número de participantes na rede que, em maior número, podem obter maior 

representatividade, força de mercado, poder de barganha, credibilidade e vastas relações de 

mercado.  Na medida em que a rede se torna mais robusta consegue se diferenciar em sua área 

de atuação, fortalecendo a sua imagem perante o mercado (BALESTRIN; VERSCHOORE, 

2008).  

 

O acesso a soluções coletivas está relacionado ao conjunto de infraestrutura, 

produtos e serviços gerados em coletividade para o aperfeiçoamento das suas atividades. 

Exemplos de soluções coletivas são investimentos em maquinários e tecnologia, ações de 

capacitação, estruturas de comercialização, marketing compartilhado, inclusão digital, 

garantia de crédito, entre outros (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). As responsabilidades 

compartilhadas são fundamentais para o desenvolvimento intra e interorganizacional 

(GRANDORI; SODA, 1995). 

 

 As ações voltadas para a aprendizagem e inovação têm a finalidade de promover 

o compartilhamento do conhecimento entre os atores da rede, fortalecendo a aprendizagem 

coletiva, e o desenvolvimento de um modelo de inovação em rede. As relações externas às 

organizações favorecem a socialização de conhecimentos, de informações e de experiências, o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços e de modelos de negócios capazes de 

possibilitar o acesso a novos mercados (NOOTEBOOM, 2010; BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2008). 

 

 A redução de custos e riscos, por sua vez, diz respeito à conveniência de 

compartilhar com os atores da rede os riscos e custos provenientes dos investimentos 

conjuntos. Como resultado, as empresas inseridas nas redes de cooperação adquirem 

produtividade, confiança em novos investimentos e facilidade transacional (KEIL, 2000; 

BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008).  
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O acúmulo de capital social, por fim, é obtido por meio das relações estabelecidas 

e do sentimento de pertencimento a um grupo específico. Está relacionado também ao 

compartilhamento de valores e normas capazes de minimizar práticas oportunistas. Como 

consequência, a rede pode contar com uma coesão interna capaz de ampliar a confiança entre 

os seus integrantes e de criar laços de reciprocidade (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). 

As relações sociais estabelecidas facilitam o acesso à recursos e oportunidades, melhorando o 

desempenho das empresas em redes de cooperação (NAHAPIET, 2010).  

 

É comum também que as empresas inseridas em redes de cooperação estabeleçam 

relações competitivo-cooperativas ou de coopetição. O termo coopetição ou “coopetition” foi 

citado primeiramente por Brandenburger e Nalebuff (1995) a partir da teoria dos jogos, para 

defender que as empresas que adotam estratégias “ganha-ganha” possuem melhores vantagens 

competitivas do que as que estabelecem relações “ganha-perde”. 

 

Coopetição é um processo caracterizado pela interação recíproca de cooperação e 

competição entre dois ou mais agentes em seus níveis individuais, grupais e organizacionais 

(BENGTSSON; ERIKSSON; WICENT, 2010). Sendo assim, a coopetição se dá por meio de 

um relacionamento entre duas ou mais pessoas ou organizações baseado em um ininterrupto 

processo de cooperação e de competição onde, em algumas situações, há práticas cooperativas 

e em outras, competitivas (YAMI et al., 2010).  

 

O quadro teórico da coopetição engloba as seguintes premissas: (1) a 

interdependência das organizações como forma de partilhar e criar valor econômico; (2) a 

interdependência das organizações como um jogo de somas positivas para alcance de 

vantagens competitivas; e (3) a interdependência das organizações como um jogo de somas 

positivas para troca parcial de interesses convergentes (DAGNINO; ROCCO, 2009).  

 

Luo (2007) apresenta níveis de coopetição para expressar o grau em que as 

organizações exercem práticas competitivas e cooperativas (FIGURA 1). O autor elenca 

quatro tipos de intensidade: situação de afirmação, situação de isolamento, situação de 

parceria e situação adaptativa.   
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Figura 1 – Intensidade da coopetição  

 

Fonte: Luo (2007). 

 

A situação de afirmação ocorre quando duas ou mais empresas inseridas exercem 

um comportamento altamente competitivo e marcado pela baixa ou até mesmo pela ausência 

de cooperação. Geralmente ocorre quando as empresas possuem produtos e/ou serviços 

similares, os elementos de mercado são semelhantes e os recursos são facilmente imitáveis, 

fazendo com que as empresas não se motivem a cooperar. Dessa forma, há uma forte disputa 

por posicionamento estratégico e por nichos, reprimindo o potencial de cooperação e a 

capacidade de compartilhamento de conhecimentos, que ficam enraizados nas próprias 

companhias (LUO, 2007). 

 

Uma situação de isolamento é caracterizada pela ausência de interação da empresa 

com outros concorrentes, pela baixa cooperação e manutenção da concorrência. A empresa 

atua de forma independente e expande no mercado global por conta própria. Como 

consequência, pode ter dificuldades em ingressar em novos mercados e investir em inovação e 

possuir uma carta limitada de produtos e/ou serviços. As empresas inseridas em uma situação 

de isolamento geralmente se utilizam da integração vertical, expansão de escala e domínios de 

especialização como uma forma de sobreviver estrategicamente a ambientes de baixa 

concorrência (LUO, 2007). 

 

A situação de parceria ocorre quando empresas mantêm relações mútuas de 

cooperação e competição caracterizada pela troca de recursos e capacidades complementares, 



43 
 

com aprimoramento da colaboração competitiva e dos laços econômicos entre os parceiros. 

Esta interação predomina em situações onde empresas não competem diretamente por conta 

da existência de baixa concorrência. Sendo assim, elas compartilham conhecimentos, 

recursos, mantêm relações de recíproca interdependência voltada para o alcance de ganhos 

coletivos melhorando, consequentemente, o desempenho organizacional de cada uma das 

empresas (LUO, 2007). 

 

Por fim, a situação de adaptação se refere a uma relação de alta cooperação e alta 

competição onde as empresas precisam desenvolver relações coopetitivas para alcançar seus 

objetivos. Sendo assim, as empresas na situação de adaptação cooperam em segmentos 

específicos enquanto que competem duramente de forma independente para se manterem 

competitivas em seus negócios principais, reduzindo custos e riscos (LUO, 2007). 

 

Já Zineldin (2004), elenca sete precondições para promover e conservar relações 

entre empresas de forma duradora em um processo de coopetição: (1) as empresas envolvidas 

precisam contrabalancear os prós e contras do relacionamento; (2) cada empresa deve possuir 

algo de valor que a outra queira; (3) reconhecimento por parte das empresas de que as normas, 

os valores e o respeito são cruciais para o futuro dos relacionamentos; (4) as empresas 

precisam estar engajadas em um relacionamento marcado pela interação constante; (5) a 

comunicação deve fluir constantemente entre as empresas; (6) o relacionamento entre as 

empresas deve ser mutuamente reconhecido; e (7) as empresas precisam se sentir livres para 

recusar condições que possam prejudicá-las.  

 

Chin, Chan e Lam (2008), por seu turno, defendem a existência de três fatores 

críticos de sucesso para a promoção da coopetição: (1) compromisso da gestão, já que é por 

meio dela que as empresas irão favorecer a coopetição com o desenvolvimento de políticas e 

estratégias e alocação de recursos; (2) desenvolvimento de relacionamentos, uma vez que uma 

relação amigável e respeitosa é importante para a conservação dos relacionamentos entre 

competidores; e (3) gestão da comunicação, por meio de um sistema de informação que dê 

suporte ao intercâmbio de dados, tornando a comunicação uma arma estratégica para que as 

empresas transformem dados importantes em informações compartilhadas. 

 

 O equilíbrio entre a competição e a cooperação é fruto de um comportamento 

voltado para a busca de ganhos. Quando as empresas cooperam, elas obtêm vantagens 
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colaborativas e desenvolvem estratégias visando ganhos conjuntos. Por outro lado, quando as 

empresas competem, elas impulsionam suas oportunidades de mercado com a utilização dos 

seus recursos raros e das suas competências essenciais. Cooperação e competição não são 

excludentes, pelo contrário, oferecem oportunidades singulares que seriam impossíveis de 

serem aproveitadas isoladamente (LADO; BOYD; HANLON, 1997). Diante de tais 

evidências, ressalta-se a importância da compreensão dos aspectos sociais e da sua influência 

nas redes de cooperação interorganizacional. 

 

3.3 Aspectos organizacionais  

 

A partir da compreensão das redes de cooperação como uma forma de 

organização é possível analisar os seus aspectos gerenciais a fim de propor mecanismos de 

gestão capazes de fazer com que as empresas estejam preparadas para enfrentar as pressões 

contingenciais do ambiente externo (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). 

 

A coordenação das redes interorganizacionais possui propriedades específicas. A 

primeira delas é que o processo administrativo das redes é baseado em jogos cooperativos de 

comunicação. A segunda é que as redes não precisam de uma intermediação direta entre seus 

atores e o mercado, podendo se desenvolver de diversas formas e intensidades (GRANDORI; 

SODA, 1995). O principal desafio das redes de cooperação consiste em “[...] compatibilizar 

uma arquitetura múltipla e multidimensional em consonância com mecanismos eficazes de 

gestão do trabalho” (MENDES; CUNHA; TEIXEIRA, 2005, p. 79). 

 

A gestão das redes de cooperação se diferencia das estruturas das organizações 

tradicionais em muitos aspectos (QUADRO 1). As empresas tradicionais têm como objetivo 

principal a obtenção de lucros individuais e seus modelos de gestão são caracterizados pela 

centralização na tomada de decisão, rigidez e formalização na elaboração de contratos, 

liderança voltada para o controle e comando, estruturas hierarquizadas, resultados por 

empregado e por departamento, entre outros. Em contrapartida, a gestão das redes de 

cooperação tem como objetivo principal o alcance de ganhos coletivos e sua gestão é marcada 

pela democratização da tomada de decisão, contratos flexíveis e constitucionais, direções 

individualizadas e interdependentes, resultados individuais e coletivos, entre outros 

(BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). 
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Quadro 1 – Gestão da empresa individual versus gestão das redes de cooperação 

Características da gestão Empresa tradicional Redes de Cooperação 

Objetivo principal Lucro Ganhos coletivos 

Interação Impositiva e burocrática Colaborativa e em rede 

Contratualização Rígida e formalizada Constitucional e flexível 

Orientação estratégica Individual Coletiva 

Coordenação Funcionalista e hierárquica Transversal e interdependente 

Papel dos gestores 
Internamente nas empresas e com 

base na autoridade e no comando 

Por meio das empresas e com 

base na influência e negociação 

Tomada de decisão Centralização impositiva Descentralizada e democrática 

Planejamento Geral e em cada departamento 
Conjunto e em cada empresa 

associada 

Direção Definida de forma hierárquica 
Definida de forma 

interdependente 

Controle 
Baseados em direitos proprietários 

e em acordos contratuais 

Baseado na reciprocidade das 

relações entre os associados 

Avaliação 
Resultados departamentais e por 

empregado 

Resultados coletivos e por 

empresa associada 

Fonte: Balestrin e Verschoore (2008). 

 

Fialho (2005) sugere alguns aspectos operacionais a serem implantados em uma 

rede cooperação interorganizacional: (1) implantação de indicadores de resultado e 

desempenho, para avaliação dos aspectos quantitativos e qualitativos da rede; (2) mecanismos 

de sanções coletivas, para anular atitudes indesejáveis dentro da rede, como práticas 

oportunistas; (3) mediação de conflitos, favorecendo a negociação de conflitos em direção a 

acordos; (4) tomada de decisão, definição de como ocorrerão os processos decisórios no 

âmbito da rede; (5) critérios de ingresso, estabelecimento dos pré-requisitos necessários para o 

ingresso de novos atores na rede; (6) participação nos resultados, definição clara de como os 

resultados serão distribuídos entre as empresas participantes; e (8) organização por ações e 

eventos, organização de grupos de trabalho específicos para o desenvolvimento de novos 

projetos e demais atividades. 

 

Balestrin e Verschoore (2008), por sua vez, apresentam três modelos de gestão de 

redes de cooperação: (1) gestão a partir da auto-organização; (2) gestão a partir de uma 
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empresa líder; e (3) gestão a partir de uma entidade administrativa autônoma. A gestão a 

partir da auto-organização (FIGURA. 2) é desenvolvida a partir da formação de uma rede 

formada por poucos atores que se auto-organizam para atingir objetivos conjuntos marcados 

pela baixa complexidade. Neste tipo de gestão, prevalecem os laços fortes e uma relação 

densa entre os atores (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). 

 

Figura 2 – Gestão a partir da auto-organização 

 

Fonte: Balestrin; Verschoore (2008). 

 

A gestão a partir de uma empresa líder acontece quando uma determinada 

empresa toma para si as responsabilidades e os custos relacionados à gestão da rede, 

desenvolvendo práticas de gestão voltadas para o alcance dos objetivos coletivos (FIGURA 

3). Este tipo de gestão consegue obter benefícios diferenciados como maior integração, 

flexibilidade, complementaridade, poder de escala e redução de custos e riscos (BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2008). 

 

Figura 3 – Gestão a partir de uma empresa líder 

 

Fonte: Balestrin; Verschoore (2008). 
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Por fim, a gestão a partir de entidade administrativa autônoma é realizada em 

larga escala visando gerenciar de forma eficiente e eficaz a rede (FIGURA 4). Neste tipo de 

gestão, os atores da rede financiam a contratação de profissionais que estarão responsáveis 

pela concepção e gestão da rede. Assim, os atores enxergam a rede como sua organização, 

aumentando o envolvimento das ações conjuntas para seu fortalecimento competitivo.  

 

Figura 4 – Gestão entidade autônoma 

 

Fonte: Balestrin e Verschoore (2008). 

 

A governança das redes interorganizacionais está voltada para o aumento da 

competitividade, para o fortalecimento das relações interorganizacionais e para o alcance de 

resultados conjuntos entre as empresas que participam deste tipo de arranjo organizacional 

(ZACCARELLI et al.2008). 

 

De acordo com Caglio (1998), a governança interorganizacional se dá por meio da 

coordenação dos interesses da rede e dos seus atores individuais, por intermédio de 

instrumentos capazes de estruturar informações, gerir comportamentos e estabelecer regras de 

conduta. Grandori e Soda (1995), por seu turno, complementam defendendo que este tipo de 

governança é responsável por coordenar as atividades econômicas das empresas.  

 

Tal coordenação pode se apresentar de três formas distintas: (1) mecanismos 

orientados pelo contexto, que são influenciados por elementos informais e culturais e 

procuram definir um contexto apropriado para que os objetivos coletivos sejam alcançados; 

(2) mecanismos orientados por conteúdo, são formais e burocráticos com intervenção direta 

de gerentes; e (3) mecanismos orientados por processos, visam obter ganhos coletivos por 
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meio do aperfeiçoamento conjunto dos processos de trabalho (GERINGER; HERBERT, 

1991). 

 

Nas redes de base não contratual, a governança é sustentada por mecanismos 

sociais e institucionais e surge para equilibrar as necessidades, minimizar as dificuldades 

simultâneas devido à incerteza ou à complexidade das tarefas envolvidas ou até mesmo para 

garantir a sobrevivência dos atores envolvidos. Como consequência, a governança pode 

estimular um comportamento cooperativo e o desenvolvimento de mecanismos sociais de 

sanções coletivas capazes de substituir os mecanismos formais de gestão e a governança 

contratual (YOON; HYUN, 2010). Tal informalidade, no entanto, não implica em 

desorganização. Pelo contrário, apresenta-se como uma oportunidade para reunir pessoas com 

interesses convergentes, pertencentes a diferentes sistemas hierárquicos, interessadas em 

resolver problemas coletivos e trocar perspectivas e experiências (HERTTING; VEDUNG, 

2012).  

 

Conclui-se, dessa forma, que as redes de cooperação devem possuir uma dinâmica 

particular de gestão, cujas estratégias devem estar pautadas na flexibilidade e na constante 

possibilidade de adaptação em sua estrutura e processos. Tal flexibilidade deve incluir a 

probabilidade da entrada e saída de novos membros e a habilidade de se relacionar a outras 

redes, associações ou demais entidades (FIALHO, 2005).  

 

3.3.1 Tipologias 

 

As redes são marcadas por uma quantidade significativa de estruturas e modelos 

organizacionais. Por esta razão, é um processo complexo classificá-las (HOFFMAN; 

MOLINA-MORALES; MARTINEZ-FERNANDES, 2004). Tal complexidade tem tornado o 

entendimento do termo ambíguo, pois as empresas podem se relacionar de diversas maneiras 

variando de estruturas simples, como relações de amizade a relações altamente formalizadas, 

como as joint ventures (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008).  

 

Este estudo irá explorar as classificações dos seguintes autores: Alvarez e Ferreira 

(1995), Grandori e Soda (1995), Cândido e Abreu (2000), Hoffman, Molina-Morales e 

Martinez-Fernandes (2004) e Balestrin e Verschoore (2008). Apesar de algumas tipologias se 

repetirem, optou-se por preservar o foco de análise dos autores. 
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3.3.1.1 Tipologia quanto à área de atuação 

 

Alvarez e Ferreira (1995) consideram que o termo organizações em rede pode ser 

aplicado a diversos fenômenos e sob diversos níveis de análise, em virtude da dinamicidade 

de suas estruturas e dos tipos transitórios de arranjos sociais identificados. Apesar disso, os 

autores defendem a existência de quatro tipos de redes diferentes: redes sociais, redes 

interorganizacionais, redes intra-organizacionais e redes informais (QUADRO 2).  

 

Quadro 2 – Diferentes significados de redes organizacionais 

Nível de Análise Conteúdo 

Redes Sociais Redes como blocos de construção social de um tecido econômico do país 

Redes Interorganizacionais Constelações de empresas unidas lateralmente 

Redes Intra-organizacionais Organizações não-burocráticas e com baixo acoplamento 

Redes informais Realidades organizacionais informais, crítica para fazer as coisas 

Fonte: Alvarez e Ferreira (1995). 

 

As redes sociais são caracterizadas pela junção dos aspectos sociais, econômicos e 

políticos, formando unidades sistematicamente integralizadas (ALVAREZ; FERREIRA, 

1995). 

As redes interorganizacionais são estabelecidas por meio da abertura dos limites 

organizacionais com o intuito de firmar relações de benefícios mútuos. São marcadas por 

acordos de colaboração lateral, realizados por organizações interdependentes. Atualmente, as 

empresas precisam voltar seus esforços para suas atividades principais e diminuir a busca por 

auto-suficiência. Para isso, reduzem funções em escala e em escopo e abrem seus limites 

organizacionais para a realização de práticas colaborativas com clientes, fornecedores e até 

mesmo com concorrentes, firmando acordos informais de trabalho pautados na cooperação 

(ALVAREZ; FERREIRA, 1995). 

 

As redes intra-organizacionais são caracterizadas pela descentralização da tomada 

de decisão e pela quebra das barreiras internas entre as áreas. Estão voltadas para o 

desenvolvimento dos colaboradores internos e para a utilização de uma orientação de mercado 

capaz de promover uma horizontalização das atividades das unidades de negócio, diminuindo 

as barreiras internas entre as áreas funcionais (ALVAREZ; FERREIRA, 1995). 
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As redes informais são importantes, pois revelam as relações escondidas por trás 

das ações de cooperação. O seu principal benefício é a identificação das relações de influência 

e poder no local de trabalho. Por esta razão, não devem ser menosprezadas, pois questões 

políticas e comportamentais enraizadas de forma alternativa nas redes podem influenciar no 

seu desempenho (ALVAREZ; FERREIRA, 1995). 

 

3.3.1.2 Tipologia quanto ao grau de formalização, centralização e cooperação 

 

Grandori e Soda (1995) identificam a existência de quatro tipos de redes: redes 

sociais, redes burocráticas, redes proprietárias e redes simétricas (FIGURA.5).  

 

Figura 5 – Tipologia de redes de empresas 

 

Fonte: Grandori e Soda (1995). 

 

As redes sociais são pautadas pela ausência de acordos formais. As relações 

estabelecidas entre as empresas são puramente sociais. Sendo assim, são caracterizadas por 

apresentarem poder de oportunidades de carreira, sentimento de pertencimento e amizade e 

troca de “produtos sociais”, tais como status e prestígio (GRANDORI; SODA, 1995). 

 

As redes simétricas são representadas pelas relações horizontais, através da 

conexão dos atores em ações conjuntas como tomada de decisão e comunicação. Já as redes 

assimétricas, são representadas pelas redes verticais e baseadas em interdependências 

transacionais, ligadas por contratos que especificam somente os procedimentos das trocas dos 

produtos e serviços compartilhados pela rede e não os seus relacionamentos. As constelações 

de empresas são um exemplo desse tipo de rede, uma vez em que nelas os atores são geridos 

de maneira informal por uma empresa central que administra e controla ações estratégicas, 

competências, informações e recursos (GRANDORI; SODA, 1995). 
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As redes burocráticas, por sua vez, são caracterizadas pela existência de relações 

formais e de acordos de associação contratual, que além de especificarem os termos de troca 

de produtos e/ou serviços especificam as relações organizacionais realizadas entre os atores 

aliados. Apesar do alto grau de formalização e de complexidade existente nesse tipo de rede, 

tais ações não eliminam a presença das redes sociais.  

 

Por fim, as redes proprietárias são marcadas pela existência de acordos sobre o 

direito a propriedades entre os acionistas das empresas. Este tipo de rede é pautado somente 

em interesses financeiros, com prevalência de práticas de oportunismo (GRANDORI; SODA, 

1995). 

 

3.3.1.3 Tipologia quanto à direcionalidade, localização, formalização e poder 

 

Hoffman, Molina-Morales e Martinez-Fernandes (2004), após levantamento 

bibliográfico, dividiram as redes em: verticais, horizontais, dispersas, aglomeradas, com base 

contratual formal e informal, orbitais e não-orbitais (QUADRO 3). 

 

Quadro 3 – Características e tipologias das redes  

Indicadores Tipologia 

Direcionalidade Vertical 

Horizontal 

Localização Dispersa 

Aglomerada 

Formalização Base contratual formal 

Base não contratual 

Poder Orbital 

Não-orbital 

Fonte: Hoffman, Molina-Morales e Martinez-Fernandes (2004). 

 

Para isso, os atores dividiram em indicadores e tipologias correspondentes. Assim, 

com relação à direcionalidade, defendem que as redes podem ser verticais ou horizontais. As 

redes verticais são aquelas formadas por empresas distintas que terceirizam os seus processos 

e pela relação de controle de uma empresa sobre as demais. Tais empresas adotam a estratégia 

da especialização, focando nas suas competências essenciais e terceirizando as atividades que 

não estejam atreladas ao seu negócio principal. Já as redes horizontais são criadas por 
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empresas independentes que se unem com o objetivo de exercer a colaboração e que não 

dependem da existência de uma empresa líder (HOFFMAN; MOLINA-MORALES; 

MARTINEZ-FERNANDEZ, 2004). 

 

Com relação à localização, as redes podem ser dispersas ou aglomeradas. As redes 

dispersas são aquelas que estão distantes geograficamente, mas que conseguem administrar a 

distância por meio de um aperfeiçoado processo logístico. Ocorrem mais em redes verticais.  

Já nas redes aglomeradas, a relação não se dá somente entre as empresas, mas também com as 

universidades, instituições governamentais e centros de tecnologia (HOFFMAN; MOLINA-

MORALES; MARTINEZ-FERNANDEZ, 2004). 

 

Em se tratando da formalização, as empresas podem ter uma base contratual 

formal ou informal. As redes com base contratual formal são aquelas formadas por empresas 

que estabelecem relações formais mediadas por contrato e pelo estabelecimento de regras de 

conduta entre os participantes. Por outro lado, as redes com base não contratual não 

estabelecem contratos formais entre os atores. São baseadas principalmente nas relações de 

confiança estabelecidas e pelas sanções coletivas, criadas para punir aqueles que não agirem 

em consonância com os valores da rede (HOFFMAN; MOLINA-MORALES; MARTINEZ-

FERNANDEZ, 2004). 

 

Por fim, a relação de poder desenvolvida na rede pode se dá de forma orbital ou 

não-orbital. Nas redes orbitais há a existência de um centro de poder por onde as outras 

empresas circulam. Já as redes não-orbitais são caracterizadas pela igualdade de poder 

decisório entre as empresas (HOFFMAN; MOLINA-MORALES; MARTINEZ-

FERNANDEZ, 2004). 

 

3.3.1.4 Tipologia quanto aos elos estabelecidos entre os atores da rede 

 

Balestrin e Verschoore (2008) classificam as redes como: assimétricas, simétricas, 

formais e informais (FIGURA. 6).   
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Figura 6 – Mapa conceitual das redes de cooperação 

 

Fonte: Balestrin e Verschoore (2008). 

 

As redes assimétricas são representadas por uma hierarquia e centralização de 

poder, formadas por empresas verticalmente integradas que buscam se tornar mais flexíveis e 

competitivas. Um exemplo desse tipo de rede são as “empresas em rede”, que possuem 

unidades interdependentes dispersas geograficamente e que mantêm modelos semelhantes aos 

desenvolvidos pelas matrizes e filiais (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). 

 

Já as redes simétricas são caracterizadas pela existência de descentralização do 

poder e de independência entre as empresas em virtude da cooperação horizontal entre seus 

membros. Apesar das empresas possuírem um processo de gestão independente, há um 

compartilhamento de atividades específicas para obtenção de acesso a informações e 

tecnologias, desenvolvimento de gerenciamento da rotina e da qualidade e suporte de custos e 

riscos no desenvolvimento de pesquisas, investimentos e na criação de novos mercados. Um 

exemplo deste tipo de redes são as ações de associativismo, como associações profissionais, 

consórcio de compras e alianças tecnológicas de Pesquisa & Desenvolvimento (BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2008). 

 

Nas redes formais há a utilização de regras claras e formalizadas mediante termos 

contratuais que ditam as regras de conduta dos envolvidos, bem como seus direitos e deveres. 

A confiança parece possuir papel relevante. Exemplos de redes formais são as joint ventures, 

consórcios de exportação e as alianças estratégicas (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). 
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As redes informais, por seu turno, são caracterizadas pela existência de uma 

participação espontânea e por relacionamentos informais baseados na relação de confiança. 

Favorecem o compartilhamento de experiências, conhecimentos e informações com base na 

livre participação e no desenvolvimento de uma cultura associativa. Como exemplos deste 

tipo de rede, têm-se as redes de pesquisadores e até mesmo as redes de crime organizado 

(BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). 

 

Diante do que foi exposto acerca das características organizacionais das redes de 

cooperação interorganizacional, faz-se necessário compreender os seus aspectos estratégicos. 

 

3.4 Aspectos sociais  

 

Lazzarini (2008, p. 17) afirma que: 

 

[...] Uma rede é composta por nós (nodes) e por laços (lines ou edges) que 

interligam os nós. Os nós, em geral, são representados pelo que chamaremos 

genericamente de atores (indivíduos ou firmas), enquanto os laços representam os 

relacionamentos entre eles.  

 

 

A conectividade entre as empresas é pré-requisito para a existência das redes de 

cooperação. Tal conectividade é expressa por meio do relacionamento entre os atores, bem 

como pelos recursos de comunicação por eles utilizados, quer seja por meio de contato face a 

face, quer seja pela utilização de aparatos tecnológicos. Quanto mais intensa for a 

comunicação entre os atores, maior será a conectividade e, consequentemente, a quantidade 

de conhecimento tácito comunicado (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2007). 

 

Dessa forma, as conexões estabelecidas se constituem no reconhecimento da 

interdependência das empresas envolvidas na rede, na medida em que promovem 

transferência de tecnologia, estímulo à confiança e à legitimidade, compartilhamento de 

experiências e know-how e melhoria do desempenho econômico. Tais trocas podem estar 

direta ou indiretamente atreladas ao fornecimento de um produto específico, ao passo em que 

fica difícil saber quando o trabalho de uma empresa começa e o da outra termina 

(THORELLI, 1986). Por fim, a conectividade entre as empresas aumenta a probabilidade de 

sobrevivência e a capacidade de se obter financiamentos (POWELL; SWITH-DOER, 1994). 
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A partir dessa afirmação, pode-se perceber a natureza social que sustenta as redes 

de cooperação interorganizacional. Isto porque os relacionamentos estabelecidos entre os 

atores da rede são baseadas em relações de poder, oportunismo, interesses, confiança, 

negociação, controle social, entre outros (SACOMANO NETO, 2003). Na perspectiva social 

das redes de cooperação, o foco de estudo são as atividades conjuntas desenvolvidas e os 

intercâmbios contínuos entre os atores em um sistema social (KENIS; OERLEMANS, 2010). 

 

Nohria (1992) afirma que a importância do estudo dos aspectos sociais das redes 

reside no fato de que: (1) as organizações são formadas por redes sociais e, com tal, devem ser 

estudadas e analisadas; (2) o ambiente organizacional é marcado por empresas interligadas e 

em constante interação; e (3) os comportamentos e atitudes dos diferentes atores envolvidos 

podem ser explicados de forma mais clara a partir dos seus relacionamentos. 

 

Nesse aspecto, o sistema social em que as redes estão inseridas vê os atores 

introduzidos em relacionamentos interligados, capazes de oferecer oportunidades resultantes 

da interação (KENIS; OERLEMANS, 2010). As relações cooperativas influenciam na 

distribuição de recursos na rede. O desenvolvimento de um fluxo dinâmico de recursos e o 

grau de influência dos atores colabora para a assimetria dos relacionamentos influenciando no 

comportamento competitivo da rede (GNYAWALI; MADHAVAN, 2001). Dessa forma, os 

laços coletivos de cooperação entre os atores organizacionais são estabelecidos a partir do 

reconhecimento da sua importância para a realização de transações específicas, podendo atuar 

de diversas formas, sendo caracterizados por múltiplas interdependências (RANK; 

ROBBINS; PATTINSON, 2010). 

 

As transações econômicas entre as redes de cooperação são diretamente 

influenciadas pelo contexto social no qual estão inseridas e também pela posição dos atores na 

rede (GULATI, 1998). Corroborando com esta afirmação, as ações econômicas estabelecidas 

são guiadas mais por trocas sociais baseadas em afinidades relacionais, reputação e interesses 

mútuos que por uma estrutura formal de autoridade (POWELL, 1990). O contexto social é, 

dessa forma, um fator essencial para que as redes de cooperação se fortaleçam e se tornem 

competitivas.  

 

As relações de cooperação serão sempre influenciadas não somente pelo padrão 

individual de participação, mas principalmente pelos diversos relacionamentos estabelecidos 
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com os demais parceiros envolvidos (RANK; ROBBINS; PATTINSON, 2010). Sendo assim, 

é fundamental que se compreenda como elementos cognitivos, culturais, institucionais e 

estruturais influenciam no comportamento e no desempenho das redes (GULATI; NOHRIA; 

ZAHER, 2000).  

 

Tal importância reside no fato de que a estrutura social da rede de cooperação é 

fruto da dinâmica presente nos comportamentos esperados pelos atores da rede. A conduta 

dos atores e sua atuação e esforço para promoção do desempenho positivo da rede afeta 

diretamente nas afiliações e nos padrões de interação e dita a forma como os membros se 

comportam (GULATI, 1998). 

 

O funcionamento das redes se dá pela criação de conexões entre os diferentes 

atores, onde os nós estabelecidos são os elementos locais e a malha inteira é considerada 

como o elemento global da rede. A interconectividade estabelecida pelas redes faz com que as 

ações locais tenham uma ressonância global. Outrossim, a estrutura da rede influência na 

dinâmica das relações locais e globais. As estruturas formadas pelas redes são complexas, 

pois são diretamente dependentes não só da quantidade de elementos e fatores envolvidos, 

mas também da diversidade, incerteza e interatividade presente neste arranjo 

interorganizacional. Isto porque é impossível prever as ações e o comportamento dos atores 

envolvidos, bem como avaliar a força das conexões estabelecidas, a densidade das ligações e 

a capacidade de crescimento das redes (ALMEIDA FILHO, 2005).  

 

Granovetter (1985) utilizou o termo “embeddedness” para mostrar como o 

comportamento econômico dos atores influencia nas relações sociais por eles estabelecidas. 

Segundo o autor, as relações sociais se inserem de forma irregular em diferentes setores 

econômicos permitindo práticas de oportunismo, desordem e desconfiança. As relações 

sociais, então, servem para inibir prevaricações e gerar confiança mútua.  

 

Apesar disso, as relações sociais não são suficientes para diminuir condutas 

ilegais e conflitos por três motivos: (1) a confiança desenvolvida nas relações sociais oferece 

uma oportunidade aprimorada para práticas oportunistas, uma vez que os indivíduos se 

tornam mais vulneráveis; (2) fraudes são punidas de forma mais eficiente por grupos que 

estimulam o desenvolvimento da confiança em suas relações; e (3) a extensão da desordem 

resultante das fraudes depende diretamente de como a rede de relacionamento está 
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estruturada, pois quanto mais os relacionamentos estão estabilizados, mais fácil é para 

identificar e punir aqueles que estiverem desenvolvendo práticas oportunistas. Os laços 

estabelecidos entre os atores então, servem de mecanismos de controle social para a criação 

de uma “economia moral” dentro da rede que se utiliza de interesses políticos e sociais para 

alcançar ganhos econômicos (GRANOVETTER, 1992).  

 

Granovetter (1992) apresenta ainda dois tipos de embeddedness: o relacional e o 

estrutural. O embeddedness relacional dá ênfase ao papel dos laços no processo de obtenção 

de informações. A posição estrutural que os atores ocupam na rede irá determinar o valor da 

informação compartilhada, já que o fluxo de informação flui através da estrutura da rede. 

Sendo assim, os atores que possuem uma forte ligação entre si estão mais sujeitos a dividir 

um entendimento comum sobre comportamentos e ações, compartilhando informações e 

conhecimentos de forma dinâmica. O embeddedness estrutural, por sua vez, relaciona a 

posição que um determinado ator ocupa na rede e como tal posição influencia no seu 

comportamento. Sendo assim, a posição que os atores ocupam na rede irá evidenciar o seu 

padrão relacional e sua influência perante os demais atores envolvidos.  

 

Roldan, Lenz e Hansen (2007) afirmam que a dimensão social das redes de 

cooperação está voltada para aspectos relacionados diretamente às pessoas e na forma com 

estas atuam nas organizações. Para isso, com base em uma pesquisa bibliográfica definiram os 

seguintes fatores críticos de sucesso desta dimensão: (1) cultura, por meio do 

compartilhamento de problemas de integração interna e de adaptação externa a outros 

membros da rede e da consequente formação de atuações semelhantes diante desses 

problemas; (2) confiança, a partir da ausência do questionamento sobre a veracidade de 

informações e fatos; (3) comprometimento, por meio do sentimento de engajamento coletivo 

em prol do sucesso da rede; (4) espírito coletivo, através da diminuição dos riscos em virtude 

da ajuda mútua diante das dificuldades; e (5) troca de experiências, para alcance e sustentação 

da vantagem competitiva da rede. 

 

Os relacionamentos interorganizacionais só são favoráveis quando a cooperação 

existente entre os atores possibilita a aquisição de benefícios mútuos e a satisfação dos 

interesses coletivos. Igualmente, a dinamicidade presente nas redes de cooperação 

interorganizacionais permite analisar aspectos de governança e de poder presentes neste tipo 

de arranjo interorganizacional (HELAL; CAMARGOS, 2007). 
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3.5 Aspectos políticos  

 

Ainda se tem pouco conhecimento sobre a literatura que trata da relação das redes 

de cooperação com seus aspectos políticos. No entanto, o estudo da dimensão política é 

fundamental para a compreensão dos fatores que englobam as relações entre os atores 

envolvidos, bem como do nível de influência, poder e dominação inerentes a esta tipologia 

organizacional.  

 

A análise da dimensão política deste tipo de arranjo interorganizacional deve levar 

em consideração a governança estabelecida nas redes de cooperação interorganizacionais. Isto 

porque a governança das redes de cooperação interorganizacionais é fruto de uma tendência 

para se alcançar resultados políticos e organizar o fornecimento de produtos e/ou serviços por 

meio do desenvolvimento de uma sociedade em rede (KLIJN, 2010). Tal organização é 

formada por atores proativos que gerenciam de forma estratégica suas conexões em rede para 

obter ganhos competitivos e reduzir incertezas (KNOKE; CHEN, 2010).  

 

A governança das redes de cooperação sofre influência direta das relações de 

poder estabelecidas, dos procedimentos de tomada de decisões aplicados e das normas e 

convenções estabelecidas (BULMER, 1995). Dessa forma, o poder político se apresenta como 

um fator intimamente ligado à governança das redes de cooperação, já que influencia 

diretamente na maneira como os atores da rede estão envolvidos no aperfeiçoamento e 

fornecimento dos serviços, assim como na forma como a comunicação é processada através 

da rede (KLIJN, 2010).  

 

A relação de poder então, juntamente com a complementaridade dinâmica dos 

segmentos, a interdependência dos atores e a busca de recursos influencia diretamente na 

forma como os diversos atores interagem (PAULILLO; 2001). Há atores que se inserem nas 

redes de cooperação interorganizacionais visando atingir ganhos individuais que somente 

poderão ser obtidos por meio do trabalho coletivo (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). De 

modo similar, há casos em que os grupos mais fortalecidos estabeleçam relações de poder 

sobre os atores menos fortalecidos da rede a fim de controlá-los e garantir posições 

privilegiadas (LOTIA; HARDY, 2010).  
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Em outras palavras, partindo-se do princípio de que os recursos são distribuídos 

de forma heterogênea entre os atores da rede, tal especificidade impacta na definição dos 

papéis dentro da rede facilitando que jogos de poder sejam estabelecidos e que os atores que 

detêm uma menor fatia dos recursos se submetam a determinadas situações para garantir sua 

sobrevivência e a utilização de tais recursos (PARK; RETHERMEYER, 2012). 

Consequentemente, os relacionamentos entre os atores da rede tendem a se diferenciar em 

relação à frequência de interação, ao grau de intensidade e padronização das estruturas de 

trabalho, interferindo também na forma como há o intercâmbio de recursos entre os atores 

envolvidos (BÖRZEL, 1998).  

 

Além da relação de poder, as redes interorganizacionais são influenciadas também 

pelas oportunidades de ações e por interesses. As oportunidades de ações dizem respeito às 

possibilidades de crescimento e aperfeiçoamento dos atores. Já nas ações de interesse 

prevalecem as preferências de alguns atores de forma isolada em detrimento ao interesse 

coletivo (PAULILLO; 2001). 

 

O domínio político nas redes de cooperação é formado por grupos de interesse 

capazes de definir ações, formular estratégias, organizar ações políticas coletivas e até mesmo 

gerenciar a posição dos atores na rede (KNOKE; CHEN, 2010). Tal domínio político é 

caracterizado por relações relativamente estáveis e interdependentes, de forma não-

hierárquica, estabelecidas pela consciência de que cooperar é a maneira mais eficaz para o 

alcance de objetivos comuns (BÖRZEL, 1998).  

 

As redes de cooperação interorganizacional podem ser estruturadas tanto por uma 

governança formal (contratual) quanto informal (baseada na confiança), sendo esta última 

vista como o elemento fundamental para o sucesso das redes de cooperação, visto que é o 

nível de confiança estabelecido entre os participantes que irá ditar o grau de interação da rede, 

repercutindo em todo o processo do seu estabelecimento (BALESTRIN; VERSCHOORE, 

2008). 

 

Tubin e Levin-Rozalis (2008) defendem que há quatro tipos de obstáculos à 

formação da confiança: (1) a necessidade das organizações protegerem seus interesses; (2) a 

construção da confiança como um processo cíclico, caracterizada por riscos constantes; (3) a 

relação entre os representantes da organização, que pode favorecer ou prejudicar a construção 
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da confiança; e (4) a existência de diferentes pontos de vista capazes de prejudicar os 

relacionamentos. 

 

A dimensão política das redes de cooperação oferece dois benefícios. O primeiro 

deles é que os interesses divergentes dos diferentes atores da rede podem ser gerenciados por 

meio de uma negociação voluntária, já que sua relação é baseada na confiança, comunicação e 

resolução de problemas. O segundo é que a tomada de decisão nas redes pode ser obtida a 

partir de diferentes formas de interação, promovendo o intercâmbio de informações das 

organizações, independente das relações formais existentes entre elas (BÖRZEL, 1998). 

 

Pelo exposto, a análise da dimensão política das redes de cooperação pode ser 

uma tarefa um tanto quanto complexa. Isto porque os diferentes interesses presentes nas 

relações interorganizacionais devem ser geridos de forma cautelosa para maximizar os 

resultados provenientes dos processos de tomada de decisão coletivos, equilibrar as relações 

de poder existentes e coordenar de forma eficaz a complexidade desse tipo arranjo 

organizacional (KLIJN, 2010). 

 

3.6 Fechamento  

 

As redes de cooperação possibilitam a coordenação das atividades empresariais, 

tornando-as menos vulneráveis às contingências do ambiente externo. A compreensão dos 

aspectos organizacionais, estratégicos, sociais e políticos e de governança servirá de 

constructo para compreensão de como a rede de cooperação no setor turístico do município 

em estudo está configurada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

4. A ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

Nesta seção serão apresentadas as abordagens teóricas sobre turismo que darão 

suporte à pesquisa. Inicialmente, aborda-se o conceito e as características da atividade 

turística. Na sequência, apresentam-se os conceitos de trade turístico, as tipologias do turismo 

e a sua relação com as políticas públicas e o adensamento empresarial. Por fim, exploram-se 

as dinâmicas colaborativas em turismo, trazendo conceitos e características das redes de 

cooperação no setor turístico e dos clusters turísticos.  

 

4.1 Conceito e características 

 

Goeldner e Ritchie (2012, p. 3) conceituam Turismo da seguinte forma: 

 

O turismo é um composto de atividades, serviços e indústrias que oferecem uma 

experiência de viagem: transporte, acomodações, restaurantes, lojas, entretenimento, 

instalações de atividades e serviços de hospitalidade disponíveis para outros 

indivíduos ou grupos que estão viajando longe de casa. Abrange todos os 

prestadores de serviços relacionados e turistas. O Turismo é a entrada para a 

indústria mundial das viagens, hotéis, transportes, entre outros componentes, 

incluindo a promoção, que servem os desejos e as necessidades dos viajantes 

(tradução livre do autor). 

 

 

O turismo é uma atividade que engloba quatro importantes componentes: (1) o 

turista, que visa obter por meio do turismo satisfações e experiências diversas; (2) os 

prestadores de serviços, responsáveis por satisfazer as necessidades dos turistas, visando, para 

isso, a obtenção de lucros financeiros; (3) o governo, que reconhece a atividade turística como 

fonte provedora de riqueza; e (4) a comunidade local, que de forma básica vê o turismo como 

uma oportunidade de geração de empregos e de intercâmbio cultural (IGNARRA, 2003).  

 

O fator que mais caracteriza a atividade turística é a inseparabilidade entre a 

produção e o consumo, já que a experiência turística acontece no exato momento em que este 

serviço está sendo consumido. A experiência turística pode ser obtida de diferentes formas, 

dependendo dos padrões de serviços oferecidos, bem como da interação estabelecida entre o 

turista e a cultura, lugares e pessoas que o turista conhecer. Tal experiência serve como fonte 

de expectativas e aprendizados e poderá ser positiva ou negativa, dependendo do modo como 

a viagem está sendo empreendida (COOPER; HALL; TRIGO; 2011). 

  



62 
 

Petrocchi (2009) elenca as seguintes características do setor turístico: (1) 

complementaridade e interpendência entre as empresas ligadas diretamente à atividade; (2) 

diversificação dos tipos de serviços turísticos; (3) participação direta dos turistas na prestação 

dos serviços turísticos; (4) uso da mão-de-obra de forma intensiva; (5) sazonalidade da 

demanda, afetando diretamente a produtividade do destino; (6) elasticidade da demanda, 

fazendo com que haja uma significativa variação dos fluxos de turismo; e (7) perfil 

conservador dos integrantes do setor, dificultando a implementação de mudanças.  

 

Dessa forma, a atividade turística se difere das demais atividades produtivas, na 

medida em que o seus produtos e serviços só podem ser consumidos in loco. Tal característica 

estimula o crescimento da infraestrutura, como estradas, saneamento básico, serviços de água 

e energia elétrica, entre outros, além da implantação e desenvolvimento de outras atividades 

econômicas, tais como comércio, transportes, serviços de apoio, entre outros (CUNHA; 

CUNHA, 2005). 

 

Corroborando com esta informação, o Turismo é uma atividade de suma 

importância econômica que impulsiona o desenvolvimento de localidades, o aumento da 

prestação de serviços na área e a geração de empregos relacionados direta ou indiretamente ao 

fenômeno turístico. Além disso, dinamiza a economia e gera receitas nos lugares onde se 

instala.  

 

4.2 Trade Turístico  

 

Segundo Duarte (2005, p. 28), o trade turístico compreende “[...] as áreas 

econômicas envolvidas nas prestações de serviços para atender as necessidades comuns de 

todos os turistas”. Segundo esta definição, apreende-se que o trade turístico é formado pelas 

agências de viagens, hotelaria, transportadoras, restaurantes, operadoras, bem como os órgãos 

públicos que dão suporte ao ramo de negócios em turismo (PAIVA, 1995; BARRETTO; 

TAMANINI; SILVA, 2004). 

 

Dentro deste contexto, faz-se necessário compreender o conceito de oferta 

turístico e produto turístico. Por oferta turística se entende o conjunto de atrativos, sociais, 

culturais e naturais, que uma localidade possui (ROSE, 2002). Já o produto turístico 

compreende o conjunto de bens e/ou serviços postos à disposição do turista. Tal produto 
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possui características diferenciadas dos outros tipos de produto, já que é: (1) um bem de 

consumo abstrato; (2) o cliente precisa se deslocar para consumi-lo; (3) não pode ser 

estocado; (4) é estático; (5) é caracterizado pela diversidade; (6) é marcado pela sazonalidade; 

e (7) não pode ser padronizado, visto que um produto turístico não é visto nem percebido da 

mesma forma por todos os seus consumidores (ATELJEVIC; PAGE; ALMEIDA, 2011). 

 

Cooper, Hall e Trigo (2011) afirmam que existem as seguintes formas de produtos 

turísticos que são consumidos pelos turistas de forma simultânea: (1) produto viagem, é a 

experiência vivenciada pelo turista no decorrer da sua viagem. Envolve desde a sua decisão de 

compra até o seu retorno para o local de origem e abrange todas as organizações, empresas e 

serviços postos à sua disposição; (2) produto destino, são as experiências adquiridas no 

destino a partir da interação do turista com empresas locais, comunidades, costumes, cultura e 

o ambiente; (3) produto turismo como negócio, é o resultado da prestação de serviços por 

parte de empresas e agências de viagens que estabelecem uma relação de cliente e empresa, 

vendendo ao turista o tipo de experiência por ele escolhida; e (4) produto serviço, são as 

experiências individuais de serviços vivenciadas pelo turista no decorrer da sua viagem. 

 

 Além da oferta e do produto turístico, o dimensionamento da demanda turística é 

um fator fundamental para o sucesso de um destino turístico. A demanda turística é, segundo 

Balanzá e Nadal (2003, p 47): 

 

[...] constituída por todos aqueles turistas que, de maneira individual ou coletiva, se 

deslocam além de seu domicílio habitual, motivados pelos produtos ou serviços 

turísticos criados para satisfazer suas necessidades de lazer, recreio, descanso, 

diversão, cultura, etc., em seus períodos de lazer. 

 

 

 Sendo assim, o dimensionamento da demanda turística fornece informações 

sobre: (1) perfil sócio demográfico dos turistas; (2) local de residência; (3) perfil 

socioeconômico; (4) hábitos de consumo no destino turístico; (5) fatores de decisão de 

compra dos destinos turísticos; (6) motivação da viagem; (7) meios de transporte mais 

utilizados; (8) meios de hospedagem mais utilizados; e (9) locais de compra dos produtos 

turísticos (IGNARRA, 2003).  

 

Algumas tendências mostram como se comporta o turista atual, que tem exigido 

cada vez mais produtos e serviços de qualidade por um preço acessível. A primeira delas é a 
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procura por destinos que pratiquem um turismo responsável, voltado para a preservação do 

meio-ambiente e respeito à cultura local. A segunda diz respeito ao aumento da prática de 

turismo voltada para a terceira idade. A terceira é a busca por destinos marcados por uma 

natureza diferenciada e por culturas representativas. A quarta é a procura por produtos 

individualizados, capazes de reafirmar a individualidade dos turistas. Por fim, a quinta é a 

exigência do fornecimento de produtos e serviços de qualidade, mais flexíveis e 

personalizados (PETROCCHI, 2009). 

 

Segundo o Anuário Estatístico de Turismo 2012 do Instituto Brasileiro de 

Turismo – Embratur, em 2011 o Brasil recebeu 5.433.354 turistas internacionais. 

Internamente, a Fundação Getúlio Vargas – FGV (2011) revela que, no período entre julho e 

setembro de 2011, houve um aumento de 15,04% do número de desembarques nacionais 

considerando o mesmo período de 2010. No entanto, mais da metade do mercado receptivo 

brasileiro registrou estabilidade de faturamento, contrariando as expectativas de aquecimento 

do trade turístico interno para o último trimestre de 2011. 

 

O trade turístico brasileiro caminha para a autonomia econômica como 

consequência do aumento da participação no mercado internacional e como uma importante 

fonte geradora de empregos e de negócios, o que pode ser evidenciado pelo crescimento 

setorial acima das taxas de crescimento geral da economia. Percebe-se também uma melhora 

na atividade do país propiciada pela entrada de divisas estrangeiras, pela geração de empregos 

e pelo aumento dos fluxos turísticos domésticos em decorrência da queda do preço dos 

bilhetes aéreos, do aumento da frota de veículos individuais, mas também pelo declínio da 

utilização dos transportes rodoviários (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2011).  

 

Verifica-se então, que apesar de incipientes avanços, o turismo brasileiro ainda 

carece de melhorias.  Em contrapartida, estratégias de organização das cidades-sede da Copa 

do Mundo de 2014 estão sendo empreendidas visando estabelecer um padrão de qualidade 

internacional capaz de estimular a permanência dos turistas também nos períodos pré e pós-

copa (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2012). 

 

Um outro elemento do trade turístico compreende a cadeia produtiva do turismo, 

que é um sistema complexo formado por agentes sociais, políticos e econômicos diretamente 

ligados à atividade turística (FIGURA 7). A compreensão de como a dinâmica desse processo 
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ocorre poderá favorecer a adoção de práticas integrativas do turismo de um destino turístico 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2011).  

 

Figura 7 – Cadeia Produtiva do Turismo  

 

Fonte: Ministério do Turismo (2011) 
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Goeldner e Ritchie (2012), por sua vez, complementam que a cadeia produtiva do 

turismo compreende quatro amplas categorias: meio ambiente e recursos naturais, ambiente 

construído, setores operacionais e recursos culturais e hospitalidade. 

 

A categoria meio ambiente e recursos naturais é composta por todo o conjunto de 

atrativos naturais existentes em um destino turístico, tais como: fauna, flora, belezas naturais, 

montanhas, praias, entre outros. O ambiente construído inclui a infraestrutura e superestrutura, 

que consistem respectivamente nos serviços de apoio existentes (sistemas de esgotos, água, 

esgoto, redes de comunicações, instalações comerciais, linhas elétricas e de gás, sistemas de 

drenagem, estradas, entre outros) e nas instalações construídas para apoiar as atividades 

destinadas aos visitantes (aeroportos, estradas, ferrovias, parques, instalações portuárias, 

linhas e ônibus, estações de trem, restaurantes, hotéis, entretenimento, lojas, museus e demais 

estruturas semelhantes). Os setores proporcionam a experiência turística e são conhecidos 

como a “indústria do turismo”. São responsáveis por oferecer hospitalidade. Por fim, os 

recursos culturais e espírito de hospitalidade compreendem a riqueza cultural capaz de 

estimular a vinda de turistas e está expressa pelos costumes, linguagens, religiões, bem como 

comportamentos e manifestações à ela relacionados (GOELDNER; RITCHIE, 2012). 

 

A compreensão do mercado em que a atividade turística está inserida é 

fundamental para o sucesso do destino turístico, já que é a aceitação e reconhecimento dos 

serviços por parte do turista que vai garantir sua sustentabilidade econômica (PETROCCHI, 

2009).  

 

Um destino turístico é considerado competitivo quando consegue 

permanentemente aperfeiçoar a qualidade a oferta turística. Tal competitividade pode ser 

conservada por meio da capacidade de comercializar a demanda e de negociar a oferta, da 

existência de produtos substitutos e de concorrentes e da capacidade de produtividade das 

empresas. O desequilíbrio de um desses fatores pode afetar diretamente a competitividade do 

destino (BENI, 2002). 

 

4.3 Tipologias de Turismo  

 

O turismo, como uma atividade complexa, abrange diversos segmentos 

(BARRETTO, 2003). Para fins desta pesquisa, serão levadas em consideração as tipologias de 
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turismo que, segundo a OMT, serão as mais influentes no ano de 2020: (1) turismo de sol e 

praia; (2) turismo esportivo; (3) turismo de aventura; (4) turismo na natureza; (5) turismo 

cultural; (6) turismo de cidades; (7) turismo rural; (8) turismo de cruzeiros; (9) turismo de 

parque temáticos; (10) turismo de convenções e congressos; e (11) turismo de bem-estar 

(CABRINI, 2005). 

 

 O turismo de sol e praia compreende os turistas que se deslocam do seu local de 

origem para desfrutar do sol e das opções que as regiões litorâneas oferecem (BEM, 2005). 

Geralmente está voltado para o turismo de massa, já que atrai um grande número de turistas, 

fazendo com que não se tenha muito controle dos impactos provenientes desse tipo de turismo 

(COROIOLANO, 2006). 

 

 Turismo esportivo é realizado tanto em espaços rurais quanto urbanos e é 

caracterizado pela motivação dos turistas em visitar lugares que deem ênfase a práticas 

esportivas como windsurf, canoagem, parapente, motocross, caiaquismo entre outros (PIRES, 

2002).  

 

Turismo de aventura é caracterizado pelo deslocamento de turistas para espaços 

naturais com o intuito de enfrentar situações de desafios físicos e emocionais. Pode ser 

realizados por meio de roteiros programados ou não e é marcado pela incipiência ou ausência 

de equipamentos receptivos (BENI, 2002).  

 

O turismo cultural ou étnico-histórico-cultural é compreendido como o 

deslocamento de turistas que estão motivados a conhecer o legado histórico-cultural e suas 

origens étnicas ou porque querem observar povos exóticos cuja cultura, valores, estilos devida 

e características são do seu interesse (BENI, 2002; GOELDNER; RITCHIE, 2012). 

 

O turismo de cidades ou turismo urbano é compreendido pelo deslocamento de 

turistas para grandes centros urbanos e cidades conhecidas para apreciação das obras 

construídas pelos homens, bem como as naturais (BENI, 2002). As atrações oferecidas pelas 

cidades como, por exemplo, casas de shows, gastronomia e teatro também são atrativos para o 

turismo de cidades (COBRA, 2005).  
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O turismo rural, por sua vez, é caracterizado pela presença de turistas que se 

deslocam para espaços rurais a fim de vivenciar os hábitos do campo, bem como de suas 

paisagens. Além disso, é resultado de políticas governamentais desenvolvidas para estimular a 

economia dos mercados rurais (BENI, 2002) 

 

Turismo de cruzeiros é escolhido por turistas que querem ter a possibilidade de 

relaxar e de usufruir de uma oferta variada de atividades e entretenimentos, além de obter 

opções gastronômicas diversificadas e a possibilidade de interagir com pessoas de diferentes 

culturas e nacionalidades (AMARAL, 2006). 

 

O turismo de parques temáticos ou turismo de recreação e entretenimento está 

relacionado ao deslocamento de um número significativo de turistas para vivenciar atividades 

recreativas, como parques de diversões, rodeios, pesca recreativa, entre outros (BENI, 2002). 

 

Turismo de convenções e congressos é compreendido é realizado por turistas que 

se deslocam a um determinado destino para participar de assuntos de interesse coletivo, tais 

como seminários, simpósios, conferências, festivais, palestras, entre outros (ROSE, 2002).  

 

O turismo de bem-estar ou turismo de saúde é caracterizado por atrair turistas com 

objetivos “[...] terápicos específicos e/ou alternativos voltados à estética, harmonização, 

psicossomática, fisioterapia, reequilíbrio de funções nervosas, musculares e de movimentos, 

desenvolvidos em spas e fitness centers” (BENI, 2002, p.427). 

 

Por fim, o turismo na natureza será aqui desmembrado em duas formas de 

turismo: turismo ecológico e ecoturismo, este último sendo foco principal da pesquisa por se 

tratar do tipo de turismo a ser desenvolvido na unidade de análise estudada. O turismo 

ecológico está relacionado ao deslocamento de turistas para espaços naturais com o intuito de 

exercer uma interação com a natureza, através do contemplamento da flora e da fauna, da 

realização de trilhas, escaladas e outros esportes naturais.  

 

O ecoturismo, por sua vez, compreende o deslocamento de turistas para locais 

preservados e protegidos pelo Estado e controlados com a participação de ONGs e 

associações locais. Esse tipo de turismo impõe o planejamento de uso sustentável dos 

atrativos turísticos, além de estudos sobre os impactos dessa atividade (BENI, 2002). 
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De acordo com o Ministério do Turismo (2012, p.9), o ecoturismo:  

 

[...] é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 

consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-

estar das populações.  

 

 

A partir desse conceito, infere-se que o ecoturismo está voltado para o manejo e a 

preservação da biodiversidade e das áreas naturais, primando pelo mínimo impacto dos 

recursos e pelo bem-estar das comunidades locais onde está inserido.  

 

O ecoturismo ganhou força com a Rio 92, uma Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente que identificou no turismo brasileiro uma oportunidade de 

desenvolvimento econômico, além do estabelecimento de ações voltadas para a 

sustentabilidade por meio da minimização dos impactos ao meio ambiente, tornando o 

turismo brasileiro economicamente correto e socialmente justo (ROCKTAESCHEL, 2006). 

 

O ecoturismo possui cinco características fundamentais. A primeira delas diz 

respeito à gestão, proteção e conservação dos recursos naturais, estando voltada para a 

minimização dos impactos ambientais provenientes das visitações turísticas e para um 

planejamento voltado para a preservação, conservação e recuperação dos destinos onde está 

inserido. A segunda característica envolve a definição da escala do empreendimento e do 

fluxo de visitantes e para o dimensionamento dos potenciais impactos deste tipo de turismo. A 

terceira característica diz respeito à paisagem, vista como fator fundamental para a motivação 

dos turistas devendo, por isso, ser conservada em suas características fundamentais, gerando 

uma identidade pra o destino. A quarta característica diz respeito à educação ambiental e a 

consequente construção de competências e valores sociais voltados para preservação do meio 

ambiente. Por fim, a quinta característica é a interpretação ambiental e o entendimento das 

características inerentes ao ambiente natural sendo visitado, despertando no turista o interesse 

com relação ao ambiente natural visitado, gerando conscientização (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2010). 

 

A visão sustentável da atividade turística está ligada diretamente à preservação 

dos recursos ambientais e à satisfação das necessidades atuais sem deixar de levar em 

consideração as aspirações das gerações futuras. O turismo sustentável envolve os seguintes 
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princípios: (1) sustentabilidade ecológica, manutenção da diversidade e recursos biológicos e 

do processo ecológico; (2) sustentabilidade sociocultural, manutenção e reforço da identidade 

comunitária; e (3) sustentabilidade econômica, gerenciamento eficiente dos recursos para 

manter as futuras gerações (ROSE, 2002).  

 

Segundo Vignati (2008), o desafio da exploração do turismo de forma sustentável 

reside na integração dos diversos agentes públicos e privados envolvidos nesta atividade em 

prol da elaboração viável de um planejamento capaz de garantir o futuro do destino turístico. 

Como consequência, o ecoturismo brasileiro tem esbarrado em graves problemas, tais como 

ameaças à integridade ecológica e territorial, falta de infraestrutura básica e turística e 

problemas de regularização fundiária dos destinos que desenvolvem este tipo de turismo 

(PIRES, 2002). 

 

Por outro lado, o turismo proporciona os seguintes benefícios socioambientais: (1) 

respeito à integridade cultural das comunidades locais; (2) envolvimento da comunidade 

local, turistas, empresários e fornecedores em questões ambientais; (3) agregação de aspectos 

históricos e culturais aos aspectos ambientais; (4) possibilidade da realização de diversas 

práticas esportivas; e (5) facilidade de atuação das pequenas e médias empresas, 

possibilitando a receptividade aos turistas e o seu acesso às comunidades locais 

(ROCKTAESCHEL, 2006). 

 

4.4 Dinâmicas colaborativas em Turismo  

 

Lemmetyinen (2010, p. 20) define uma rede de cooperação turística como: 

 

[...] uma rede de criação de valor, intencional ou estratégica de empresas, 

organizações e instalações criadas para servir as necessidades e desejos específicos 

de turistas e constituídas de atores engajados em atividades e recursos em conexão 

com outros atores (Tradução livre do autor). 

 

As redes de cooperação no setor turístico demandam a construção de uma 

identidade capaz de promover a criação de valor e de competitividade dos destinos turísticos. 

Seu sucesso dependerá primeiramente do nível de relacionamento entre seus membros e, 

posteriormente da relação entre estes atores e os turistas (LEMMETYINEN; GO, 2009).  
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O Turismo compreende uma rede de empresas que interagem entre si com o 

intuito de produzir e fornecer um serviço. Tais agrupamentos podem ser percebidos por meio 

de grupos articulados de maneira informal para entregar o produto turístico final. Os destinos 

são regidos por vínculos que mesclam cooperação e competição (SCOTT; COOPER; 

BAGGIO, 2008).  

 

Essas aglomerações, formadas por empresas como as agências de viagens, 

transportes, empresas de receptivo, operadoras, hotéis, restaurantes entre outras, encontram-se 

inter-relacionadas de tal forma, que a ausência de uma delas impacta diretamente na qualidade 

da oferta turística, trazendo consequências negativas para o destino (BENI, 2002). 

 

Cooper, Hall e Trigo (2011) salientam que a interação no setor turístico é 

caracterizada por desafios como a instabilidade e elasticidade da demanda, a complexidade do 

produto turístico, a competição entre os produtos e destinos e alto nível de risco e 

envolvimento do consumidor. Da mesma forma, a interação entre os serviços é marcada pela 

intangibilidade, dificuldade de padronização e predeterminação do seu preço e valor. No 

entanto, as trocas e interações promovem aprendizado e troca de experiências (FIGURA 8).  

 

Figura 8 – O ambiente das interações de mercado 

 

Fonte: Cooper, Hall e Trigo (2011). 
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As relações entre as empresas do trade turístico pode se dar de duas formas: (1) 

relações intra-subsetores, realizadas por empresas que prestam o mesmo tipo de serviço como, 

por exemplo, o conjunto hoteleiro de um destino e; (2) relações inter-subsetores, formadas por 

empresas que oferecem serviços diferentes entre si. Tal cooperação entre as empresas do setor 

turístico é capaz de minimizar as desvantagens comuns às empresas de pequeno porte, bem 

como de favorecer a troca de conhecimentos, inovações e experiências (SEBRAE, 2007). 

 

A capacidade de interação e de compartilhamento de recursos, experiências, 

conhecimentos e estratégias são fundamentais para a competitividade de um destino turístico, 

já que a organização multissetorial desta atividade demanda políticas de organização e 

coordenação eficientes. Como consequência, quanto maior for a cooperação entre os atores 

diretamente envolvidos na atividade turística, maior será a atratividade do destino turístico 

(SCARPARTI, 2008). 

 

As fronteiras do trade turístico são marcadas pela flexibilidade, pois refletem as 

intensas relações de troca entre os diversos setores envolvidos nesta atividade (COOPER, 

HALL, TRIGO, 2011). Sendo assim, a ausência de uma empresa em um destino poderá trazer 

sérias complicações para a oferta turística, afetando toda a cadeia de fornecimento turístico, 

impactando na satisfação das necessidades dos turistas e, consequentemente, na 

competitividade do destino (BENI, 2002).  

 

O desenvolvimento de práticas de gestão de forma participativa por parte das 

empresas do setor turístico possibilita a implementação de estratégias cooperativas capazes de 

gerar benefícios coletivos, aperfeiçoar a comunicação e promover o crescimento e 

fortalecimento da oferta turística de tal forma que os ganhos conjuntos sejam 

significativamente maiores que os obtidos de forma independente (SELIN; BEASON, 1991).  

 

Scarpat (2008) cita as estratégias de cooperação capazes de aumentar a 

competitividade da oferta turística: (1) cooperar para melhorar a capacidade de negociação 

com fornecedores, por meio de associações de da criação de relações com fornecedores; (2) 

cooperar para fortalecer a imagem turística do destino, diminuindo a ameaça de novos 

destinos turísticos; (3) cooperar para diminuir comportamentos de oportunismo e rivalidade 

entre empresas de um mesmo destino; (4) cooperar para promover o marketing turístico do 

destino e ações para fortalecimento da sua marca turística; e (5) cooperar para promover a 
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eficácia da gestão e da política dos destinos turísticos, por meio da criação, pelo governo local 

e empresas, de uma organização sem fins lucrativos voltada para favorecer o diálogo sobre as 

futuras ações e políticas a serem empreendidas no destino.  

 

Dessa forma, a cooperação em um destino turístico envolve diversas tarefas como, 

por exemplo, construção de uma identidade para o destino e para as empresas, 

compartilhamento de conhecimento, construção de uma visão e de objetivos comuns a todos 

os participantes e busca por uma coesão entre os atores envolvidos (LEMMERTYIEN; 2009). 

 

As redes de cooperação estabelecidas nos destinos são formadas para promover 

vantagens econômicas e operacionais e alavancar a qualidade coletiva. Cada empresa possui 

impacto direto no resultado final e pode alavancar ou prejudicar a imagem do destino turístico 

(PETROCCHI, 2009). O desempenho das redes de cooperação turística é totalmente 

dependente do desenvolvimento de relacionamentos efetivos entre os atores envolvidos, 

trabalhando em conjunto para atender às necessidades dos turistas. No entanto, a natureza 

competitiva do turismo nem sempre se desenvolve por meio da colaboração. Dentre os fatores 

que inibem a colaboração turística estão a divisão ideológica dos setores público e privado, as 

fragmentações organizacionais e até mesmo a falta de comunicação entre os empresários do 

setor (FYALL; GARROD, 2005). Diante do exposto, evidencia-se que a natureza do produto 

turístico favorece a criação de redes de cooperação entre as empresas. Tal cooperação mostra-

se fundamental para a construção de uma experiência turística coerente e capaz de fornecer 

produtos e/ou serviços para os mais variados tipos de turistas.  

 

Estudos brasileiros sobre redes de cooperação interorganizacional no setor 

turístico, têm traçado um diagnóstico de como as empresas deste setor têm se organizado para 

garantir a competitividade dos destinos. Teixeira (2012) realizou um estudo para identificar a 

cooperação existente entre empresas hoteleiras de pequeno porte instaladas em Curitiba e as 

instituições e associações voltadas para o turismo. Para isso, realizou entrevistas com quarenta 

e três gestores de hotéis e concluiu que a cooperação entre gestores de hotéis não é feita em 

sua maioria por falta de confiança mútua e por práticas individualistas, bem como falta apoio 

do governo para uma maior organização da atividade turística. 

 

Macnagan, Alberton e Cancellier (2010), por sua vez, realizaram um estudo quali-

quantitativo para analisar como as relações interorganizacionais influenciam no processo de 
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formação da imagem turística regional da Rota das Terras/RS. Como resultado, identificou 

que embora as empresas do destino se apresentem de forma aglomerada, não foram 

identificadas práticas colaborativas, restando ao governo local o poder de decisão sobre o 

questões relacionadas aos desenvolvimento do turismo regional. 

 

Inácio et al. (2010) realizou uma pesquisa para analisar as relações dos atores do 

turismo da cidade de Ouro Preto. Para tanto, aplicou seiscentos questionários com turistas que 

visitam o centro histórico da cidade e concluiu que a competitividade de um destino turístico é 

otimizada por meio do estabelecimento de serviços em rede, tornando o mercado mais 

confiável. 

 

Pelo exposto, infere-se que a fragmentação da atividade turística se apresenta 

como uma oportunidade e um desafio para todos os atores envolvidos. O desafio está em 

facilitar o desenvolvimento de práticas colaborativas em um setor tão complexo como o 

turístico. Por outro lado, a oportunidade está nos ganhos coletivos provenientes do trabalho 

colaborativo efetivo, por meio da sobreposição dos interesses coletivos aos individuais e de 

práticas que favoreçam a competitividade dos destinos (FYALL; GARROD, 2005). O 

presente estudo contribui para o avanço da pesquisa sobre redes de cooperação 

interorganizacional no setor turístico, na medida em que contempla suas dimensões 

estratégica, organizacional, social e política e seus impactos sobre os relacionamentos 

estabelecidos entre os atores do trade turístico do município de Barreirinhas – MA. 

 

4.6 Fechamento  

 

O estabelecimento de relações de cooperação interorganizacional entre empresas 

do setor turístico parte da motivação de estabelecer padrões competitivos de qualidade dos 

serviços turísticos, principalmente nas pequenas e médias empresas inseridas neste setor. No 

contexto desta pesquisa, as noções aqui exploradas sobre as dinâmicas colaborativas em 

turismo e sobre os conceitos e características pertinentes à atividade turística são necessárias 

para compreensão das potencialidades e dificuldades identificadas em Barreirinhas - MA, 

bem como da importância do estabelecimento das empresas em redes de colaboração visando 

a otimização das atividades envolvidas no setor e a satisfação das necessidades e exigências 

dos turistas que se deslocam até este município. 
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4 METODOLOGIA  

 

Esta seção descreve a metodologia adotada para realizar a pesquisa, abordando a 

natureza e classificação, a unidade de análise, o processo de coleta de dados e os critérios de 

análise e tratamento dos dados coletados. 

 

5.1 Natureza da pesquisa 

 

A presente pesquisa é qualitativa, uma vez que busca “[...] examinar e refletir as 

percepções para obter um entendimento de atividades sociais e humanas” (COLLIS; 

HUSSEY, 2005, p. 26). Sendo assim, tal abordagem de pesquisa possibilita identificar 

peculiaridades comportamentais de indivíduos e grupos, bem como compreender de forma 

aprofundada como se dá o processo de interação social de um determinado fenômeno de 

estudo e de suas características (RICHARDSON, 2007). 

 

A principal característica da pesquisa qualitativa é a necessidade de imersão do 

pesquisador no cenário social onde o fenômeno e os seus elementos principais estão inseridos 

e também a construção criativa por parte deste pesquisador no que se refere à identificação 

dos elementos relevantes que darão suporte ao alcance dos objetivos da pesquisa (REY, 

2005). Sendo assim, a pesquisa qualitativa está centrada na compreensão dos significados que 

as pessoas conferem ao fenômeno em estudo e por que elas agem de determinada forma 

diante deste fenômeno. Ou seja, estuda de forma aprofundada a dinâmica entre indivíduos e 

seus ambientes naturais (KALOF; DAN; DIETZ, 2008).  

 

Pelo exposto, a pesquisa qualitativa se mostra adequada para a realização do 

estudo. Isto porque possibilita um olhar aprofundado sobre a dinâmica da rede de cooperação 

existente no trade turístico de Barreirinhas - MA, facilitando a identificação e a obtenção de 

informações sobre os seus elementos de sustentação e sobre os aspectos sociais e 

comportamentais dos atores envolvidos.   
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5.2 Classificação da pesquisa 

 

Quanto aos objetivos ou fins, a pesquisa se caracteriza por sua natureza analítica, 

uma vez que tem por finalidade explicar de forma aprofundada porque determinados 

fenômenos sociais ocorrem (COLLIS; HUSSEY, 2005).  

 

Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa de campo, na modalidade estudo de 

caso. O estudo de caso é pertinente quando se tem por objetivo aprofundar a investigação de 

um fenômeno contemporâneo inserido no contexto da vida real sem que se tenha controle 

sobre o fenômeno estudado (GIL, 2002; TRIVIÑOS, 2007; YIN, 2010).  

 

Yin (2010) defende que no estudo de caso: (1) há mais variáveis de interesse que 

pontos de dados; (2) há a utilização de múltiplas fontes de evidência, sendo necessário o uso 

da triangulação de dados; e (3) a coleta e a análise de dados se utilizam das teorias 

desenvolvidas preliminarmente.  

 

Dessa forma, o estudo de caso é pertinente para realização da pesquisa, uma vez 

que possibilita o aprofundamento do objeto a ser investigado, possibilitando a utilização de 

múltiplas fontes de evidências para proporcionar uma visão ampla de detalhada de como 

ocorre da dinâmica de funcionamento da rede de cooperação e dos seus elementos 

constituintes. 

 

5.3 Unidade de Análise 

 

Collis e Hussey (2005) definem uma unidade de análise como sendo um tipo de 

caso específico onde os fenômenos ou variáveis em estudo e o problema de pesquisa se 

referem e de onde os dados são coletados e analisados. 

 

Sendo assim, a unidade de análise da pesquisa corresponde à rede de colaboração 

que se constitui pelos atores no município de Barreirinhas, cidade polo de acesso aos Lençóis 

Maranhenses (FIGURA.9). 
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Figura 9 – Mapa de localização de Barreirinhas 

 

Fonte: Plano estratégico do desenvolvimento do turismo em Barreirinhas (2011). 

 

A mesorregião indicada está situada no litoral oriental do Maranhão, em pleno 

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, abrangendo as cidades de Santo Amaro, 

Humberto de Campos, Primeira Cruz e Barreirinhas, município que é foco desta pesquisa.  

 

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi estabelecido em 1981 por meio 

do Decreto Lei Federal 86.060, de 1981 (TSUJI, 2002) e possui recursos naturais e paisagens 

espalhadas em 155 mil hectares, tais como dunas que formam lagoas a partir das águas 

pluviais que atraem turistas nacionais e internacionais. Além das dunas, o Parque possui 

manguezais, áreas de restinga e acesso a 70 km de extensão de faixa litorânea (GOVERNO 

DO ESTADO DO MARANHÃO, 2012). Dessa maneira, a mesorregião possui identidade 

cultural típica e bem delineada, reunindo características de litoral e sertão, sendo 

geograficamente delimitador de ecossistemas brasileiros importantes.  

 

A cidade de Barreirinhas localiza-se a 268 quilômetros de São Luís, possui uma 

área de 3.111,974 km², uma população de 54.930 habitantes e é a porta de entrada para os 

Lençóis Maranhenses, sendo o município mais acessado pelos turistas (IBGE, 2010). Ocupa 

dois terços da área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (TSUJI, 2002). 
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Além do turismo instituído como atividade econômica em 2002, a economia de 

Barreirinhas está voltada para o artesanato, pesca artesanal, comércio e agricultura (IBGE, 

2010). No entanto, o turismo se constitui a principal atividade econômica do município e 

ganhou força com as diretrizes estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento Integral do 

Turismo no Maranhão – Plano Maior.  

 

O Plano Maior foi elaborado pelo Governo do Estado do Maranhão em 2000 e 

definiu ações turísticas a serem executadas até 2010, além de dividir o Estado do Maranhão 

em cinco polos turísticos a partir da identificação dos recursos socioculturais e naturais dos 

municípios: Polo São Luís, Polo da Chapada das Mesas, Polo Delta das Américas, Polo 

Floresta dos Guarás e Polo Parque dos Lençóis. Para o ano de 2020, o Plano Maior tem como 

objetivo principal consolidar o Maranhão enquanto destino nos mercados nacional e 

internacional (OLIVEIRA; COROIOLANO, 2013).  

 

A infraestrutura do município é formada por agências de viagens, pousadas, 

hotéis, resorts, flats¸ aeroporto e restaurantes. Um levantamento realizado pela pesquisadora 

junto à Secretaria de Turismo de Barreirinhas registrou a existência de 109 empresas 

relacionadas diretamente à atividade turística (QUADRO 4). No entanto, para efeitos desta 

pesquisa, foram considerados somente os restaurantes localizados no Beira Rio, pois recebem 

um maior fluxo de turistas, o que reduziu a quantidade dessas empresas de 28 para 10, 

totalizando 91 empresas ligadas ao trade turístico do município.  

 

Quadro 4 – Levantamento de empresas do trade turístico de Barreirinhas 

Tipo de empresa Quantidade 

Hotéis/Pousadas 44 

Agências de Viagens 30 

Restaurantes/Lanchonetes 10 

Transportadoras 7 

TOTAL 91 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados. 

 

Os meios de hospedagem atendem aos mais diversos segmentos de turistas, uma 

vez que na cidade pode-se encontrar desde pousadas simples e albergues, instalados pelas 

famílias da comunidade a sofisticados hotéis e resorts (FIGURA 10). 

 



79 
 

Figura 10 – Meios de hospedagem  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Barreirinhas conta com um número significativo de agências de turismo 

espalhadas pela cidade, estruturadas para fornecer passeios aos principais atrativos turísticos 

da região: Pequenos e Grandes Lençóis Maranhenses. Algumas delas são filiais de agências 

da capital, São Luís (FIGURA. 11). 

 

Figura 11 – Agências de Turismo  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os meios de transporte que atendem ao turismo são formados por cooperativas 

dos Toyoteiros, de lancha e de táxi (FIGURA 12). 

 

Figura 12 – Meios de transporte 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O município conta com restaurantes bem estruturados para atender aos turistas. A 

maioria deles está localizado no Beira Rio, às margens do Rio Preguiças. Algumas pousadas, 

hotéis e resorts dispõem dos seus próprios restaurantes (FIGURA 13). 

 

Figura 13 – Restaurantes  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A atividade turística de Barreirinhas também conta com o apoio do Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Maranhão – IFMA, do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, 

Motéis, Restaurantes, Bares em Turismo, e Hospitalidade e Regiões dos Lençóis Maranhenses 
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– SINTRATHUR-MA e da Casa do Turista, que é sede da Secretaria de Turismo (FIGURA 

14). 

 

Figura 14 – Órgãos públicos ligados ao Turismo 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, criado por meio da Lei 

Municipal nº 565/2007 (anexo A), é responsável pela governança da atividade turística e 

conta com a participação com representante do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, 

Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação e Cultura, 

representantes de organizações não governamentais, comunidade local e empresários das 

agências de viagens, restaurantes e meios de hospedagem. 

 

Pelo exposto, a cidade de Barreirinhas se apresenta como um destino interessante 

a ser investigado no âmbito das redes de cooperação, já que é um município com relevante 

representatividade turística que, apesar de isolado dos grandes centros, parece apresentar 

práticas cooperativas entre os diversos agentes envolvidos diretamente com o setor turístico. 

 

5.4 Coleta de dados 

 

A pesquisa no município de Barreirinhas foi realizada entre os dias 22 de julho e 

01 de agosto de 2012. Um roteiro de entrevistas semiestruturadas foi elaborado a partir do 
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levantamento das referências mais significativas para a pesquisa. As entrevistas 

semiestruturadas permitem ao pesquisador elaborar questionamentos a partir de teorias e 

hipóteses, dando liberdade para que novos achados possam ser explorados, possibilitando ao 

pesquisador inserir perguntas que não foram previamente elaboradas (HAIR JR et al.,2005; 

TRIVIÑOS, 2007).  

 

Na fase da sua consecução, optou-se por desenvolver um roteiro diferenciado para 

as empresas do trade turístico e para os órgãos públicos. Sendo assim, do roteiro de 

entrevistas para as empresas foi dividido em 4 (quatro) dimensões a fim de buscar o alcance 

dos objetivos propostos (APÊNDICE A). 

 

Quadro 5 – Roteiro de entrevista para as empresas  

CATEGORIAS 

DE ANÁLISE 
TÓPICOS REFERÊNCIAS DE BASE 

Estratégica Ações conjuntas realizadas de forma organizada; divulgação 

do produto turístico Barreirinhas/Lençóis Maranhenses; 

estabelecimento de padrões coletivos de atendimento; e 

relação de cooperação e competição existentes entre as 

empresas.  

Abbade (2009); Balestrin; 

Verschoore, (2008); Scott; 

Cooper; Baggio (2008); 

Luo (2007); Alvarez; 

Ferreira (1995); 

Organizacional Evidências da existência de cooperação e da formação de 

práticas cooperativas; tipo de cooperação existente; forma 

como as empresas do setor turístico de Barreirinhas estão 

organizadas para oferecer serviços compatíveis com as 

exigências dos turistas; expectativas dos atores com relação 

à cooperação; e benefícios da cooperação. 

Cropper et al. (2010); 

Cropper; Palmer (2010); 

Balestrin; Verschoore, 

(2008); Hoffman; Morales; 

Martinez-Fernandez 

(2004);  

Social Atuação dos órgãos públicos na atividade turística do 

município; relacionamento entre as empresas e órgãos 

públicos; compartilhamento de informações, conhecimentos 

e experiências; e fatores que dificultam a cooperação entre 

os atores. 

Balestrin; Verschoore, 

(2008); Zaccarelli et al  

(2008); Macnagam (2007);  

Verschoore; Balestrin 

(2006);  

Política Nível atual de desenvolvimento do turismo; nível atual de 

organização do setor turístico; atuação do Conselho 

Municipal do Turismo como órgão de governança do 

turismo no município; processo de tomada de decisão de 

interesse coletivo; e conflitos de interesses. 

Castro; Bulgalov; Hoffman 

(2011); Klijn (2010); 

Balestrin; Verschoore, 

(2008); Zaccarelli et al  

(2008);  Andrighi (2007); 

Paulillo (2011). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Já o roteiro direcionado para os órgãos públicos foi elaborado com a finalidade de 

permitir a identificação da percepção dos entrevistados sobre a importância do turismo para o 

município de Barreirinhas, os principais desafios da atividade, o nível atual de 

desenvolvimento e de organização da atividade turística, o perfil dos turistas que viajam para 

o município, dentre outros (APÊNDICE B). 

 

Por ocasião da realização da entrevista, foi apresentada uma carta de apresentação 

(APÊNDICE C), onde os objetivos e conceitos fundamentais da pesquisa foram esclarecidos. 

Solicitou-se também a autorização para gravação da entrevista em áudio para que fosse 

possível obter uma maior exatidão das informações no momento da sua transcrição (YIN, 

2010). Todas as entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora.  

 

Realizou-se entrevista com representantes das empresas dos diversos segmentos 

apresentados, bem como com os órgãos públicos. Realizou-se também entrevista com o 

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, Motéis, Restaurantes, Bares em 

Turismo, e Hospitalidade e Regiões dos Lençóis Maranhenses – SINTRAHTHUR-MA. 

Considerou-se a pesquisa como concluída quando se verificou saturação nas informações 

coletadas. No total, a pesquisa contou com dezenove entrevistas, transcritas em 66 páginas.  

 

Embora os participantes tenham autorizado a identificação das empresas nesta 

pesquisa, optou-se por não identificá-las nos resultados. Os sujeitos da pesquisa serão 

apresentados neste trabalho pelo ramo de atuação mais a ordem em que a entrevista foi 

realizada (QUADRO 6). No entanto, o apêndice 4 apresenta a lista das empresas participantes 

em ordem alfabética. 
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Quadro 6 – Detalhamento sobre os sujeitos participantes da pesquisa 

E
m

p
re

sa
s 

p
ri

v
a

d
a

s 
e 

a
ss

o
ci

a
çõ

es
 

Empresas Quantidade 
Entrevistas 

realizadas 

Identificação 

Entrevistado 

Pousadas, Hotéis e 

Resorts 
44 7 

Hospedagem 1 

Hospedagem 2 

Hospedagem 3 

Hospedagem 4 

Hospedagem 5 

Hospedagem 6 

Hospedagem 7 

Agências de viagens 30 4 

Agência 1 

Agência 2 

Agência 3 

Agência 4 

Restaurante 10 2 
Restaurante 1 

Restaurante 2 

Transportadora 7 1 Transportadora 1 

O
rg

a
n

iz
a

çõ
es

 

p
ú

b
li

ca
s 

Secretaria de Turismo 1 1 Secretária de Turismo 

ICMBio 1 1 Funcionário 

IFMA 1 1 Professor de Turismo 

Sebrae 1 1 
Coordenadora do setor de 

turismo 

SINTRAHTUR 1 1 Funcionária 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Também foram considerados os órgãos públicos ligados diretamente à atividade 

turística no município: Secretaria Municipal de Turismo, Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBIO e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – IFMA.  

 

5.5 Tratamento e análise dos dados  

 

Os dados coletados por meio da gravação das entrevistas foram transcritos de 

forma literal, levando em consideração as entonações, sotaques, erros, acontecimentos e 

hesitações dos entrevistados (NEVES, 1996).  
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Posteriormente, foram utilizadas análise de conteúdo e do discurso. A análise de 

conteúdo permite a explicitação, sistematização e expressão do conteúdo das mensagens e de 

indicadores qualitativos ou não, capazes de efetuar deduções lógicas e inferência de 

conhecimentos referentes à maneira como as mensagens são produzidas e recebidas 

(BARDIN, 2011). 

 

Já a análise do discurso, segundo Chizzotti (2006, p.98): 

 

[...] pressupõe que tal discurso não se restrinja à estrutura ordenada de palavras, nem 

a uma descrição ou a um meio de comunicação, nem tampouco se reduz a mera 

expressão verbal do mundo. O discurso é a expressão do sujeito no mundo que 

explicita sua identidade (quem sou, o que quero) e social (com quem estou) e expõe 

a ação primordial pela qual constitui a realidade. 

 

 

Na análise do discurso, o pesquisador precisa buscar sentido para as significações 

ocultas identificadas na fala. Além disso, o uso de tal metodologia se mostra eficaz no 

processo de construção e reconstrução dos discursos coletados, bem como na identificação e 

compreensão dos elementos políticos, culturais e ideológicos inseridos na linguagem dos 

sujeitos (CABRAL, 2005).  

 

Corroborando com esta afirmação, a linguagem assume a forma mais clara de 

evidência da subjetividade humana, uma vez que por meio dela o indivíduo não é visto como 

elemento passivo, mas como uma fonte essencial para a construção de significados. 

Consequentemente, o discurso não pode ser analisado fora de um contexto social, pois é 

influenciado por confrontos ideológicos e pelos processos histórico-sociais onde os indivíduos 

estão inseridos (BRANDÃO, 2002).  

 

Nos estudos brasileiros que utilizam a análise do discurso prevalecem os enfoques 

franceses e anglo-saxões (GODOI, 2011). Para efeitos dessa pesquisa, utilizaremos a linha 

anglo-saxã, que se apoia nas abordagens etnometodológicas e interacionistas, centradas no 

estudo da conversação ordinária, com foco no modo descritivo da conversação cotidiana 

comum (CABRAL, 2005; MARTINS, 2007). Sendo assim, a análise do discurso permitiu 

verificar informações subjacentes à fala e a análise de aspectos não evidenciados de forma 

clara pelos entrevistados. 
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Em paralelo, o software Atlas Ti versão 6.0 foi utilizado para possibilitar a 

ordenação conceitual e codificação dos dados coletados nas entrevistas. Friese (2012) explica 

que o Atlas Ti pode ser visto como um recipiente que possibilita a utilização de mecanismos 

diversos para interpretação de dados, podendo ser citações, documentos primários, super-

códigos, links, notas, palavras de código, resultado de consultas armazenados, entre outros.  

 

O Atlas Ti possibilitou a organização e a classificação dos dados da pesquisa. 

Primeiramente, integrou-se todos arquivos com as transcrições das entrevistas em uma única 

unidade hermenêutica denominada “Rede de cooperação interorganizacional – Barreirinhas”. 

Em seguida, iniciou-se a análise dos dados, codificando-os de acordo com os tópicos de cada 

categoria de análise da pesquisa a ser analisada: organizacional, estratégico, social e político. 

Assim que a fase de codificação foi finalizada, iniciou-se a análise do discurso dos 

respondentes, conforme o Quadro 5 exibido anteriormente. 

 

Dessa forma, conservou-se nas citações apresentadas na análise dos resultados a 

nomenclatura de citações utilizadas pelo software Atlas Ti versão 6.0: [número do 

documento: número da citação]. Como exemplo, apresentamos a seguinte citação: 

 

[HOSPEDAGEM 3] Olha, aqui em Barreirinhas as empresas na verdade elas 

trabalham em parcerias, né? Então até porque se não for parceiro um do outro a 

coisa não dá certo, entendeu? Agências, hotéis, também as cooperativas tanto de 

carro como lancha... nós trabalhamos em equipe [3:2]. 

 

 

Assim sendo, tem-se: 

 

 Citação literal: Olha, aqui em Barreirinhas as empresas na verdade elas trabalham em 

parcerias, né? Então até porque se não for parceiro um do outro a coisa não dá certo, 

entendeu? Agências, hotéis, também as cooperativas tanto de carro como lancha... 

nós trabalhamos em equipe. 

 Trecho analisado com auxílio do Atlas Ti: [3:2]. 

 Numeração do documento (em negrito): [3:2]. 

 Numeração da citação do documento analisado (em negrito): [3:2]. 
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6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a configuração de uma rede de 

cooperação interorganizacional nos Lençóis Maranhenses, em seus elementos constitutivos e 

dinâmica de funcionamento, visando contribuir para a compreensão do fenômeno em um 

destino turístico isolado, de bases ecológicas e do desenvolvimento do trade turístico local. 

Nesta seção, apresentam-se os resultados da pesquisa realizada junto aos atores envolvidos 

diretamente com a atividade turística dos Lençóis Maranhenses, mais especificadamente o 

município de Barreirinhas.  

 

Conforme avaliação prévia evidenciou-se a possibilidade da existência de uma 

rede de cooperação no município de Barreirinhas, embora não possível de mensuração e de 

mapeamento de todos os elos. Constituindo-se uma realidade complexa, tornava-se necessário 

estabelecer parâmetros que permitissem circunscrevê-la e categorizá-la em dimensões que 

permitissem a apreensão plena do fenômeno. Uma visão preliminar do fenômeno permitiu a 

identificação de algumas evidências, tais como a interdependência e complementaridade das 

atividades desempenhadas entre os diferentes atores envolvidos na atividade turística do 

município a fim de fortalecer o fluxo de turistas para o destino.   

 

Dessa forma, as categorias de análise foram definidas para garantir o alcance dos 

objetivos da pesquisa, sendo apresentadas da seguinte forma: (1) aspectos estratégicos; (2) 

aspectos organizacionais; (3) aspectos sociais; e (4) aspectos políticos.  

 

6.2 Aspectos estratégicos  

 

Esta primeira categoria de análise teve como objetivo identificar a dimensão das 

estratégias cooperativas e do nível das relações competitivo-cooperativas presentes na rede 

em estudo. Buscou-se, então, por meio dos relatos dos entrevistados, apreender informações 

referentes à forma como os atores estão envolvidos com ações voltadas para o futuro da rede 

em análise. 

 

A Figura 15 expõe a rede de informações referente à esta primeira categoria de 

análise a partir de sua elaboração pelo Atlas Ti versão 6. Mostra também o desmembramento 

dos seus respectivos tópicos e suas citações: (1) visão/propósito; (2) ações conjuntas 
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realizadas; (3) expectativas com relação à cooperação; (4) benefícios; e (5) relação de 

cooperação e competição existentes entre as empresas. A referida figura poderá ser melhor 

visualizada  no Apêndice E. 

 

Figura 15 – Categorias analíticas dos aspectos estratégicos 

 

Fonte: Software Atlas Ti versão 6. Dados da pesquisa. 

 

O passo inicial nesta etapa da pesquisa consistiu em identificar a existência, de 

uma visão ou propósito compartilhado entre os atores da rede. Percebeu-se que os 

respondentes não expressam uma visão de futuro compartilhada. A esse respeito, a Secretária 

de Turismo defende que: 

 

[SECRETARIA DE TURISMO] O que eu penso é que é necessária uma melhor 

estruturação, uma melhor organização de todo o segmento. Tanto daqueles que estão 

diretamente envolvidos quanto do setor público, quanto do setor não governamental, 

as Universidades... Falta todo mundo se envolver pra que se dê o passo seguinte. 

Quer dizer, precisa de uma... pra se desenvolver mesmo, pra ser uma coisa que você 

possa responder “tá bom, tá ruim, tá ótimo ou não tá nada”, a gente precisaria tá 
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todo mundo focado num mesmo objetivo. Quer dizer, eu acho que falta um pouco 

disso... [16:7] 

 

A definição e o compartilhamento de uma visão ou propósito entre os atores da 

rede é um fator essencial para a competitividade e o futuro do trade turístico de Barreirinhas. 

O estabelecimento de uma visão ou propósito comum poderá favorecer a obtenção de 

resultados econômicos, o compartilhamento de conhecimentos e recursos, o acesso a novos 

mercados e o aprimoramento das práticas de gestão desenvolvidas no destino (BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2008; ABBADE, 2009). 

 

Num segundo momento, os entrevistados foram questionados sobre a existência 

de ações conjuntas realizadas entre os atores do trade turístico de Barreirinhas. Percebe-se nos 

relatos da maioria dos respondentes que as ações empreendidas visam aspectos mais 

operacionais que estratégicos.  

 

A AGÊNCIA 1 e a HOSPEDAGEM 4 ressaltam que as ações conjuntas realizadas 

estão voltadas para a manutenção de aspectos relacionados à infraestrutura turística como, por 

exemplo, a manutenção da limpeza das dunas e das pontes que dão acesso ao Parque Nacional 

dos Lençóis Maranhenses. A HOSPEDAGEM 1 relata a necessidade da criação de uma 

associação dos meios de hospedagem.  A HOSPEDAGEM 3, afirma que tais ações acontecem 

de forma mais intensa nos momentos em que surgem demandas que exigem a participação 

dos empresários, geralmente por inciativa do poder público. Por fim, o SEBRAE ressalta a 

importância das ações conjuntas realizadas com as empresas para futuras negociações com 

operadoras de turismo.  

 

[AGÊNCIA 1] Olha, a gente faz sim. São poucas, mas a gente faz, entendeu? 

Principalmente em relação à trilha, né? Às vezes é... na trilha tem alguns pontos. 

Então de vez em quando a gente se junta todo mundo para compartilhar com 

relação... pra fazer manutenção de ponte... é só um exemplo, né? [2:21] 

 

[HOSPEDAGEM 1] Olha... até no momento... não... não temos ainda esse... já até 

surgiu uma ideia de... de...de ter uma forma de cooperar entre as pousadas pra gente 

criar uma associação do meio de turismo com o intuito de definir, mas até o 

momento a gente não tem [6:4] 

 

[HOSPEDAGEM 3] Em alguns momentos. São ações mais esporádicas, né? Não é 

uma coisa comum, mas quando tem algo específico e quando é colocado em prática, 

para que alguns empresários entrem com alguma contrapartida, mas isso depende 

muito mais é... quando é uma ação que começa do poder público do que por 

iniciativa dos próprios empresários [8:6]. 
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[HOSPEDAGEM 4] Não. Em conjunto a única coisa que a gente faz e que não devia 

nem ser feito [...], por exemplo, limpeza nas dunas. A gente paga... a gente paga, por 

exemplo, lanche, dá aquele cachê pros carros... pra eles irem até às dunas fazer 

limpeza nas dunas. Pegar pedaços de papel, pedaços de garrafas vazias, maço de 

cigarro, latinhas de cerveja, etc e etc.... Eles vão lá e recolhem e às vezes vêm com o 

caminhão lotado de bagulho que é deixado nas areias. As pousadas e os restaurantes 

é que colaboram dando lanche e pagando tudo isso aí e não deveria! Porque a cidade 

é turística e recebe uma verba do turismo nacional, né? Uma verba federal. Que não 

se sabe quanto é que é e eu nem quero saber, só sei que não tem a colaboração que 

deveria ter. Eles não dão retorno [9:10]. 

 

[SEBRAE] São juntamente com eles, assim... quando a gente traz essas pessoas a 

gente leva pra conhecer os empreendimentos e toda prestação de serviço, todo 

pacote é feito por eles [15:9]. Agências locais, meios de hospedagem... eles ficam 

aqui, comem aqui e tem dado resultado imediato. As rodadas de negociação que eles 

fazem já saem mesmo com os pacotes fechados. Vários deles falam que o resultado 

é imediato![15:10]. 

 

 

As empresas HOSPEDAGEM 2 e RESTAURANTE 2, relativizam e por vezes 

discordam de maneira crítica das ações conjuntas realizadas entre os atores: 

 

[HOSPEDAGEM 2] Realmente ainda não estou integrada nem no meio turístico, 

nem no meio social... Realmente, eu tenho feito o meu trabalho de forma muito 

isolada [...] Então... eu tô realmente à margem. Eu não tô participando... eu fico 

somente quinze dias na cidade... é muito pouco tempo que eu estou inserida pra dar 

um diagnóstico seguro, né? [7:14] 

 

[RESTAURANTE 2] Sou chamado, mas não vou atrás. Tá entendendo? Não... não 

sou muito ativo... sou ativo dentro do meu restaurante (risos), mas é... já fiquei 

muito ativo os anos passados e... eu perdi muito tempo também, né? Porque eu 

prefiro passar aqui dentro do meu restaurante que em reuniões... E assim que é a 

minha tática hoje [14:11]. 

 

 

Barreirinhas é uma cidade balneária e turística, localizada distante dos grandes 

centros receptores de turistas, o que pede uma visão mais ampla das atividades a serem 

desenvolvidas e ações estratégicas mais pontuais para vender o destino e os seus atrativos. 

Percebe-se que os atores inseridos na atividade turística de Barreirinhas reconhecem a 

importância da cooperação para o setor, mas ainda não se organizaram buscando desenvolver 

ações de cunho coletivo de forma a sistematizar as suas ações e torná-las estratégicas. Apesar 

de relatos que evidenciem a aspiração de formação de cooperativas, associações ou outro tipo 

de organização, ações pontuais ainda estão sendo estabelecidas. Com base nesse achado, 

apreende-se que a cooperação entre as empresas existe para sanar problemas na estrutura 

turística e nos serviços que deveriam ser proporcionados pelos poderes públicos, como a 

limpeza e a correção dos problemas de infraestrutura, prejudicando o desenvolvimento de 

ações mais estratégicas de cooperação. 
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Tal realidade pode impactar diretamente na forma como as empresas estão 

organizadas, podendo trazer prejuízos na sua eficiência para competir com mercados que 

possuam as mesmas características turísticas do destino Lençóis Maranhenses/Barreirinhas 

(LORENZONI, 1982). Uma vez que as empresas consigam organizar suas ações além da 

necessidade inicial de garantir o fluxo de turistas, estabelecendo critérios mais estratégicos em 

conjunto, será possível estabelecer a utilidade coletiva de todas as empresas inseridas no trade 

turístico de Barreirinhas (ABBADE, 2009).  

 

Quando os entrevistados foram interrogados sobre os benefícios e os resultados 

obtidos por meio da cooperação entre as empresas do setor turístico de Barreirinhas, relataram 

que a cooperação favorece o acesso a novos clientes, melhora a segmentação dos serviços 

oferecidos, promove a geração de renda e de empregos, a comunicação entre os empresários, 

a indicação de outras empresas e o retorno financeiro dos empresários ligados diretamente ao 

trade turístico: 

 

[HOSPEDAGEM 1] Olha, é... gera mais renda na cidade, empregos... Então é uma 

forma da gente evoluir. Vamos supor: um hotel precisando de uma camareira. Ele no 

momento lá não está encontrando e eu já tenho um daqui aí eu olha, eu tenho um 

currículo aqui de fulano... é uma pessoa muito boa, fez aqui um estágio... Então a 

gente já indica [6:6]. [...] Foi... realmente a maneira de cooperar. Tirar a gente de um 

momento de sufoco e colaborar e ter o cliente pra é... [...] ter um local pra colocar o 

cliente pra ele sair satisfeito, né? E... então assim... é uma maneira que a gente acha 

que tem mais essa forma de cooperar e de ter um benefício de alguém [6:9]. 

 

[HOSPEDAGEM 3] Ela é fundamental porque é... eu não vejo você conseguir se 

manter no mercado sem ter parceiros do lado, sem ter alguém que também te 

divulgue, que também tenha um interesse comum desde a melhoria da cidade em 

relação à divulgação... porque  hoje a gente tem a capacidade de observar que tem 

público pra todos, né? Independente da classe. Às vezes uma tal de classe A, B ou C, 

mas tem público pra todos esses segmentos! E hoje a gente consegue perceber isso 

[8:3].  

 

[HOSPEDAGEM 5] Sim! Com certeza! Porque... se meu parceiro não me indicar o 

cliente nem vai saber que eu existo [10:3]. O primeiro imediato que a gente vê é o 

retorno financeiro. Como eu falei no início, se o meu parceiro não fala que eu existo 

o cliente também não vai saber que eu existo. E... em consequência disso, há maior 

formação de renda, geração de empregos porque tá sempre um tentando ajudar o 

outro e com isso todos crescem juntos [10:12].  

 

[SECRETARIA DE TURISMO] Olha, empregos diretos diretos diretos só em 

agências de viagens e hotéis hoje nós temos em torno de novecentas pessoas 

contratadas! Aquelas trabalhando direto. Então é um volume muito grande. Fora 

todo aquele segmento do entorno, que é a questão de alimentação, transporte é... o 

artesanato que vive muito em função do turista, né? Os barqueiros... e aí vai! Um 

monte de gente que usufrui e participa de todo esse processo. Mas direto, aquele que 

tá dentro das agências de viagem e dos hotéis está em torno de novecentas pessoas 

no período normal. Tem um acréscimo de uns 30% na alta estação, que a gente dá o 
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nível de quebra é... mais ou menos esse entre os períodos de baixa e alta estação 

[16:4]. 

 

Um dos fatores motivacionais para a realização de práticas cooperativas é a 

obtenção de benefícios mútuos (ALVAREZ; FERREIRA, 1995; BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2008). Os empresários e gestores do trade turístico de Barreirinhas 

enxergam na cooperação uma oportunidade de trocar informações sobre o mercado, bem 

como acessar a novos clientes que passam a ter a chance de conhecer a dinâmica de 

funcionamento dessas empresas e de com elas trocar experiências e informações sobre o 

destino, consolidando a sua competitividade enquanto destino. Outro benefício identificado 

nas falas dos respondentes é a geração de emprego e renda, visto que o turismo se constitui na 

atividade principal da cidade e é o principal impulsionador econômico da região dos Lençóis 

Maranhenses. 

 

Outro ponto explorado na pesquisa foi a expectativa dos respondentes com 

relação à cooperação. De acordo com a AGÊNCIA 3 e a HOSPEDAGEM 2, tal expectativa 

reside na possibilidade de estar divulgando os seus serviços para as demais empresas do setor 

turístico de Barreirinhas para, consequentemente, obter cooperação: 

 

[AGÊNCIA 3] Olha... O importante é que eu estou oferecendo os meus serviços 

pros meus clientes, mas... acredito ser mais pro hotel porque eles ganham com isso. 

[...] Importante pra mim é que depois eu posso acessar... o cliente pode estar saindo 

satisfeito daqui e pode tá fazendo uma divulgação da minha empresa [4:5]. 

 

[HOSPEDAGEM 2] Hoje nós somos referências de atendimento! Então, é... as 

agências deveriam procurar isso! Na verdade, não é eu que tinha que procurá-los! É 

mútuo o interesse, mas eu acredito que eles teriam muito mais a ganhar! Quem não 

quer colocar seu cliente em uma pousada e ele sair feliz? Nisso aí eu me garanto! 

Sabe... em termos de atendimento, eu não sou a pousada maior, a mais bonita, mas 

em termos de atendimento eu tenho recebido muitos parabéns e eu acho que isso faz 

uma diferença. Então, é... os donos de agência deveriam fazer esse tipo de análise 

[7:3]. 

 

Já para a HOSPEDAGEM 6, a expectativa com relação à cooperação está na 

possibilidade de explorar melhor as potencialidades do destino Lençóis Maranhenses, a fim de 

oferecer passeios alternativos para os turistas: 

 

[HOSPEDAGEM 6] Tem muita potencialidade e a gente não explorou ainda nem 

10%. Tem que explorar mais, investir em esportes radicais... tem muita opção. [...] É 

bem simples. E não precisa gastar tanto dinheiro assim. Pega um riacho, faz uma 

trilha no riacho, faz o cronometro do passeio, toma um banho e pronto, já é um 

produto. Vamos vender [11:10]. 
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As expectativas com relação às práticas de cooperação identificadas nos relatos 

dos respondentes estão voltadas para a possibilidade de divulgação dos serviços para as 

demais empresas e para o mapeamento de novas opções de passeios para os turistas. A 

abertura dos limites organizacionais para outras empresas do trade turístico de Barreirinhas 

pode favorecer a realização de práticas colaborativas, por meio do fechamento de acordos 

informais pautados na cooperação e também incentivar práticas voltadas para a inovação dos 

produtos e serviços oferecidos entre as empresas (ALVAREZ; FERREIRA, 1995).  

 

Por fim, os respondentes foram questionados acerca da relação de cooperação e 

competição entre as empresas. Os relatos evidenciaram que as práticas coopetitivas estão 

presentes no dia a dia das organizações do trade turístico do município, sendo que há práticas 

cooperativas diante das necessidades presentes no dia a dia do trabalho, mas também relações 

competitivas no que tange à captação de turistas para seus empreendimentos: 

 

[TRANSPORTE 1] Na maioria das vezes. Sempre há um... sempre há uma certa... 

competição, mas no todo são praticamente unidas. Não totalmente, mas... [1:1-2]. 

 

[AGÊNCIA 2] Nós agimos mais por cooperação! Então... um tenta ajudar o outro, 

né? Só que mesmo assim ainda falta muita coisa pra poder a coisa melhorar! [3:15] 

A gente tenta ajudar as outras empresas quando um não tem e aqui tem a gente tenta 

ajudar o outro também, só que nisso tudo também tem um pouco de competição!  

Até porque todo mundo quer vender o seu pacote, o seu peixe! [3:17-18]. 

 

[AGÊNCIA 4] Eu acho que hotel é mais fácil, mas mesmo assim tem uma certa, 

assim... rivalidade. Eles não se enxergam como um todo! Como um destino. De 

forma geral, acho que acontece a mesma coisa. Mas menos do que entre agências 

[5:3]. As empresas se enxergam muito como é... rivais. Como se a gente fosse 

concorrente um do outro e não enxergam que a gente é um destino e os concorrentes 

estão lá fora. Os outros destinos são os nossos concorrentes [5:4]. 

 

[HOSPEDAGEM 1] Eu acho que... a forma de... algumas empresas aqui têm a 

forma de competição, mas assim... tem umas que a gente tem mais como 

cooperação, tá? Mas assim, competição mesmo existe! Mas agente não tem assim... 

Ah, vou competir não. Porque quando a gente recebe já uma proposta já definida 

pelo site e eles escolhem exatamente qual é a pousada que ele vai, então não existe 

aquela coisa assim “ah, então eu vou competir com aquele, vou mostrar”, não! A 

gente já mostra o produto que a gente tem, então ele já vem sabendo. Aí assim, 

como falei anteriormente, a forma da gente, assim, mais agir com cooperação e 

quando a gente realmente, vamos supor, uma operadora fecha aqui e a gente não tem 

a disponibilidade, mas a gente não vai deixar o cliente... então a gente já passa pra 

outra... [6:8]. 

 

[HOSPEDAGEM 3] Então, hoje não é tão visto o... um outro hotel ou um outro 

parceiro, possível parceiro, como adversário. Na realidade ele é mais visto como 

parceiro. E aí é fundamental para que se tenha um crescimento aqui do setor [8:16]. 
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Ao se analisar as práticas coopetitivas do destino estudado, percebe-se que as 

empresas do setor turístico de Barreirinhas parecem estar em uma situação de adaptação que, 

segundo Luo (2007), é marcada por uma relação de alta competição e alta cooperação. 

Percebe-se que em Barreirinhas tal situação se torna mais acirrada por conta da competição 

entre agências e pousadas na oferta de passeios, uma vez que algumas pousadas oferecem 

passeios internamente e acabam competindo diretamente com as agências pelos mesmos 

turistas, gerando conflitos entre os empresários. No entanto, nota-se também relações de 

cooperação entre os atores visando dinamizar o fluxo turístico do município. Percebe-se que 

tal comportamento está presente nas práticas turísticas, onde grupos articulados de maneira 

informal desenvolvem práticas que mesclam ações simultâneas de cooperação e competição 

(SCOTT; COOPER; BAGGIO, 2008).  

 

Apesar da identificação de ações empreendidas pelos atores envolvidos 

diretamente no trade turístico de Barreirinhas, ainda parecem estar voltadas mais para o nível 

operacional que para o estratégico. O envolvimento dos empresários em ações estratégicas 

ainda é feito por ações isoladas, evidenciando a necessidade de um maior envolvimento. Por 

outro lado, percebe-se que esses empresários ainda estão envoltos com questões estruturais, 

fato que pode dificultar a capacidade de concentrar esforços em questões mais estratégicas 

que operacionais. As ações empreendidas, então, parecem acontecer de forma restritiva, na 

medida em que problemas estruturais maiores e a falta de uma visão clara entre os atores 

envolvidos dificulta o desenvolvimento de um olhar mais estratégico sobre o trade turístico 

em estudo. 

 

6.2 Aspectos Organizacionais  

 

A presente categoria de análise destina-se a investigar os mecanismos de gestão e 

os propósitos comuns que deram origem à rede de cooperação do trade turístico dos Lençóis 

Maranhenses, mais especificadamente o município de Barreirinhas - MA.  

 

A Figura 16 mostra a visualização da rede de informações dessa segunda 

categoria de análise a partir do Atlas Ti versão 6, bem como o desmembramento dos seus 

tópicos e respectivas citações:  (1) ações que evidenciem práticas cooperativas; (2) formação 

de práticas cooperativas; (3) tipo de cooperação existente; (4) estabelecimento de padrões 
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coletivos de atendimento; e (5) divulgação do produto turístico. A referida figura poderá ser 

melhor visualizada  no Apêndice D. 

 

Figura 16 – Categorias analíticas dos aspectos organizacionais 

 

Fonte: Software Atlas Ti versão 6. Dados da pesquisa. 

 

O questionamento inicial buscou identificar a existência de cooperação no trade 

turístico de Barreirinhas. A maioria afirma que existe cooperação entre as empresas, sendo 

esta essencial para a sobrevivência do setor turístico do Município. Com relação aos órgãos 

públicos, a Secretaria de Turismo e o SEBRAE afirmam que a cooperação existe, uma vez 

que ela é fundamental para manter a dinamicidade entre as empresas. No caso do IFMA, a 

cooperação do Instituto com as empresas locais se encontra em estágio inicial devido à sua 

recente atuação no Município.  

 

[TRANSPORTADORA 1] Elas cooperam para a melhoria do turismo em 

Barreirinhas e entre si mesmo. Questões pessoais de colaboração [1:2]. 
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[AGÊNCIA 2] Olha, aqui em Barreirinhas as empresas na verdade elas trabalham 

em parcerias, né? Então até porque se não for parceiro um do outro a coisa não dá 

certo, entendeu? Agências, hotéis, também as cooperativas tanto de carro como 

lancha... nós trabalhamos em equipe [3:2]. 

 

[AGÊNCIA 3] Sim. A cooperação que geralmente existe é parceria. Então, 

geralmente alguns hotéis mandam um... fecham um passeio por lá, oferecem os 

passeios aos clientes e os clientes nos procuram ou nós vamos diretamente no hotel. 

Geralmente é essa parceria que existe tanto entre as agências quanto nos hotéis [4:4] 

 

[HOSPEDAGEM 1] Sim... a gente tem é... na realidade a gente tem que ter (risos) 

uma cooperação  delas porque... vamos supor... numa alta... é... a gente fecha com o 

cliente... uma operadora manda um cliente de última hora... se você já tá sem vaga 

você já vai procurar outra empresa pro cliente não ficar na mão... então, a gente tem 

que ter uma cooperação entre o meio turístico com as respectivas... as agências, as... 

pousadas... hotéis... [6:2] 

 

[HOSPEDAGEM 3] Ela existe! É lógico que poderia ser maior, poderiam ter ações 

mais conjuntas, mas é... se colocarmos em uma escala, diria que existe, né? Tá mais 

pra existir que pra não existir [8:2]. É muito mais assim... conhecer primeiro... a 

gente tenta conhecer as pessoas das quais... os parceiros em si, os pré-requisitos 

deles e... como eu falei... aqui por ser uma cidade pequena, isso falando diretamente 

Barreirinhas, a gente acaba conhecendo as empresas como um todo e quando são 

parceiros que nós nos conhecemos, a gente começa devagarzinho e aí com o passar 

do tempo a gente vai firmando uma parceria maior, mais lucrativa [8:4]. 

 

[RESTAURANTE 2] Tem parceria sim, com certeza! A gente tem muitos parceiros 

em termos de agências, né? É... a gente faz serviços para os outros também e... tem, 

tem parceria sim! Tem unidade sim... [14:5] 

 

[SECRETARIA DE TURISMO] Olha... não tem  como trabalhar se não for junto! 

Essa história de que a gente sozinho faz alguma coisa não... não existe isso! [16:19]. 

 

[SEBRAE] Eu acho que eles são bem organizados entre eles... é... tem os grupos que 

a gente trabalha aqui de acordo com os segmentos. Meios de hospedagem, as 

agências... A gente percebe que entre eles há uma rede de cooperação. Porque um 

depende do outro. A agência depende da transportadora, os meios de hospedagem 

dependem das agências pra tá levando os clientes... então, um depende do outro 

[15:5]. 

 

[IFMA] É... as parceiras... elas estão começando, né? Como a gente tá formando a 

primeira turma agora, a nossa... a nossa capilaridade dentro do trade turístico aqui 

de Barreirinhas ainda está incipiente! Está no começo, tá? Então as parcerias vão 

começar a ocorrer principalmente quando da demanda por esse tipo de profissional 

que vai aparecer no mercado. Agora com esses trinta alunos que estão saindo do 

curso de Serviço de Bar e Restaurante, eles vão poder entrar no mercado e mostrar, 

através do que eles aprenderam, o que eles têm pra oferecer pro mercado. Então 

esse... é um trabalho de formiguinha mesmo! É um trabalho de um a um, quando vai 

lá no seu posto de trabalho e provavelmente ele vai substituir uma pessoa que não 

tenha qualificação. A tendência é principalmente a melhora dos serviços e depois a 

consequente valorização desse profissional no mercado [17:5]. 

 

 

No entanto, a AGÊNCIA 4 e o RESTAURANTE 1 discordam da existência da 

cooperação por acreditarem que ela acontece de forma isolada entre algumas empresas e de 

forma desordenada: 
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[AGÊNCIA 4] Bem pouco. Uma ou outra que colabora. [5:2].  

 

[RESTAURANTE 1] Quase não... tipo assim, há uma desorganização por parte de 

agências, entendeu? Restaurantes... não tem assim... aquela parceria... [13:2] 

 

Identificou-se, a partir do relato dos respondentes, que as empresas e órgãos 

públicos envolvidos no trade turístico de Barreirinhas consideram, em sua maioria, que existe 

cooperação entre os atores do setor. O relato das empresas que discordam da existência de 

cooperação indicam evoluções possíveis na forma como as empresas estão organizadas para 

exercer práticas cooperativas. 

 

A cooperação é vista pelos respondentes como uma forma de melhorar a oferta de 

produtos e/ou serviços do município e como uma forma de manter a dinâmica de 

funcionamento das empresas. Principalmente na alta estação, a cooperação entre as empresas 

se mostra fundamental no discurso dos entrevistados, já que é por meio dela que as 

necessidades dos clientes são satisfeitas e o fluxo turístico do destino se torna possível. Sendo 

assim, evidencia-se uma interação dinâmica nesse aspecto. 

 

Tal realidade vai de encontro ao ponto de vista de Alvarez e Ferreira (1995) que 

defendem que a cooperação interorganizacional é formada por organizações interdependentes 

que colaboram com o intuito de obter relações de benefícios mútuos. Isto porque, empresas 

que atuam de forma isolada em setores dinâmicos como o turístico, têm maiores chances de 

perder competitividade e de serem extintas (CÂNDIDO; ABREU, 2000).  

 

Um ponto seguinte, então, foi explorar questões que evidenciassem a formação de 

práticas cooperativas. Observou-se no discurso dos entrevistados que, de forma geral, a 

cooperação existente entre os atores do trade turístico está voltada para a garantia da 

prestação de serviços referentes aos passeios e hospedagem, para o compartilhamento dos 

custos, maximização dos ganhos e estímulo ao aumento do fluxo de turistas no município, 

principalmente na baixa estação: 

 

[AGÊNCIA 2] Olha, essa cooperação geralmente, né, nós trabalhamos com reservas, 

né? A gente liga antes pra reservar tanto carro como lancha. Hotéis é tudo também 

sob protocolo de e-mail. Então, tem sempre que tá mandando e-mail pra confirmar... 

até porque a cidade também, tanto em baixa temporada quanto em alta tudo precisa 

ser reservado com antecedência, né? Porque em cima da hora pode faltar. A cidade 

tem um número muito grande de hotéis e pousadas, também tem agências, só que 

mesmo assim às vezes a demanda é muito grande. Então, nós sempre trabalhamos 

com reservas antecipadas, né? Nós temos que ligar pra eles pra saber se nós temos 
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lanchas, se tem carro, pra poder reservar pra grupos maiores nesse período. Tanto na 

baixa como na alta [3:4]. 

 

[AGÊNCIA 3] Geralmente é quando todos se reúnem pra mandar um grupo pra um 

determinado destino. Por exemplo, eu tenho duas pessoas, outro tem quatro e outro 

tem cinco. Então, a gente monta um carro pra mandar pro passeio [4:3].   

 

[HOSPEDAGEM 3] É... são mais ações efetivas, assim... Por exemplo, eu... a 

Pousada [...] ela se junta a uma determinada agência de turismo e faz um pacote 

específico pra uma baixa temporada. Então, são ações mais específicas. Não são de 

que... vários empresários se juntam pra fazer isso [8:9]. 

 

[RESTAURANTE 2] Sim porque... bom, é... são os clientes que são mandados, por 

exemplo, de uma agência, de um comércio, de uma padaria... e... a gente sabe 

porque o cliente fala, né? A gente tem... faz parte do nosso serviço tentar conversar 

com o cliente o máximo possível. Então, quando a gente tem uma abertura, quando a 

gente começa a conversar e o cliente fala... a gente identifica, né? “Ah, nós somos da 

pousada tal. Nós somos da agência tal. Ah, aquele guia tal mandou a gente. Foi bom, 

muito bom. Obrigado”. A gente sabe, a gente encontra os parceiros na cidade 

também, fazendo compra. Eles falam “olha, eu mandei um cliente pra ti ontem”. A 

gente consegue identificar sim [14:6]. 

 

 

Esta constatação se torna ainda mais crítica levando-se em consideração o fato de 

que Barreirinhas está localizada longe dos grandes centros receptores de turistas. A 

cooperação, então, fornece a capacidade dessas empresas obterem maiores resultados do que 

se estivessem agindo de forma isolada (GUERRINI; OLIVEIRA; MARELLI, 2005). 

 

A própria atividade turística exige que as empresas estabeleçam algum tipo de 

cooperação. No caso de Barreirinhas, as empresas atuam, pela própria característica da 

atividade turística do município, de forma interdependente e complementar (PETROCHI, 

2009). Agências de viagens, meios de hospedagem, restaurantes e cooperativas de transportes, 

mesmo que de forma inconsciente, são marcadas pela dependência mútua. Tal dependência 

impõe que a comunicação entre os empresários deva ser estabelecida para garantir o fluxo 

turístico e a dinamicidade do produto turístico. Ademais, a cooperação é um fator crítico de 

sucesso do destino, na medida em que possibilita que os turistas possam usufruir dos atrativos 

turísticos postos à sua disposição. 

 

Tal explicação reside no fato de que o trade turístico de Barreirinhas é formado, 

em sua maioria, por empresas familiares que necessitam uma das outras para garantir que as 

expectativas dos turistas sejam supridas e que as empresas consigam garantir sua 

sobrevivência (CROPPER et al., 2010; COOPER; HALL; TRIGO, 2011). Por ser um destino 

isolado, a cooperação pode garantir que alguns objetivos comuns possam ser alcançados, 
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mesmo que não haja evidências de uma frequência consolidada de interação entre todos os 

atores da rede. As práticas cooperativas surgem mediante algumas necessidades impostas 

tanto externamente quanto internamente, devido deficiências presentes nas empresas.  

 

Quando solicitados a explicar o tipo de cooperação existente no destino turístico, 

os entrevistados afirmaram que as práticas cooperativas acontecem de maneira informal e são 

reconhecidas por eles como parcerias. A HOSPEDAGEM 7 enfatiza que este tipo de 

cooperação acontece com maior frequência nos períodos de alta estação: 

 

[AGÊNCIA 1] É... normalmente a parceria vem de um pequeno namorinho, né? Ele 

diz: “Ah! Eu tô com uma pessoa aqui que eu passava pra fulano de tal, mas aí... ele 

não tem mais vaga. Você tem?”. Eu digo: Tenho!  Aí pronto! Pegou uma vez... a 

gente faz logo amizade, vai lá conversar com a pessoa e... acaba que... cooperando, 

né? [2:5].  

 

[AGÊNCIA 2] É mais informal! Geralmente o que garante mesmo uma reserva é só 

o e-mail, contato telefônico, né... vai muito da confiança com os parceiros da cidade, 

né...  [3:9]. 

 

[AGÊNCIA 3] Sim. A cooperação que geralmente existe é parceria. Então, 

geralmente alguns hotéis mandam um... fecham um passeio por lá, oferecem os 

passeios aos clientes e os clientes nos procuram ou nós vamos diretamente no hotel. 

Geralmente é essa parceria que existe tanto entre as agências quanto nos hotéis [4:4]. 

 

[HOSPEDAGEM 1] É de parceria, tá? É de parceria... A gente... Tô precisando de 

um apartamento no... vamos supor... nos Lençóis Maranhenses! A gente entra em 

contato com o setor de reservas e a gente fecha, vamos supor... uma diária, duas 

diárias... por e-mail, telefone mesmo e fechamos um contrato de imediato por essas 

diárias [6:3]. 

 

[HOSPEDAGEM 3] É. Informal. Sem nenhum tipo de contrato ou algo parecido no 

sentido de cooperação. É mais até também... por ser uma cidade pequena, quase que 

todo mundo se conhece. Então, acaba que... acabam acontecendo algumas parcerias, 

mas nada que seja algo... assinado, né? É mais algo... instintivo mesmo. Acaba 

sendo algo mais instintivo apesar de algumas outras não, né? Com algumas 

parcerias, principalmente com as agências, a parte de hotelaria ela tem uma parceria 

mesmo de fato [8:3]. 

 

[HOSPEDAGEM 7] Bom, na alta temporada acho que a necessidade faz com que as 

pessoas se unam mais um pouco, né? Mais de forma desorganizada ainda. [11:6]. 

Mas assim... é... cooperação mais na alta temporada que a gente tem. Fora disso não. 

Porque na alta temporada é aquela questão... pousada lotada! Aí você liga pro colega 

pra saber se ele tem ou não e é só!  [12:1] 

 

 

O trade turístico de Barreirinhas conta com o Conselho Municipal de Turismo – 

COMTUR que, segundo a Secretaria de Turismo, atua na área de governança da atividade 

turística: 
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[SECRETARIA DE TURISMO] Ele (o COMTUR) foi criado através de lei, em 

2007, mas funcionar mesmo ele começou a funcionar desde 2010. Nesse Governo 

que a gente resolveu... havia a lei criando o Conselho, o Fundo Municipal de 

Turismo, tudo isso... o voucher, a taxa... mas nunca ninguém tinha posto em prática 

porque ficava aquela história “não eu quero assim, eu quero assado” e não tinha um 

louco pra dizer assim “vamos fazer o que tá na lei e depois a gente vai se adequando 

porque senão não sai do papel”. E aí eu sou a louca do pedaço (risos) [16:13].  

 

O tipo de cooperação exercido pelos atores do trade turístico de Barreirinhas é 

descrito por eles como parceria. A parceria, segundo Harrison (2005), é uma forma de 

estabelecimento de relações interorganizacionais. A formação de parcerias, então, apresenta-

se como um ponto positivo a ser explorado no destino, uma vez que poderá fortalecer o trade 

turístico de Barreirinhas, que é um centro receptor de turistas isolado, com relação aos 

destinos mais fortes, inseridos nos grandes centros receptores (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

Uma vez que tais parcerias possam ser estabelecidas e aprimoradas, será possível criar uma 

cadeia de valor de todos os serviços oferecidos (HOFFMAN; MORALES; MARTINEZ-

FERNANDES, 2004).  

 

O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR é identificado como uma 

governança turística capaz de promover a tomada de decisão de interesse coletivo. O 

COMTUR é formado pela Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria de Administração, 

Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Educação e Cultura, quatro associações de guias 

de turismo, agências de viagens, restaurantes e meios de hospedagem, três representantes da 

comunidade local, um representante do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e um 

representante de organizações não governamentais (ANEXO A). 

 

No entanto, as relações de parceria estabelecidas e a atuação do COMTUR ainda 

evidenciam um nível de governança incipiente. O depoimento da secretária de turismo revela 

que o trade turístico de Barreirinhas ainda está desenvolvendo suas práticas de governança. 

Nota-se que as parcerias estabelecidas entre os diversos atores parece está sustentada por 

mecanismos institucionais e sociais, a fim de garantir sua sobrevivência e minimizar as 

dificuldades desses atores (YOON; HYUN, 2010). Da mesma forma, a governança parece ser 

influenciada pelos elementos culturais e informais presentes na rede e pela necessidade de 

entregar aos turistas serviços capazes de atender às suas necessidades (GERINGER; 

HERBERT, 1991).  

 



101 
 

Percebe-se também, por meio dos relatos dos respondentes, que as práticas de 

cooperação entre as empresas turísticas do município estão caracterizadas por um baixo nível 

de organização. Prevalecem as relações de amizade e de confiança entre os empresários e tais 

relações tendem a acompanhar a sazonalidade da própria atividade turística exercida no setor. 

As parcerias estabelecidas não são firmadas mediante contratos, mas sim por meios 

alternativos como e-mail e telefone. Há uma interação maior entre os meios de hospedagem 

que ofertam serviços similares e entre hotéis e agências no que diz respeito à realização de 

passeios e hospedagem. No entanto, o baixo nível de organização presente nas formas de 

cooperação entre os atores do trade turístico de Barreirinhas merece atenção especial, na 

medida em que evidencia como os diferentes atores se relacionam (ALVAREZ; FERREIRA, 

1995).  

 

Buscou-se também identificar evidências de práticas voltadas para o 

estabelecimento de padrões coletivos de atendimento. Percebe-se nos relatos dos respondentes 

que há uma preocupação em se estabelecer parcerias com os atores que tenham o mesmo 

padrão de atendimento, fazendo com que a escolha dos parceiros seja analisada de forma 

cautelosa. Com relação ao SEBRAE, identificou-se também a mesma preocupação, 

principalmente em se tratando da comercialização da Rota das Emoções: 

 

[HOSPEDAGEM 2] Sim! Lógico! Eu sou garota propaganda (risos)! Dos lugares 

que são bons, entendeu? E até hoje eu não indiquei um restaurante que o cliente 

tenha chegado insatisfeito, eu nunca indiquei uma agência pra passeios que ele não 

tenha gostado é... Como eu já conheço um pouco a cidade e o meu próprio turista, 

ele me fala o que ele teve de melhor, eu vou repassando, né? E faço realmente! 

Tenho a... o prazer de indicar uma coisa que eu já conheço pra que ele não corra o 

risco de ir pra um que não esteja tão bem adequado, entendeu? [7:7]. 

 

[HOSPEDAGEM 4] É... ela (a cooperação) é importante desde quando o cliente é 

bem servido nos restaurantes. Porque eles chegam elogiando. Quando chega 

metendo o... pau! Vamos dizer assim, né? (Risos) Lascando brasa, aí a gente se sente 

até meio humilhado, meio chateado porque indicou uma coisa que não é boa. Então, 

tem que ter muito cuidado na hora de indicar [9:2-3]. 

 

[HOSPEDAGEM 5] E umas pousadas indicam as outras também quando elas estão 

em lotação máxima e dão os telefones de outras pousadas é... que tenham o mesmo 

padrão ou até falam  pro cliente que é um padrão superior ou inferior para que o 

cliente seja atendido na solicitação dele [10:4]. 

 

[SEBRAE] A gente tem o site da Rota das Emoções que pode acessar, tem as 

Empresas que participam aqui do projeto do Sebrae... não são todas, né? Nem todas 

as empresas aderiram, mas pode entrar no site, tem a questão das feiras que a gente 

participa... A gente trabalhou muito a parte de política comercial, pra tá nivelando  

isso, né? Pra não tá cada um trabalhando de um jeito diferente [15:7].  
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Identificou-se nos relatos dos respondentes uma preocupação no estabelecimento 

de padrões coletivos de atendimento, mesmo que informalmente. As empresas se preocupam 

em indicar e contatar empresas que possuam características similares ao seu negócio, 

esclarecendo ao turista quando a opção não está de acordo com os padrões de atendimento 

pré-estabelecidos. Da mesma forma, o SEBRAE se mostra atento a esta questão ao 

estabelecer uma política comercial para as empresas participantes da Rota das Emoções, a fim 

de padronizar e formalizar os princípios negociais dos destinos Lençóis Maranhenses, Delta 

do Parnaíba e Jericoacoara. 

 

Tal característica vai de encontro a um dos componentes críticos das redes de 

cooperação interorganizacional defendido por Powell (1990): as semelhanças ideológicas e 

profissionais. Um nível aceitável de padronização dos serviços turísticos é importante para 

alavancar a qualidade coletiva. Isto porque uma ação vista de forma negativa, pode impactar 

na imagem de todo o destino turístico (PETROCHI, 2009). Tal consciência identificada em 

alguns respondentes é um ponto a ser trabalhado e estimulado a fim de estabelecer um padrão 

de atendimento padronizado. 

 

Quando questionados sobre a forma como o produto turístico 

Barreirinhas/Lençóis Maranhenses é comercializado, alguns entrevistados afirmam que 

utilizam o próprio site das empresas ou sites voltados para a divulgação de serviços turísticos, 

participam de feiras e congressos da área e às vezes se unem para confeccionar folders e 

banners. O SEBRAE também participa junto às empresas para divulgar o destino no mercado 

turístico nacional e internacional. A Secretaria de Turismo utiliza o dinheiro arrecadado pelo 

Fundo Municipal do Turismo (ANEXOS B e C) para confeccionar material promocional para 

os turistas: 

 

[AGÊNCIA 1] Olha... a ação que a gente faz aqui basicamente é através de sites, né? 

De divulgar sites na internet, né? E... eu trabalho muito assim... [2:12]. 

 

[AGÊNCIA 3] Olha, aqui nós trabalhamos mais é com os nossos serviços no site, de 

cadastro em outros sites que trabalham na área do turismo e feiras, quando existem 

feiras nós participamos pra tá divulgando isso. A nossa divulgação da cidade é mais 

através disso [4:7]. 

 

[HOSPEDAGEM 3] Normalmente sim! Eles vão. Alguns participam e alguns 

materiais são feitos também em conjunto. Então banners, folders... que têm todas as 

informações de quem apoia no caso a iniciativa. Então, aí é levado para algumas 

feiras e distribuído [8:8]. 
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[AGÊNCIAS 2] Tanto aqui no Maranhão, quanto em São Paulo, Rio de Janeiro... 

então, geralmente no ano, são umas três, quatro feiras que tem, né? Principalmente 

lá em São Paulo que os Lençóis Maranhenses foi divulgado lá [3:7]. 

 

[HOSPEDAGEM 5] A gente participa das feiras, congressos... Agora mesmo em 

São Luís aconteceu uma feira internacional. [...] A gente sempre participa, sempre se 

une pra participar. Ou por folders coletivos ou por folders isolados, mas sempre um 

levando os folders dos outros que não podem estar presentes nesses eventos [10:14].  

 

[SEBRAE] A gente participa de feiras do setor é... tanto nacionais  como 

internacionais, a gente traz divulgação com jornalistas tanto do Brasil como de 

outros países pra eles conhecerem o roteiro e também a parte de visitas técnicas de 

operadores. A gente tem esse banco de dados de operadores que comercializam o 

produto e trazemos eles pra cá pra conhecerem mesmo in loco pra... facilitar a 

venda, né? [15:8]. Quando a gente traz essas pessoas a gente leva pra conhecer os 

empreendimentos e toda prestação de serviço, todo pacote é feito por eles [15:9].  

 

[SECRETARIA DE TURISMO] E criamos o Fundo Municipal de Turismo, que é 

um instrumento de arrecadação do turista voltado exclusivamente para benefício do 

turismo, não do Governo. Nesse recurso do Fundo Municipal, não pode haver 

disponibilização de recursos para atividades que são de competência do município 

como pavimentação, cultura, sei lá mais o que... não! São pra coisas que são 

exclusividade do turista! O que é? Material promocional. O município não tem 

condições de fazer. O dinheiro que ele tem é pra gastar com infraestrutura que já é 

muito investimento. Não tem tanto dinheiro assim. Então, se eu tenho capital eu vou  

fazer material promocional ou vou fazer infraestrutura? O papel do município é 

gerar infraestrutura que é pra comunidade e pro turista, mas o folheto é só pro 

turista.  Então, com esse recurso você faz o folheto pra entregar ao turista [16:26]. 

 

 

Embora as empresas em sua maioria divulguem o destino e os serviços por meio 

de sites, percebe-se a existência de uma mobilização entre as empresas na confecção de 

banners e folders e na divulgação do destino em feiras e congressos da área. O SEBRAE 

aparece no relato dos gestores das empresas como um facilitador neste processo, divulgando o 

destino em eventos da área e para outros empresários do setor nos mercados nacional e 

internacional, levando-os para Barreirinhas a fim de oferecer-lhes a oportunidade de conhecer 

a infraestrutura turística da cidade. Nesse processo, identifica-se a participação conjunta do 

SEBRAE com os empresários locais no processo de atração de novos clientes e de prospecção 

de novos negócios. A Secretaria de Turismo de Barreirinhas, por seu turno, utiliza os recursos 

captados pelo Fundo Municipal do Turismo – FUMTUR para melhoria da infraestrutura 

turística do município e também para confecção de material de divulgação do destino. 

 

Estas ações se constituem em um ponto positivo, já que uma vez que os Lençóis 

Maranhenses são divulgados e os serviços são oferecidos para empresas de outros destinos 

turísticos e para turistas em potencial, Barreirinhas poderá se firmar no mercado e obter 

ganhos econômicos sustentáveis (PETROCCHI, 2009).  Em consonância com o exposto, o 

acesso a soluções coletivas, como as estruturas de comercialização compartilhadas e de 
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marketing realizadas entre empresas e órgãos públicos, mesmo que de forma ainda 

desarticulada por não envolver todos os atores do trade turístico de Barreirinhas, pode ser um 

fator capaz de facilitar a uma melhor estruturação de uma rede de cooperação (BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2008). Uma vez que tais iniciativas se tornem mais organizadas entre os 

atores participantes do trade turístico de Barreirinhas, o estabelecimento de uma cooperação 

mais estratégica poderá ser instituído, resultando em ganhos positivos para o destino.  

 

Apesar disso, infere-se que embora as empresas não estejam envolvidas em ações 

mais estratégicas, a cooperação atual favorece a diminuição das fragilidades dos 

empreendimentos turísticos, permitindo o alcance competitivo mais rápido do que se essas 

empresas estivessem agindo de forma isolada (CROPPER; PALMER, 2010). No entanto, 

ganhos coletivos efetivos só poderão ser alcançados por meio do estabelecimento de objetivos 

comuns (OLIVER, 1990). A identificação dos objetivos comuns a todos os atores do trade 

turístico do município poderá favorecer a identificação de ações mais estratégicas capazes de 

maximizar as potencialidades do destino e sua divulgação positiva nos mercados nacional e 

internacional. 

 

6.3 Aspectos sociais  

 

Esta terceira categoria de análise se propôs a analisar os aspectos sociais que 

caracterizam a rede de cooperação em estudo.  

 

A Figura 17 expõe a visualização da rede de informações dessa terceira categoria 

de análise, assim como o desmembramento dos seguintes tópicos e suas respectivas citações: 

(1) atuação dos órgãos públicos na atividade turística do município; (2) relacionamento entre 

as empresas e órgãos públicos; (3) compartilhamento de informações, conhecimentos e 

experiências; e (4) fatores que dificultam a cooperação entre os atores. A referida figura 

poderá ser melhor visualizada  no Apêndice F. 
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Figura 17 – Categorias analíticas dos aspectos sociais 

 

Fonte: Software Atlas Ti versão 6.0. Dados da pesquisa. 

 

Como ponto de partida para esta categoria de análise, optou-se por coletar 

informações sobre a atuação dos órgãos públicos na atividade turística do município. O 

Sebrae acompanhou o crescimento turístico do município e atualmente atua na 

comercialização do destino e na capacitação dos empresários e da comunidade local:  

 

[SEBRAE] O Sebrae está desde o início da atividade do turismo, mesmo quando a 

gente não tinha a estrutura física, mas desde quando começou o Sebrae atua junto às 

micro e pequenas empresas daqui. Desde hospedagem, agências, transportadoras, 

artesanato, tudo isso [15:1]. O Sebrae, ele... a gente atua com os projetos aqui na 

parte de capacitação e também na parte de mercado, né? A gente ajuda na 

comercialização desses produtos, tanto Lençóis sozinho, né? Como a Rota das 

Emoções que é em parceria com o Piauí e com o Ceará [15:6]. 

 

 

O IFMA se instalou no município mais recentemente e tem como objetivo suprir 

as lacunas de capacitação do turismo. Porém, também atua nas áreas da agroindústria e 

biologia: 
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[IFMA] Bom, o Instituto Federal do Maranhão, ele faz parte dos primeiros Institutos 

Federais, que na verdade é uma transformação das escolas técnicas, do Cefet e 

depois dos Institutos Federais. Então, o Instituto Federal do Maranhão já tem uma 

história centenária [...] O Instituto Federal veio pra Barreirinhas em 2008 ou 2009... 

eu preciso verificar... Mas ele tá completando um ano agora de existência... Ele tem 

um ano e meio. Porque nós vamos formar agora a primeira turma de serviços de bar 

e restaurante. Esse semestre eles já acabaram e provavelmente no início de agosto já 

teremos a formatura deles, tá? Então, ele veio pra cá exatamente naquela expansão 

que aconteceu em todos os Estados, e... pra Barreirinhas ele veio exatamente com o 

intuito de suprir a mão-de-obra na área turística [17:1]. 

 

O Instituto Chico Mendes da Biodiversidade - ICMBio, por sua vez assumiu o 

controle do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses no lugar do IBAMA, por meio da Lei 

nº 1.516 de 2007. Atua na fiscalização do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e tem 

como foco ordenamento público da visitação ao Parque, bem como sua preservação: 

 

[ICMBio] É... em 2007, o... Ministério do Meio Ambiente entrou com uma Medida 

Provisória no Governo Federal pra dividir o Instituto, né? Isso foi acatado pelo 

presidente Lula, primeiro com a Medida Provisória e depois saiu a lei (pausa pra 

olhar documentações)... Isso... a Lei 1.516 de 28 de agosto de 2007. Ela dispõe da 

criação do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, né? 

Ele altera outras leis pra encaixar uma na outra, né? Então, basicamente o que 

aconteceu é que a atribuição do IBAMA em administrar e fazer a gestão da proteção, 

a gestão das Unidades de Conservação Federais é... foi passado pro Instituto Chico 

Mendes, bem como os centros de pesquisa terceirizados [18:1]. É... a principal 

competência nossa aqui em Barreirinhas é o Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses, uma área com 355.000 hectares e a zona de abastecimento que foi 

determinada pelo zoneamento feita pelo plano de manejo. Que é uma área que 

circunda a unidade pra gente ter um pouco de gestão e poder mitigar os impactos 

que poderiam tá atingindo a unidade. É como se fosse um tampão, né? Então, é 

basicamente essa área que a gente... gere, que a gente pode atuar, que legalmente a 

gente pode tá trabalhando com a fiscalização, propondo portarias de... é... 

regulamentação dos setores, né? É... e a gente trabalha basicamente... o que a gente 

tem feito hoje são dois focos principais... hum... o ordenamento do público da 

visitação, e quanto a isso foi publicada agora uma portaria pelo Instituto Chico 

Mendes, que é a portaria número 33 de 2010, que ela cria critérios pra transporte e 

condução de visitantes no Parque. Então tem o credenciamento que a gente tá... 

apesar de já ter sido publicado há dois anos... a gente ainda tá tentando implementar 

cem por cento porque é muito complicado... exige a documentação das pessoas que 

trabalham com o turismo, exige também a organização da sociedade... Então, a gente 

fez reuniões, fez cursos... buscando pouco a pouco pra... que essas regras sejam 

adotadas pela comunidade e a gente possa fazer com que elas se cumpram, né? E a 

outra vertente é a fiscalização da proteção da Unidade. É... O Parque Nacional ele 

não é desapropriado, a gente tem cerca de mil famílias que residem no interior do 

Parque, com a maioria no... na... todos eles na zona rural e a grande maioria são 

povoados pequenos, sem estrutura, pessoas humildes, com pouco poder aquisitivo e 

que têm é... que tiram da natureza o seu sustento [18:3]. 

 

Já a Secretaria de Turismo atua em conjunto com o Governo Municipal e do 

Estado para desenvolver a atividade turística no município. Atualmente, o foco da Secretaria 

de Turismo se concentra em três aspectos: (1) melhorar a estrutura do destino; (2) executar 
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ações de treinamento para melhoria dos serviços turísticos prestados; e (3) organização da 

atividade turística de Barreirinhas. 

 

[SECRETARIA DE TURISMO] Olha... não dá pra falar de turismo exclusivamente 

de turismo da Secretaria porque a Secretaria é mais uma organizadora da confusão. 

Então... o Governo... quando a gente veio trabalhar no Governo, é... fizemos um 

plano de trabalho junto com a comunidade e montamos uma estratégia. Essa 

estratégia tinha três... três vertentes ou três pilares, vamos dizer assim. Um era a 

estrutura da cidade [...] A outra área que a gente pensou era treinamento. Porque não 

adianta fazer nada se não tiver a base organizada e preparada. Então brigamos pra 

trazer uma universidade pra cá, que é então o IFMA... que já estão trabalhando 

desde o ano passado [...] E o outro tripé é a questão da organização. Em 2010, 

quando a gente chegou aqui, nós tínhamos trinta e seis agências de viagens. Oito 

organizadas, estruturadas, com CNPJ, tudo arrumadinho... Então a ideia era essa. 

Estruturar o segmento, organizar o seu existir como personalidade jurídica, fazer 

com que este segmento tivesse cadastro no Ministério do Turismo, tivesse cadastro 

na Secretaria, tivesse uma organização em que todos pudessem dizer “aqui eu posso 

confiar, aqui eu posso divulgar”. E isso não é só a questão de você está legalizado, 

mas na hora que você estrutura, que você organiza, você dá uma autoestima... você 

dá uma certa importância e você passa a divulgar e a falar somente daquilo e aí você 

passa a ter parceiros [16:10]. 

 

 

A partir dos relatos dos respondentes, pode-se identificar que existe uma relação 

entre as empresas do trade turístico de Barreirinhas e os órgãos públicos diretamente ligados à 

este setor, com possibilidade de maior interação futura. Tal característica é importante, uma 

vez que poderá contribuir para o amadurecimento de práticas cooperativas entre os atores da 

rede de negócios de turismo de Barreirinhas e para práticas voltadas para os interesses da 

coletividade (ABBADE, 2009). 

 

A partir do entendimento da atuação dos órgãos públicos na atividade turística do 

município de Barreirinhas, faz-se necessário compreender como as empresas percebem a 

atuação desses órgãos. Segundo o relato dos respondentes, o SEBRAE atua na elaboração de 

projetos turísticos, como parceira na divulgação do destino Lençóis Maranhenses e com ações 

de capacitação: 

 

[TRANSPORTE 1] Tem o Sebrae que tá sempre com... com... projetos turísticos 

[1:7]. 

 

[AGÊNCIA 3] O Sebrae também colabora pra isso, mas a unidade daqui tá até 

sendo transferida pra Rosário. Mas o Sebrae ajuda bastante [4:8]. 

 

[HOSPEDAGEM 3] É... por exemplo, uma feira a nível nacional que nós temos que 

ir... mas através de um projeto por iniciativa pública como o Sebrae, por exemplo, 

eles entram com uma parte e os empresários se juntam e entram em contrapartida 

com outra pra que eles participem dessa viagem e façam é... a divulgação do destino 

no Brasil como um  todo [8:7]. O Sebrae é ímpar! Sem o Sebrae eu acho que o 

destino não estava consolidado como tá. A maioria das ações de cursos e de tudo o 
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que aconteceu dentro de Barreirinhas para melhorar a mão-de-obra e até pra 

organizar a estrutura como treinamento com relação a... à própria mão-de-obra, dos 

equipamentos é... política comercial que muitos dos empreendimentos daqui não 

tinham, isso tudo foi através do Sebrae e principalmente de projetos do Sebrae com 

a Rota das Emoções [8:15]. 

 

[HOSPEDAGEM 4] O Sebrae sempre colaborou bem com a gente. Ele dá cursos, 

eventos...  Não tenho queixa do Sebrae não [9:5]. 

 

[HOSPEDAGEM 5] Sim. O Sebrae sempre foi até hoje o maior parceiro dos 

empresários de Barreirinhas, né?  Não temos dúvida em relação a isso. Agora, das 

escolas... eu não sei nas outras empresas, mas na minha... elas não me procuram pra 

nenhum tipo de parceria que eu... Achava até interessante é... ter formadores... é... 

multiplicadores ambientais dentro das escolas, que é uma deficiência muito grande 

que a gente vê hoje. Dessa preservação do meio ambiente. Até mesmo porque a 

gente tá num local que isso tem que ser muito valorizado e respeitado [10:11]. 

 

[HOSPEDAGEM 6] Assim... através do Sebrae, o que acontece... quando tem as 

feiras... as pessoas se unem, tem a questão do sorteio de passagens aéreas, certo... 

muita coisa feita lá pelo Sebrae. Por exemplo, se estamos em período de feira... a 

gente sempre vai junto, direitinho... quanto a isso, sim. A gente tem uma parceria pra 

divulgação, né? Por quem apoia muito é o Sebrae [11:11]. 

 

 

No entanto, o RESTAURANTE 1 desacredita na parceria com o Sebrae e a 

AGÊNCIA 1 considera que suas ações são superficiais:  

 

 
[RESTAURANTE 1] Não... Na verdade você já deve ter ouvido de todos os 

empreendedores aqui em Barreirinhas... cooperativa aqui não funciona, união junto 

ao Sebrae não funciona... [13:7]. 

 

[AGÊNCIA 1] Olha até tem, né? Aqui realmente tem o Sebrae... ele tenta fazer um 

trabalho aqui, mas é um trabalho que eu acho que... eles realmente não procuram se 

aprofundar. Eles ficam só naquilo ali, na superfície... só dizendo: Ó! Faz assim que 

dá certo, faz aquilo que dá certo. Mas não é a realidade! Não é a realidade. Eles não 

procuram realmente se aprofundar e... porque na realidade quando você quer 

administrar alguma coisa ou quer tocar alguma coisa, você não precisa só... mexer 

na superfície não adianta! É que nem varrer o chão! Só vai limpar naquela hora, né? 

Daqui a pouco vem de novo a sujeira [2:14]. 

 

 

No que diz respeito à relação entre as empresas e o IFMA, nota-se que ainda há 

poucas considerações, em virtude do pouco tempo de atuação do Instituto no município:  

 

[TRANSPORTE 1] Também tem agora o IFMA, que é o Instituto Federal do 

Maranhão, que abriu recentemente, que têm dado apoio, entendeu? Têm feito... é... 

tem dado estudo relacionado a isso [1:8].  

 

[HOSPEDAGEM 1] O IFMA começou agora então ele ainda tá um pouquinho 

apagado, mas  começando a se desenvolver sim [6:11]. 

 

Em se tratando da relação entre as empresas e o ICMBio, ainda chamada de 

IBAMA pelos respondentes, percebe-se que o TRANSPORTE 1 e a AGÊNCIA 2 ressaltam o 
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seu caráter de agente de fiscalização e também de atuação com as empresas no intuito de 

debater assuntos pertinentes e de realização de cursos de capacitação: 

 

[TRANSPORTE 1] O Ibama... é mais também... fiscalização. A fiscalização do 

Parque... hum.... no caso, tipo assim... antigamente nas jardineiras, nos carros que 

davam acesso ao Parque iam doze quatorze pessoas, hoje é dez. O Ibama é mais 

fiscalização... fiscalização em termos do meio ambiente... que é a ICMBio [1:9]. 

 

[AGÊNCIA 2] Percebo sim! Às vezes eles fazem reunião pra poder é... debater 

alguns assuntos, né? Tem algumas... algumas reuniões importantes! Alguns cursos 

também que o Ibama oferece e é muito bom pra cidade, né?  [3:12]. Ó... curso de 

primeiros socorros, cursos de guia turístico, né? Os guias que conduzem até o 

parque nacional geralmente são dos cursos que o Ibama oferece, né? Os cursos de 2 

a 3 semanas pra poder a pessoa de aperfeiçoar, né?  [3:13]. 

 

 

Por fim, a relação entre as empresas e o governo local foi evidenciada de forma 

conflituosa por parte das empresas que reclamaram da falta de infraestrutura básica e turística 

na cidade, do abuso na cobrança de taxas, da falta de estímulo à geração de empregos e da 

falta de diálogo entre o governo local e as empresas: 

 

[TRANSPORTE 1] É... não... ainda tem muito a desejar ainda. Muito, muito... a 

infraestrutura em Barreirinhas, a questão do turismo mesmo... E ultimamente eles só 

estão é... sugando!  [1:4]. Tipo... têm colocado muitas leis, tipo a lei municipal do 

voucher. E sugando... é... tipo sugando...e não trazendo nada em benefício [1:5]. 

 

[AGÊNCIA 1] Olha... nunca incentivaram na minha opinião. Porque na realidade 

eles não dão suporte nenhum! Eles só querem a renda do que a gente consegue 

promover do turismo. Porque na realidade o turismo de Barreirinhas não é 

promovido pelo município. Em nada! Em nada! Entendeu? É promovida totalmente 

pelo empresário! Em tudo! Se a estrada estiver ruim, a gente é que vai mandar 

ajeitar... Se a ponte tiver quebrada é a gente que manda ajeitar... se a balsa deu 

algum problema a gente tem que se virar é com ela mesma... Entendeu? Nenhum 

desses... dessa estrutura que a gente utiliza é pública. É toda privada, entendeu? 

Então eles não querem se meter nisso, eles só querem se meter em uma forma de 

arrecadar [2:13]. 

 

[AGÊNCIA 2] Não... não estimula em nada. Eu acho inclusive que falta muita coisa 

do governo municipal aqui na cidade pra... pra... pra cidade crescer tanto no 

turismo... até mesmo assim a rota! A cidade não tem muita coisa que deveria ter. Por 

ser um polo... Barreirinhas... Lençóis Maranhenses... falta muita coisa pra crescer. 

Nessa parte então de turista à desejar praticamente [3:10]. 

 

[HOSPEDAGEM 3] Na realidade é... eu sou um crítico do governo atual e... eu acho 

que não, eu acho que... falta diálogo. A palavra correta é essa. A gente não se sente 

muito ouvido por parte do poder público. E quando existe alguém que acha que tem 

autonomia suficiente para fazer definições sem ouvir a parte principal, os atores 

principais que são os empresários do entorno turístico... sempre vai haver uma 

dificuldade em conduzir as coisas [8:14]. 

 

[HOSPEDAGEM 6] Na verdade é muito fraco. Muito fraco mesmo... Na realidade, 

o que lá eles fizeram mais para dar apoio ao turismo foi cobrar as taxas, que não 

foram fiscalizadas porque não houve benefício nenhum... porque na realidade o que 
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houve foi o recolhimento do imposto. Todo mundo virou coletor e não tem 

disposição. Todo mundo faz o que quer e não tem retorno nenhum. Então, os 

benefícios são bem pouco mesmo. O serviço da prefeitura junto com a Secretaria de 

Turismo eu avalio como muito ruim [11:8]. 

 

[RESTAURANTE 1] Em relação ao turismo... deixa sim a desejar [...] Porque eu 

acho que Barreirinhas tem que ser mais divulgada! Não tem... agora por exemplo! 

Todo mundo sabe que as lagoas estão secas, né? Mas além das lagoas têm outros 

passeios! O turista não sabe! Ele só conhece quando chega aqui, que o nativo fala, o 

pessoal da agência fala, por quê? Porque falta divulgação! Entendeu? O... o 

governo... eles não estão preocupados, a Secretaria de Turismo não está preocupada 

com esta questão do turismo. Em relação a isso, deixa a desejar!  [13:9].  

 

[SINTRAHTUR] Assim, no meu ponto de vista eu vejo que não. É bem pouquinho. 

Olha, nós tivemos uns cursos agora no final do ano passado pra começo deste ano de 

garçom pelo Sebrae... mas dessas pessoas que fizeram esse curso, vamos supor... a 

minoria trabalhando. Eu vejo que não... é... as pessoas que estão organizando da 

prefeitura não foram atrás de empregos... Porque hoje eles pedem experiência. Como 

é que vai dar experiência, a pessoa vai ter experiência se eles não dão oportunidade? 

Acho que a prefeitura deveria ir atrás de procurar a gente. A gente tem maior contato 

com as empresas. Então, eu vejo que não tem muito apoio não. Não existe [19:10]. 

 

 

Em contrapartida, a HOSPEDAGEM 1 e o RESTAURANTE 2 afirmaram que a 

atuação do governo local é positiva, uma vez que estão havendo avanços no setor turístico do 

município, por meio da oferta de cursos e da melhoria da infraestrutura: 

 

 

[HOSPEDAGEM 1]: Olha, o governo local a princípio ele tá... ele tá... ele começou 

até que com... com um esforço este ano, tem algumas é... áreas que estão 

investindo... então ele tá começando a trabalhar! Realmente nessa área do Turismo... 

já têm alguns cursos que foram oferecidos pela Secretaria em parceria com o Sebrae, 

com o Senac [...]... então ele já tá começando a investir na área do Turismo [6:10]. 

 

[RESTAURANTE 2] Eu... é difícil de avaliar, hum? A... Secretaria de Turismo é... 

nas ações dela, não? Acho que tem retorno com certeza porque a cidade vive bem 

turisticamente. Tá muito boa a frequência, não? Talvez eu seja um dos únicos que 

não reclama... Os que reclamam é porque... eu acho que... as pessoas fazem um 

trabalho. Eu tô satisfeito dos governantes, do prefeito atual, ele... consertou a cidade, 

asfaltou, fez ruas, era só buracos, né? Tá começando a melhorar demais. Era uma 

reclamação constante do turista que não é mais, embora o turista tem tendência a 

falar que a cidade está limpa, que a cidade está boa... Esses são os comentários que 

eu estou escutando, né? Agora a secretaria do turismo, ela tem os fóruns também... 

O que é que a gente espera de uma secretária de turismo? É fazer funcionar tudo 

isso, né? Eu acho que tá acontecendo... eu acho que tá bom [14:9].  

 

 

Levando em consideração que nos sistemas sociais o relacionamento entre os 

indivíduos é considerado um fator fundamental (KENIS; OELERMANS, 2010), nota-se 

receptividade predominantemente positiva com relação às ações do Sebrae como agente de 

divulgação do turismo do destino e de capacitação das empresas. O IFMA, embora ainda 

esteja atuando de forma recente junto à comunidade de Barreirinhas, apresenta-se como um 
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grande aliado na capacitação a mão-de-obra local, já que poderá prover as empresas com 

profissionais mais qualificados contribuindo, assim, para o aprimoramento dos serviços 

turísticos ofertados. Acrescenta-se aí, a possibilidade de parcerias com as empresas locais 

como forma de dinamizar o fluxo de profissionais no mercado de trabalho do município. O 

ICMBio, por sua vez, é identificado como um agente de capacitação e fiscalização, uma vez 

que é da sua competência criar critérios para transporte e condução dos turistas no Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses por meio do cadastramento dos profissionais que atuam 

diretamente com o turismo.  

 

Um ponto seguinte a ser explorado foi o compartilhamento de informações, 

conhecimentos e experiências entre os atores do trade turístico de Barreirinhas. Verificou-se, 

por parte das empresas, divergência com relação a este aspecto: 

 

[AGÊNCIA 1] Normalmente a gente troca experiências, né... de acontecimentos e 

do dia-a-dia do trabalho de turismo, né? Tipo assim... pequenos desentendimentos 

com clientes... sei lá... alguma coisa que não deu tão certo como poderia ter dado, ou 

então um elogio grande que a gente teve... ou então um dia que deu muita gente, 

entendeu? A gente também troca experiências com relação a isso... grandes grupos... 

o que você fez para se virar... quando deu tudo errado, entendeu? (risos). No dia que 

deu tudo errado porque isso acontece muito.  Porque a gente trabalha com turismo 

de aventura, né? Turismo que... a gente usa máquinas que não são totalmente 

próprias pro que a gente faz. Então aqui... carro quebra praticamente todo dia, 

entendeu? Na alta temporada praticamente todo dia eu tenho problema de lancha ou 

um problema de rota, ou um problema de quadriciclo, entendeu? Ou um problema 

de atraso com cliente, ou um problema porque a pousada encheu muito, entendeu? 

[2:9]. 

 

[AGÊNCIA 2] Não, geralmente nessa parte ainda não têm muitas coisas para serem 

compartilhadas, a gente não compartilha muito não[3:8]. 

 

[HOSPEDAGEM 1] Sim, sim... normalmente têm alguns cursos, tem... a gente faz 

também pelo Sebrae, né? Que a gente tem aqui... que oferecem alguns e... tem 

alguns consultores também que vêm dar uma palestra sobre atendimento... nas áreas 

da pousada, no setor de recepção, camareira... [6:5].  

 

 

No que diz respeito aos órgãos públicos, observou-se que o SEBRAE, o Instituto 

Chico Mendes da Biodiversidade – ICMBio, a Secretaria de Turismo do município e o 

Instituto Federal do Maranhão - IFMA se preocupam em oferecer treinamentos para a 

comunidade e empresários locais voltados para o melhoramento dos serviços oferecidos na 

cidade e para a conscientização e regulação das práticas turísticas desenvolvidas no Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses: 
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[SEBRAE] O Sebrae trabalha muito com a parte de gestão. Então, a parte de 

atendimento, é... gestão financeira.... A parte de técnicas de vendas, técnicas de 

negociação, a parte de inovação e tecnologia a gente também está começando a 

trabalhar com eles... Desenvolvimento de novos produtos, que está diretamente 

ligado ao aumento da permanência, né? Se tiver mais coisa pra fazer o turista vai 

passar mais tempo [15:11]. 

 

[ICMBio] Teve o curso dos bombeiros, de primeiros-socorros, que foi uma parceria 

com os bombeiros do Estado do Maranhão que vieram pra cá e no caso assim a 

gente pagou as diárias pra eles e a gente divulga... para as agências, para as 

cooperativas avisando, bota no rádio... então a gente entra em contato legal com o 

pessoal. E os cursos... a gente se vira. O dos primeiros-socorros foi com o corpo de 

bombeiros, a gente pagou a diária e o pessoal passou duas semanas aqui, o de 

proteção ambiental a gente mesmo que fez em parceria com a Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente e ainda faltam ainda os outros cursos que a gente está avaliando 

ainda como é que vai fazer [18:9].  

 

[SECRETARIA DE TURISMO] A outra área que a gente pensou era treinamento. 

Porque não adianta fazer nada se não tiver a base organizada e preparada. Então 

brigamos pra trazer uma universidade pra cá, que é então o IFMA... que já estão 

trabalhando desde o ano passado. A infraestrutura física está sendo concluída agora, 

mas já estão tendo aula lá dentro. O IFMA com cursos voltados especificamente 

para a tendência do que Barreirinhas precisa, que é essa questão do turismo, a 

gastronomia, alimentação e hospitalidade e a área de meio ambiente e agricultura, 

né? E... fizemos em parceria com o SENAC, SENAI e com outras entidades muitos 

cursos de formação, qualificação e requalificação. Que era uma coisa... digamos... 

nos últimos dois anos aproximadamente mil e quinhentas pessoas com certificados 

junto com o SENAC e SENAI, que era uma coisa que se queria fazer. Além disso, 

tem a turma do meio ambiente, que tá nas escolas e aqui na comunidade criando os 

multiplicadores na questão da educação ambiental. Então quase todas as 

comunidades do interior, a gente tem vinte ou trinta pessoas em cada comunidade 

pra replicar a questão da preservação ambiental [16:9-10]. 

 

[IFMA] Dentro da área de hospitalidade e lazer, que é o eixo de hospitalidade e 

lazer, nós temos os cursos de agenciamento de viagens, hospedagem, cozinha, 

serviço de Bar e Restaurante... [17:2]. 

 

 

Pôde-se perceber que as empresas compartilham informações, conhecimentos e 

experiências, mas não de forma a atingir a todas as empresas igualitariamente. São ações mais 

esporádicas e não organizadas. Por outro lado, identifica-se que os órgãos públicos oferecem 

oportunidade de capacitação e também manifestam preocupação com práticas sustentáveis e 

de educação ambiental. A consciência ambiental se constitui um importante aspecto a ser 

aspirado em Barreirinhas com vistas à preservação das áreas naturais e da biodiversidade do 

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e deve abranger tanto a comunidade local quanto 

as empresas e os demais agentes do município (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).  

 

Paralelo a isso, salienta-se que tal evidência se constitui um aspecto relevante aos 

atores do trade turístico de Barreirinhas, uma vez que a disponibilização de meios de 

capacitação a todos aqueles que estão envolvidos diretamente com a atividade turística do 
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município poderá possibilitar um aperfeiçoamento das práticas realizadas. A atuação dos 

órgãos públicos como fornecedores de capacitação poderá também contribuir para o 

adensamento das relações entre os atores e, consequentemente, para o amadurecimento de 

uma rede de cooperação no destino (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). 

 

Por outro lado, os conhecimentos compartilhados parecem atingir somente 

àqueles que se interessam em se aperfeiçoar e não focam, por exemplo, em uma fragilidade 

específica demandada pelas empresas. O compartilhamento de experiências, informações e 

conhecimentos é fundamental para que as empresas e demais atores do trade turístico de 

Barreirinhas possam acessar a novos aprendizados, o que possibilitará o aperfeiçoamento das 

suas capacidades e também a competitividade do destino (BARRINGER; HARRISON, 2000; 

CROPPER; PALMER, 2010). Reconhece-se, porém, a importância da capacitação para a 

comunidade local, a fim de inseri-la no contexto do turismo e da sustentabilidade.  

 

Dessa forma, apreende-se que se constitui um grande desafio a implantação de 

uma cultura voltada para a socialização das experiências e dos conhecimentos entre os atores 

do trade turístico de Barreirinhas. Tal ação poderá possibilitar que o destino alcance maior 

competitividade, por meio do compartilhamento de ideias, inovações, tecnologias e 

experiências (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008).  

 

Os respondentes foram solicitados também a relatar os fatores que dificultam a 

cooperação entre os diferentes atores do trade turístico de Barreirinhas.  Questões sobre ações 

imediatistas, falta de união entre os atores do setor, falta de apoio do governo local, ausência 

de uma política de preços mais competitiva e justa, falta de organização do segmento como 

um todo e falta de um estudo de capacidade de suporte capaz de controlar fluxo turístico para 

os Lençóis Maranhenses foram levantadas: 

 

[AGÊNCIA 1] Todo mundo só quer trabalhar no imediatismo. Tudo que vem do 

imediatismo não vem com qualidade. Agora aquilo que vem com trabalho, com o 

tempo, vem com mais sofrimento, mas vem com mais é... como é que se diz... ele 

vem com mais é... é... longevidade, né? É quer dizer, vem com durabilidade! Ele vai 

durar bastante tempo, aquilo ali vai realmente permanecer e vai ficar! Né? O 

imediatismo não é assim [2:18]. 

 

[AGÊNCIA 2] Só que ainda falta, né, pra crescer para crescer mais, falta um união e 

também um apoio das partes, né... das autoridades da cidade. Não tem muita, então... 

as agências mesmo correm atrás, as cooperativas... porque falta um apoio maior das 

partes maiores daqui da cidade [3:3]. 
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[AGÊNCIA 4] A principal dificuldade acho que é essa falta mesmo de união entre 

os empresários, de se enxergar como um destino[5:5]. [...]e... é... a questão de preços 

também é muito difícil aqui porque é... as pessoas, o empresário aqui... ele só tende 

pro lado do preço. Acha que quem faz o menor preço leva o cliente. Então, nem ele 

ganha dinheiro e ele não deixa também a gente que quer investir em qualidade 

ganhar. A gente consegue é... pelo atendimento, pela qualidade... A gente tenta por 

esse lado, mas nem todo cliente também... ele enxerga isso. Tem uns que preferem 

pagar barato e ir e não importa como, né? Isso é uma coisa muito séria [5:6]. 

 

[POUSADA 2] Não (risos)! Não me indicam é... primeiro porque eu sou recente, 

né? Eu sou uma das mais novas que entrou no meio hoteleiro aqui em Barreirinhas. 

E... então eles já tinham os seus parceiros, né? Cada agência já tinha a sua pousada 

pra trabalhar. Então, eu adentrar em tão pouco tempo... ainda não tem sido fácil. Eu 

realmente não tenho parceiros é... os poucos que eu indiquei, que eu tentei trabalhar 

eu não tive fidelidade, eu não tive respeito, eu não tive... compartilhamento, sabe?  

[7:8]. 

 

[HOSPEDAGEM 3] Até porque a gente tem de certa forma alguma dificuldade. 

Quando parte de alguém, parte do poder público na maioria dos casos, porque fica 

muito nessa espera. Quando parte de um órgão superior, aí é mais fácil da gente 

conseguir fazer alguma ação conjunta [8:10].  

 

[HOSPEDAGEM 4] A gente reclama, mas até agora não tem encontrado eco. A 

gente reclama em vão. Não tem encontrado... como se diz... apoio. Nem da 

Secretaria do Turismo, nem do prefeito, nem de ninguém. A gente não tem apoio. 

Eu investi aqui... nesse prédio aqui... esse prédio... são três prédios grandes! [9:7]. 

 

[HOSPEDAGEM 6] Bom, o que seria mais importante na verdade, formal ou 

informalmente falando, seria a questão dos benefícios, né? Que a gente poderia tá 

tendo em relação à prefeitura mesmo. Como é que a gente vai reclamar que a estrada 

tá ruim, não tá bom... tem que ter alguém que vá lá e possa brigar por esses direitos. 

Porque vem verbas pra cá e é mal distribuída... Falar com a secretária de turismo, 

ver algumas coisas que estão erradas, que prejudicam o turista. Detalhes pequenos 

“ah, tem um bueiro ali na Beira Rio que atrapalha”... tem que ir lá e verificar isso. 

Agora o que não pode é ficar todo mundo solto esperando que cada um vá lá fazer 

isso porque não vai. Pelo menos aqui em Barreirinhas não [11:5]. 

 

[SECRETARIA DE TURISMO] O que eu penso é que é necessário uma melhor 

estruturação, uma melhor organização de todo o segmento. Tanto daqueles que estão  

diretamente envolvidos quanto do setor público, quanto do setor não-governamental, 

as Universidades... Falta todo mundo se envolver pra que dê-se o passo seguinte. 

Quer dizer, precisa de uma... pra se desenvolver mesmo, pra ser uma coisa que você 

possa responder “tá bom, tá ruim, tá ótimo ou não tá nada”, a gente precisaria tá 

todo mundo focado num mesmo objetivo. Quer dizer, eu acho que falta um pouco 

disso... [16:7]. 

 

[ICMBiO] A gente chega hoje a ter mil visitantes por período. E é uma coisa que 

não tem como botar pra funcionar isso porque a gente tem toda uma economia que 

gira em torno disso. É o tipo de coisa que... não tem como a gente fazer isso hoje. A 

gente precisa dar outro tipo de contrapartida pra poder exigir isso. Então, a gente 

ainda não faz isso, mas tá sendo contratado um estudo mais sério de capacidade e 

suporte. A gente não pode tomar uma decisão dessas sem um estudo adequado. A 

gente precisa ter uma informação mais certa pra poder chegar pras pessoas e mostrar 

“ó, a gente tá perdendo qualidade, a gente tá perdendo é... as pessoas estão voltando 

e não estão falando bem [18:4]. 

 

Além desses fatores, foi relatada pelos respondentes da pesquisa a dificuldade da 

estruturação da atividade turística e das práticas de cooperação por conta de atitudes 
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oportunistas. Chama-se atenção para a ação dos guias de rua, que atuam de maneira irregular 

e dificultam a atuação das empresas cadastradas: 

 

[TRANSPORTE 1] É interessante, mas poderia ser bem mais (risos). Há mais um 

interesse pessoal, empresarial... [1:3]. 

 

[HOSPEDAGEM 2] Aconteceu um fato, assim... absurdo! É... o receptivo é... que 

faz São Luís – Barreirinhas, com os passeios... ele tem aqui uma agência. Aliás, a 

agência de lá tem um receptivo aqui de passeio. E ele... essa agência não queria 

trabalhar comigo pela minha distância de 4km! Entendeu? Então, ele fez com que 

essa pessoa que estava querendo trabalhar comigo, fazer parceria é... não trabalhasse 

ou comigo ou com ele. Tinha que escolher, entendeu? Isso aí pra mim foi uma das 

coisas mais burras que eu considero é... em termos de parceria! Porque ele e a 

agência poderiam ter um jogo de cintura bem melhor porque eles iam ganhar com 

isso, entendeu? Devido a quantidade de hospedagem e de clientes que nós temos em 

São Luís e daria para ele conciliar... me dá uma fatia por ele ia ter recompensa com 

isso! E... meio que dividiu a coisa, mas não! A agência daqui foi bastante radical em 

deixar claro pra ele que essa distância que eu tinha do centro que são 4km! Eles 

alegam a rua que é muito ruim, então têm várias coisas que interferem aí, né? Nessa 

parceria. De eu não ser ajudada. Eles alegam que a minha rua é muito ruim, a 

distância que... pra descer na lancha eu ainda não tenho um píer, um acesso... E aí, 

deles terem que vir buscar quando tá no período chuvoso [7:9-10]. 

 

[RESTAURANTE 1] Aqui a gente tem um grande problema que se chama os guias 

de rua! Então o que acontece, os guias de rua eles trabalham com uma comissão. 

Eles não querem saber se vão levar você num restaurante que presta... eles querem 

saber que eles estão ganhando a comissão deles! [13:4] 

 

 

Nota-se também no relato dos respondentes, uma grande dificuldade de captação e 

até mesmo de retenção de profissionais qualificados por conta da falta de inciativa dos 

profissionais e da sazonalidade da atividade turística do município, que depende dos períodos 

de chuva para tornar mais encantadora a visita às Lagoas do Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses, atraindo neste período um número maior de turistas para o trade turístico do 

município: 

 

[AGÊNCIA 1] É... pessoas. A maior dificuldade aqui é pessoas, não tem outra é... 

outro problema aqui tão grande como o de pessoas [2:15]. Descompromissadas. Sem 

qualquer tipo de obrigação. Não tem... sem brincadeira nenhuma... 99,9% sem 

compromisso nenhum. Infelizmente a realidade de Barreirinhas hoje é essa. E não é 

só de Barreirinhas... é de todo o Estado. Só que aqui é maior porque aqui como o 

dinheiro entra fácil, então o pessoal não faz muito esforço pra ganhar ele. Porque 

sempre vai ter. Quase todo dia! Entendeu? Então, Barreirinhas é uma cidade 

realmente privilegiada... só que o pessoal que vive nela... eles  não fazem esforço 

nenhum pra poder tá desenvolvendo um trabalho mais legal [2:16]. 

 

[HOSPEDAGEM 3] Tem a questão da capacitação que acaba também sendo muito 

difícil. Por, exemplo, a gente tava passando agora por um período de dificuldade em 

relação a pilotos e... muitos dos pilotos estão saindo da cidade pra ir trabalhar em 

outros locais porque lá eles conseguem salários melhores ou outras condições 

melhores de trabalho que aqui nós não temos. Então, essa questão da qualidade da 

prestação do serviço, ela é muito importante [8:18-19].  
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[RESTAURANTE 2] É... é como a gente funciona aqui por temporada, muito 

forte... tem altos e baixos então, a gente tem períodos baixos, médios e altos. Então, 

gerenciar a mão de obra é uma complicação porque quando a gente consegue uma 

equipe boa... como, por exemplo, no mês de julho, a gente tá com três garçons 

agora... é... vai ter que se separar de um, não... daqui a pouco. Talvez em agosto ou 

setembro já... Enquanto a mão de obra tá formada, né? Tá... tá muito boa. A gente 

tem que tirar as pessoas que não podem mais... Aí as pessoas vão exercer outras 

funções, tentam sobreviver de outras formas, então, às vezes desaparecem do 

mercado e quando a gente precisa deles de novo... eles já tão ocupados é... vendendo 

numa loja, sapato, né? É... fazendo... não sei... vão pra São Luís... Então, é difícil 

porque a gente tem que recomeçar eternamente com pessoas novas, formar elas... 

Essa é que é a grande dificuldade [...] Então, no final, a gente emprega muito mais 

que deveria. Pra poder ficar com uma equipe, pelo menos básica, não? Senão a gente 

tem cobrar hospedada e... tem que pegar esta e a mão-de-obra é esta e é muito 

deficiente porque não está acostumada, né? Então, o atendimento não fica muito 

bom. Muitos erros. Às vezes a pessoa não trata os clientes igual a gente queria 

porque ele não tem compromisso, né? Enquanto que a pessoa da casa, anual, né? 

Vamos dizer... de carteira assinada , ela tem compromisso com a casa. Então, ela faz 

o que a gente pede. Essa é a principal dificuldade, a mão-de-obra [14:8]. 

 

Em se tratando das dificuldades relatadas pelos sujeitos da pesquisa, segundo 

relato da secretária de turismo, Kátia Lima, o turismo foi instituído como atividade na cidade 

de Barreirinhas por meio do Plano Maior no ano 2000 com a divulgação dos Lençóis 

Maranhenses. A partir daí a cidade, que na época era praticamente uma vila de areia e sem 

infraestrutura nenhuma, foi obrigada a se adequar para receber um número elevado de turistas. 

Como consequência, também cresceu de forma desordenada e ainda hoje conta com 

problemas sérios de infraestrutura. Aos poucos a cidade vem se estruturando com relação à 

pavimentação de suas ruas e ao esgoto sanitário, apresentando uma estação de tratamento em 

fase de conclusão. Apesar disso, houve melhora com relação ao abastecimento de água e 

energia. A cidade conta atualmente, com um hospital de média complexidade recém-

inaugurado e com estrutura montada para atender a comunidade local e os turistas.  

 

Tais dificuldades também são relatadas pelos empresários do setor turístico que 

reclamam principalmente da pavimentação das ruas, da falta de pessoas qualificadas, do 

fornecimento de produtos no comércio local, da insatisfação dos turistas com problemas de 

abastecimento de água e da falta incentivo da Secretaria de Turismo ao aproveitamento das 

belezas naturais no que tange à organização de alternativas de passeios além dos Pequenos e 

Grandes Lençóis. 

 

Diante de tais evidências, nota-se que o turismo de Barreirinhas ainda se encontra 

engessado em questões básicas de infraestrutura da cidade. Ligado à isso, percebe-se que as 

empresas realizam ações reparadoras no destino por conta própria, tais como limpeza das 
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dunas e reparos nas vias de acesso ao Parque, fazendo com que os problemas operacionais 

inviabilizem uma interação maior por parte dos atores, principalmente os empresários, que 

parecem se ocupar demasiadamente com questões estruturais. 

 

 As dificuldades relatadas, aliadas à presença de práticas informais como os guias 

de rua, trazem impactos negativos para o relacionamento entre os atores, já que estimulam 

ações oportunistas e imediatistas. De acordo com Sacomano Neto (2003), o oportunismo e os 

jogos de interesses estão presentes nos relacionamentos dos atores em redes de cooperação 

interorganizacional. No entanto, o aperfeiçoamento redes de cooperação interorganizacional 

do setor turístico de Barreirinhas só será possível por meio do amadurecimento das relações 

entre os atores e da minimização de tais práticas oportunistas. Como consequência, o trade 

turístico do município como um todo poderá se preparar melhor para se relacionar com os 

turistas por meio da articulação e empenho dos atores em oferecer um produto turístico final 

focalizado na qualidade coletiva (SCOTT; COOPER; BAGGIO, 2008; LEMMETYINEN; 

GOO, 2009; PETROCCHI, 2009). 

 

Outro aspecto identificado no discurso dos respondentes é a falta de comunicação 

entre empresas e órgãos públicos e até mesmo entre as empresas, com relação ao engajamento 

para solucionar os problemas de ordem coletiva. Este é um ponto importante a ser trabalhado 

uma vez que Fyall e Garrod (2005) sustentam que a falta de comunicação inibe as práticas de 

colaboração turística tolhendo a possibilidade da construção de relacionamento efetivo entre 

os atores envolvidos.  

 

De forma similar, a Secretaria de Turismo identifica a mesma fragilidade, uma 

vez que relata a necessidade de uma maior interação e participação de todo o trade turístico, 

por meio a mobilização conjunta do governo local, empresas, entidades não-governamentais e 

instituições de ensino em discutir ações de ordem coletiva. Trabalhar a comunicação dos 

atores é fundamental para aumentar a sua conectividade e compartilhamento de 

conhecimentos, informações, recursos e experiências, aumentando a sua capacidade 

competitiva e de sobrevivência (POWELL; SWITH-DOER, 2004; BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2007).  
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6.4 Aspectos políticos  

 

Nesta última categoria de análise, buscou-se evidenciar os fatores políticos 

presentes na rede que impactam na sua estrutura.  

 

A Figura 18 mostra a visualização da rede de informações desta quarta categoria 

de análise, bem como o desmembramento dos seguintes tópicos e suas respectivas citações: 

(1) nível atual de desenvolvimento do turismo; (2) nível atual de organização do setor 

turístico; (3) atuação do Conselho Municipal do Turismo como órgão de governança do 

turismo no município; (4) processo de tomada de decisão de interesse coletivo; e (5) conflitos 

de interesses. A referida figura poderá ser melhor visualizada  no Apêndice F. 

 

Figura 18– Categorias analíticas dos aspectos políticos e de governança 

 

Fonte: Software Atlas Ti versão 6.0. Dados da pesquisa. 
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Antes de identificar os aspectos políticos nas relações entre os atores do trade 

turístico de Barreirinhas, achou-se necessário compreender junto aos órgãos públicos sua 

percepção sobre o nível atual do desenvolvimento do turismo na cidade e o nível atual de 

organização do setor turístico. Tal entendimento poderá esclarecer como elementos 

subjacentes às questões políticas e de governança se encontram inseridas nas práticas 

relacionais dos atores. 

 

Quando questionado sobre o nível atual de desenvolvimento do turismo na cidade, 

o Sebrae o classifica como médio, pois afirma que houve melhoras, mas que ainda há muito o 

que melhorar: 

 

[SEBRAE] Eu acho que médio... Porque eu acho que a cidade tá melhorando 

bastante. Eu estou aqui em Barreirinhas há cinco anos, mas eu já percebi uma 

mudança grande na cidade... mas eu acho que ainda tem muito a melhorar, 

principalmente a parte de infraestrutura do município. Que... que ainda é um pouco 

carente. Tá melhorando, mas precisa melhorar muito ainda [15:4]. 

 

 

Já a Secretaria de Turismo defende que depende do tipo de turismo a ser 

analisado: 

 

[SECRETARIA DE TURISMO] Depende! Por exemplo, se eu tô pensando em 

ecoturismo, ele é muito baixo porque... se eu tô pensando em ecoturismo, turismo de 

aventura e turismo de esporte que é o que a gente quer chegar. Um turismo de mais 

qualidade, mais responsabilidade com o ambiente, essa coisa toda. Então aí eu diria 

que nós temos muito baixo. Se eu falo em termos de número de turistas, da 

capacidade de atendimento ao turismo, eu digo que é alto. Porque se você considera 

tudo, tem muita gente! Entendeu? Então é muito relativo isso [16:6]. 

 

O ICMBio acredita que a atividade turística do município apresentou melhoras, 

principalmente com relação ao controle de acesso ao Parque: 

 

[ICMBio] Ela... hoje a gente pode dizer que ela tem um controle um pouco maior 

sobre o que acontece no Parque. É... há dois ou três anos atrás praticamente qualquer 

um que tinha um carro poderia botar pra fazer passeio, não eram cumpridas as 

normas básicas de proteção... não só a proteção das pessoas a serem transportadas, 

mas proteção aos ambientes, né? Então o pessoal levava é... entrava com bebida 

alcoólica, a questão do ordenamento mesmo é... tinha muito problema com rally é... 

enduros... as pessoas vendiam passeios de quadriciclos no campo de dunas que é 

uma atividade proibida é... então a gente observava que existia um descontrole total. 

Os guias nem sempre tinham o curso mínimo... Era muito bagunçado! Hoje a gente 

consegue ter um pouco mais de colaboração. Atualmente têm sido feitas diversas 

reuniões é... só fiscalização mesmo pra mostrar pro cara que ele pode realmente 

perder, que ele pode ser multado e junto com reuniões também e cursos a gente 

conseguiu ter um local mais arrumado um pouco [18:16]. 
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Já o SINTRAHTUR defende que o nível atual de desenvolvimento do turismo de 

Barreirinhas é baixo: 

 

[SINTRAHTUR] Baixo... baixo... Porque desde quando começou, poucas coisas 

foram melhoradas. Tá bem devagar, eu acho que as autoridades ainda não se 

alertaram que Barreirinhas é linda, é um dos maiores pólos turísticos que tem aqui 

no Maranhão, que todas as classes, todos os Estados, todos os países, todos vêm pra 

cá pra Barreirinhas [19:3]. 

 

De forma complementar, o Sebrae acredita na organização do trade de 

Barreirinhas: 

 

[SEBRAE] Eu acho que eles são bem organizados entre eles... é... tem os 

grupos que a gente trabalha aqui de acordo com os segmentos. Meios de 

hospedagem, as agências... A gente percebe que entre eles há uma rede de 

cooperação. Porque um depende do outro. A agência depende da 

transportadora, os meios de hospedagem dependem das agências pra tá 

levando os clientes... então, um depende do outro [15:5]. 

 

De fato, o turismo impulsiona a economia de Barreirinhas. O Sebrae, a Secretaria 

de Turismo e o ICMBio enfatizam tal importância ao afirmar que: 

 

[SEBRAE] Sim, sim! Grande parte do que a gente percebe aqui da economia de 

Barreirinhas é voltada toda pro turismo [15:2]. 

 

[SECRETARIA DE TURISMO] Bom, pra mim o turismo é uma das coisas... é uma 

das indústrias, um  dos negócios mais democráticos que há no mundo! Porque 

permite que todos participem, independente da sua cultura, do seu nível social e do 

seu nível econômico. Então, todos podem ganhar e todos podem participar. Então, 

eu acredito que isso é uma coisa muito importante. É uma indústria ou um serviço 

ou um segmento de inclusão, desde que você queira, óbvio! É... então é super 

importante pra Barreirinhas como pra qualquer cidade que tenha uma 

potencialidade, que tenha uma... atividade ou algo que você ser trazido como foco, 

como meio de desenvolvimento do turismo. Eu acho fundamental e é uma as 

principais fontes de renda do município... Então é super importante que haja uma 

organização, uma estruturação, essa coisa toda [16:1] 

 

[ICMBio] ]Realmente boa parte da economia de Barreirinhas vem do Parque 

Nacional. Então... é o motorzinho da economia do município [18:4]. 

 

Como visto anteriormente, o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR atua na 

área de governança da atividade turística do município de Barreirinhas e tem tentado 

centralizar o processo de tomada de decisão entre os atores:  

 

[SECRETARIA DE TURISMO] E aí com o Conselho se começou a criar é... a 

participação. No começo, era aquela coisa muito fechada. Só os membros do 

Conselho que tinham esse meio e olha que nosso Conselho é sete a quatro! Quer 
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dizer, são quatro do governo e sete da inciativa privada. Mas hoje não tem mais 

assim. Hoje você tem vinte ou trinta pessoas na reunião do Conselho porque já abriu 

pra todo mundo. Porque você foi mostrando que sua opinião é importante, que a sua 

participação é importante, que você tem que participa porque não adianta dizer que 

quem vai decidir sou eu porque não sou eu que decido... porque se o Conselho disser 

“é cor-de-rosa” já muda tudo pra cor-de-rosa porque quem decide é o Conselho 

[16:23]. 

 

 

As decisões de interesse coletivo são tomadas em uma reunião mensal realizada 

na sede da Secretaria de Turismo, local onde funciona também a Casa do Turista. A reunião é 

aberta para empresas, comunidade local e demais interessados e nelas são levantadas questões 

relativas à prestação de contas do Fundo Municipal de Turismo, taxa de fomento ao turismo, 

taxa municipal de turismo e ações para melhoria da atividade turística do município.  

 

[SECRETARIA DE TURISMO] Tudo. Tudo o que a gente acha que é problema... 

“olha, os caras estão falando que assim, assim, assado”. O que a gente faz? “Não. 

Não sei quem tá achando que é melhor fazer assim”. E aí vai! Cada um... não é uma 

coisa... tem uma pauta, óbvio! A parte burocrática, né? Prestar conta do FUMTUR, 

prestar conta disso, aquela parte que tem que ter. Depois disso, não! Cada um dá... 

então dura três horas. Assim, você tem que vim preparada do estômago porque 

duram três horas as reuniões. Porque o pessoal fala, fala... e tem que falar! 

Entendeu? E aí vai! Cada um diz o que quer [16:16]. 

 

Segundo a secretária de turismo, todas as empresas recebem mensalmente um 

convite para participar da reunião. A participação, porém, não é obrigatória. Analisando o 

relato dos entrevistados, percebe-se que não existe fluxo constante das empresas nas reuniões: 

 

[HOSPEDAGEM 3] Agora a gente tá até se vendo um pouco mais por causa que... 

já tem mais ou menos uns dois anos, tem até mais... mais ou menos isso... um ano 

que tem o Conselho Municipal do Turismo. Então, através do Conselho existem 

reuniões periódicas, pelo menos uma vez por mês [8:12]. Na realidade é uma 

reunião que é aberta ao público. Aí alguns empresários acabam participando e aí 

nessas reuniões a gente acaba debatendo, falando sobre alguns problemas, tentando 

achar soluções e acaba-se conversando sobre tudo [8:13]. 

 

[HOSPEDAGEM 5] Hoje essas reuniões são feitas através do COMTUR, Conselho 

Municipal de Turismo, que quem faz a convocação é a secretária de turismo[10:6]. 

É... não tem uma periodicidade. O COMTUR até tem uma periodicidade é... mas eu 

não sei te informar porque como eu não sou do COMTUR, eu só recebo o convite, 

mas nem em todas as reuniões eu posso estar presente... eu não sei te dizer essa 

periodicidade. Essas outras é assim... conforme a demanda. A gente sente uma 

dificuldade, um procura o outro pra se reunir e tentar resolver. Como há seis meses 

atrás. A gente teve um problema... um problema não! A gente não estava satisfeito 

com a cobrança da taxa de turismo devido à reclamação dos hóspedes. A gente se 

reuniu pra tentar solucionar esse problema. Então é assim, conforme aparecem os 

problemas a gente se encontra [10:8]. 

 

[HOSPEDAGEM 6] Bom, eles mandam muitas cartas para palestras, reuniões... ele 

tenta mesmo levar o empreendedor pra lá, o gerente... toda a parte de organização de 

hotéis e pousadas. O problema é que não há tanto interesse assim. Eles marcam a 
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reunião... eles marcam a reunião... porque a gente tem um gerente comercial que vai 

sempre pra todas as reuniões, mas uma das reclamações é: não aparece empresa tal, 

não aparece... Umas empresas deixam de aparecer. Só vai quando “ah, vai ter o 

sorteio de uma viagem!”. Aí as empresas começam a se interessar pra ir e mesmo 

assim não vão tanto, né... Como a gente gostaria que fosse. Se todas as empresas 

estivessem lá ficaria mais fácil pra resolver as coisas [11:3]. 

 

[SEBRAE] O Sebrae ele não tem acento no COMTUR, mas eu participo assim 

mesmo (risos). A Kátia, a secretária, ela sempre manda os convites pra gente e... a 

gente participa como ouvinte, né?  [15:15]. Olha, eu não percebo muita participação 

não. Eu acho que poderia ser muito maior. Às vezes vão e vão embora no meio da 

reunião... Aí não adianta, né? [15:17]. Eu sei... mas eu acho que eles deveriam 

participar mais. A gente pergunta pra Secretaria, pro Conselho... sobre a questão dos 

convites. Eles falam que convidam todo mundo. Então, eles não vão porque não 

podem ou não querem mesmo [15:18]. 

 

[ICMBio] Geralmente são os envolvidos na atividade turística. Os motoristas, guias, 

os proprietários de veículos, os donos de agência é... tem o Fórum Municipal de 

Turismo que a gente participa também. Então lá é um ambiente legal de troca de 

ideias entre os diversos setores [18:6]. 

 

O Conselho Municipal de Turismo começou a atuar recentemente e parece ser o 

único centralizador de decisões voltadas para o turismo, na medida em que consegue abranger 

uma quantidade expressiva de participantes com informação pertinente para a tomada de 

decisão. Tal evidência é positiva, na medida em que a governança das redes de cooperação é 

caracterizada pela democratização da tomada de decisão (BALESTRIN; VERSCHOORE, 

2008). A tomada de decisão conjunta entre os diferentes participantes do trade turístico do 

município pode favorecer a troca de know-how e competências capazes de facilitar o processo 

decisório (TUBIN; LEVI-ROSALIS, 2008). 

 

Procurou-se identificar também se as empresas promoviam algum tipo de reunião 

para tratar de assuntos dos seus interesses. As HOSPEDAGENS 4 e 5 asseguram que quando 

surge alguma dificuldade os empresários se encontram para identificar soluções. Já a 

HOSPEDAGEM 2 afirma que é muito raro tais reuniões acontecerem: 

 

[HOSPEDAGEM 2] Já teve... eu já participei de reuniões que tratava do trade, 

tratava do turismo tanto com o Sebrae é... também partindo da prefeitura, do... da 

Secretaria de Turismo. Vários. Pouquíssimos é... do próprio trade. Tipo...agências 

de viagens que se reuniram junto com hoteleiros é... pouquíssimo. Isso tem muito 

pouco [7:4]. 

 

[HOSPEDAGEM 4] Às vezes a gente têm uns encontros sim, mas não é... é 

ocasional [9:6]. 

 

[HOSPEDAGEM 5] Agora independente disso, a gente esporadicamente se reúne 

isoladamente também alguns empresários quando a gente sente alguma dificuldade 

na cidade, a gente se reúne... dois, três, quatro empresários pra tentar achar uma 

solução pra um problema que a gente esteja enfrentando [10:6]. 
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A pouca aderência das empresas ao COMTUR pode ser explicada pela 

insatisfação gerada pelos empresários sobre a cobrança da taxa de turismo referente à Lei 

Municipal nº 034/2010, que determina que turistas maiores de 16 anos devam pagar uma taxa 

de R$ 2,00 por dia de hospedagem. Para os empresários e turistas tal taxa é abusiva, visto que 

a cidade não dispõe de infraestrutura suficiente para acolher de forma devida os turistas. Em 

decorrência disso, os empresários temem que o fluxo turístico diminua, em virtude do 

isolamento do destino e do preço praticado na cidade. Além disso, questionam a falta de 

retorno do recolhimento da taxa em prol da melhoria do destino. 

 

[TRANSPORTE 1] Tipo... têm colocado muitas leis, tipo a lei municipal do 

voucher. E sugando... é... tipo sugando...e não trazendo nada em benefício [1:5]. 

Tem a questão do voucher porque tem muitos turistas que reclamam devido a cidade 

não ter muita estrutura... infraestrutura... e que acaba pesando nisso também. E 

ultimamente eles têm cobrado muito e nos dado pouco do que realmente é 

necessário pro turismo de Barreirinhas [1:6]. 

 

[AGÊNCIA 1] Inclusive a gente tá tendo uma briga muito grande com o atual 

prefeito, por que ele não não... ele acha.. eles acham, né? Que por ser do município, 

eles têm direito a tá cobrando voucher da gente... eles inclusive querem agora que a 

gente tenha placa vermelha nos carros, alvará de.. alvará pros carros... para ficar 

rodando aí... anual! Ou seja, taxas e taxas em cima de um serviço que a gente tenta 

cobrar o mais barato possível pra poder a gente ter muita gente [2:20]. 

 

[AGÊNCIA 2] Olha, em Barreirinhas, principalmente, a falta de apoio das 

autoridades, né? Do poder público. Não tem muito! É... até mesmo dificulta às vezes 

o nosso serviço. É... aqui em Barreirinhas mesmo nós pagamos uma taxa de turismo 

nos passeios, nós pagamos algumas taxas, algumas coisas, só que a gente não têm os 

nossos direitos de volta. A gente só faz pagar, só que a gente não tá vendo nenhum 

benefício na cidade. Até porque eles disseram, né? As autoridades... que quando 

fosse pagar essa taxa, o dinheiro seria convertido na cidade em obras. Mas o descaso 

tá aqui! Você vai em algumas ruas, vê algumas ruas com esgoto aberto. Você vê... 

é... não tem lixeira pra botar o lixo, tem alguns buracos, então, falta muito nessa 

parte do poder público pra poder ajudar no turismo porque tá bem complicado 

mesmo [3:14]. 

 

[AGÊNCIA 3] (Breve pausa) Olha... atualmente... né... tá sendo cobrada uma taxa 

de visitação no valor de R$ 1,50. Com relação a estimular a atividade... não sei nem 

se... se acontece isso porque se não formos nós, os empresários, tá divulgando ou 

então fazendo, não tem certa divulgação fora... acredito que isso é feito mais pelo 

Governo do Estado, que ele tá investindo mais em divulgação e nas feiras que 

existem pelo país na área do Turismo, mas o governo local... ainda não! Tá 

caminhando pra isso, mas ainda não existe uma... um projeto ou atividades que 

possam fazer com que o turista permaneça mais aqui ou que ele conheça através de 

serviços municipais fora do Estado. Ainda não...  [4:6] 

 

[HOSPEDAGEM 6] Esse ano... começaram a ser cobradas as taxas de turismo aqui 

em Barreirinhas, né? Então, nesse período algumas empresas se uniram, houve é... 

houve iniciativa de algumas empresas... começou um movimento, mas é... desde 

maio que a gente não tem mais notícias se eles se reúnem ou não. A gente ficou 

meio que sem essa informação [11:4].  
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[HOSPEDAGEM 7] Não. Tem muita reunião, tem muito blá-blá-blá.... mas assim... 

estímulo não. O estímulo dele é na questão de cobrar taxa. O interesse deles é o 

financeiro mesmo. Eu não vejo... é.... o que a gente trabalha eu não vejo revertido 

em nada pra gente. Ainda não vi. Tem muita cobrança, mas... [12:2]. 

 

Em contrapartida, a Secretaria de Turismo defende que há uma resistência por 

parte das empresas em regulamentar suas atividades, gerando conflitos: 

 

[SECRETARIA DE TURISMO] Então, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero 

chegar, dentro desse foco que eu tenho. Agora, no meio do caminho tem aquela 

história “mas eu não quero pagar imposto, mas eu não quero me organizar, mas eu 

não quero assinar a carteira do pessoal, mas eu não quero isso”. Aí começa a ter... 

mas isso é um processo. Deixa eles brigarem, aí depois você diz “olha, eu não falei 

que era assim?”. Então, a gente tem que fazer assim. Aí vem todo mundo de novo, 

até surgir a próxima desavença e aí sai todo mundo e dá um tempo, deixa todo 

mundo maturar... e volta todo mundo! [16:20]. 

 

 

Seguindo ainda este raciocínio, a secretária de turismo defende também a 

importância do Fundo Municipal do Turismo – FUMTUR para a melhoria do turismo de 

Barreirinhas: 

 

[Secretaria de Turismo] E criamos o Fundo Municipal de Turismo, que é um 

instrumento de arrecadação do turista voltado exclusivamente para benefício do 

turismo, não do Governo. Nesse recurso do Fundo Municipal, não pode haver 

disponibilização de recursos para atividades que são de competência do município 

como pavimentação, cultura, sei lá mais o que... não! São pra coisas que são 

exclusividade do turista! O que é? Material promocional. O município não tem 

condições de fazer. O dinheiro que ele tem é pra gastar com infraestrutura que já é 

muito investimento. Não tem tanto dinheiro assim. Então, se eu fazer material 

promocional ou vou fazer infraestrutura? O papel do município é gerar infraestrutura 

que é pra comunidade e pro turista, mas o folheto é só pro turista.  Então, com esse 

recurso você faz o folheto pra entregar ao turista. Você estrutura. Nós agora vamos 

estruturar a Casa do Turista com esses recursos que são capitados do turista que 

paga a taxa, que é em torno de R$ 1,50 cada vez que ele vem aqui... basicamente é 

isso [16:11]. 

 

O Sebrae defende o posicionamento da Secretaria de Turismo, pois acredita que 

tais medidas são importantes para a organização do trade turístico do município: 

 

 

[SEBRAE] É boa... A Secretaria de Turismo ela... vem trabalhando bastante pra 

organizar o setor, a questão do voucher, a questão das fiscalizações. Eu acho que 

tudo isso é válido pra melhorar a atividade turística, pra tirar quem é informal, tirar 

quem tá trabalhando errado... Tudo isso. Eu acho que é uma... é muito válido. Como 

eu te falei antes, eu acho que o que tem muito a melhorar ainda é a parte da 

infraestrutura. Por exemplo, não tem um centro de informações turísticas, aqui no 

centro... Tem a Casa do Turista onde hoje funciona a Secretaria, mas eu acho que 

poderia ter um centro de informações que funcionasse num horário maior, entendeu? 

Que tivesse um folder ou alguma coisa assim. A questão da sinalização turística 

também precisa muito. Não tem no município. Mas tudo isso eu acredito que a 
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Secretaria está estudando. Tem as reuniões do Conselho também. A gente vê que 

isso está sendo levantado [15:14]. 

 

 

Apesar da atuação do COMTUR como agente de governança dos relacionamentos 

interorganizacionais entre os atores, percebe-se que não há muita aderência por parte das 

empresas. As reuniões têm uma frequência mensal e são abertas para a comunidade local e 

demais interessados. As empresas são convidadas formalmente, mas os empresários não 

participam de forma regular. Tal aspecto impacta diretamente na forma como os 

relacionamentos podem ser estabelecidos e amadurecidos entre os diferentes atores do trade, 

interferindo na otimização do processo decisório, na troca de recursos e capacidades e na 

execução de ações de cunho estratégico voltadas para o benefício da coletividade (BÖRZEL, 

1998).  

 

Uma possível causa para esta evidência é a relação conflituosa identificada entre 

empresários e o poder público. Bulmer (1995) trata deste aspecto ao afirmar que a governança 

das redes de cooperação sofre influência direta das relações de poder estabelecidas. As 

empresas sustentam que suas necessidades não são ouvidas e se mostram descrentes a respeito 

das melhorias a serem empreendidas. Consequentemente, o conflito de interesses e as relações 

de poder presentes na interação entre empresários e poder público tem influenciado na 

participação das empresas no COMTUR. 

 

Consequentemente, a tomada de decisão entre os atores do trade turístico de 

Barreirinhas, que acontecem geralmente nas reuniões do COMTUR, envolvem um número 

pequeno de atores. Há evidências também através do relato dos entrevistados de reuniões 

realizadas por alguns empresários com o objetivo de resolver algum problema de interesse 

coletivo. Da mesma forma, o estabelecimento de taxas é visto pelas empresas como uma 

prática impositiva e impactante na satisfação dos turistas, haja vista as constantes críticas por 

se sentirem lesados em pagar sem ter infraestrutura adequada. Em contrapartida, a Secretaria 

de Turismo e o Sebrae reconhecem a importância do estabelecimento das taxas para a 

organização do turismo no município. Thompson et al. (2007) defendem que é importante o 

estabelecimento de regras nas redes de cooperação para obtenção de resultados mutuamente 

benéficos.  
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Apesar de haver comunicação com relação a reuniões do COMTUR tendo neste 

Conselho um canal para solucionar conflitos e dificuldades, percebe-se que tal comunicação 

não flui de forma dinâmica entre os atores. Os empresários reclamam que não são ouvidos em 

suas solicitações e a secretaria de turismo expõe que tem dificuldade de tornar a atividade 

turística do município mais regulamentada, apesar de já ter acessado a uma quantidade 

significativa de empresas no que diz respeito a este quesito. Partindo-se disso, apreende-se 

que falta uma maior conscientização dos atores envolvidos acerca da importância de uma 

interação mais eficiente entre todos os segmentos.  

 

Ainda que isso seja visto como uma lacuna pelas empresas e pela própria 

Secretaria de Turismo, nota-se que tal realidade ainda tende a persistir por um bom tempo. 

Enquanto as empresas se sentirem lesadas e sentirem que a tomada de decisão tem sido feita 

com a participação de uma parcela minoritária as coisas tenderão a continuar como estão, 

impactando na formação estratégica da rede de cooperação e no seu futuro como fonte de 

disseminação de conhecimentos, como facilitadora de uma dinamização dos fluxos de 

informação etc. Por outro lado, a resistência às mudanças necessárias para tornar o destino 

mais competitivo por parte das empresas e a não aderência a ações essenciais para garantir a 

padronização dos serviços de acordo com as exigências legais e de avaliação do turista, 

também pode trazer impactos direto no amadurecimento das relações e da própria atividade 

turística do município.  

 

Zaccarelli et al.(2008) parecem esclarecer tal situação ao afirmar que os atores 

que estão inseridos em uma rede de cooperação muitas vezes não se dão conta do sistema 

supra-empresarial de que fazem parte. Sendo assim, sua evolução é um processo lento, 

marcado pelo engajamento gradativo dos seus integrantes. Dessa forma, devido à atuação 

recente do COMTUR, acredita-se que gradativamente tal impasse poderá diminuir em 

decorrência do amadurecimento dos atores.  

 

O que se apresenta agora com relação à esta dimensão é que as empresas ainda 

não reconhecem o COMTUR como uma entidade representativa das relações entre os atores 

do trade turístico de Barreirinhas. De forma complementar, parece que, embora estabeleçam 

parcerias para consolidar padrões de serviços competitivos, os interesses dos empresários 

estão voltados mais para os negócios individuais do que para os da coletividade. Falta a 

realização de um trabalho conjunto voltado para a identificação dos objetivos comuns a todos 
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os atores do trade turístico de Barreirinhas, bem como de uma clara definição do papel de 

cada um dentro dos relacionamentos interorganizacionais.  

 

Tal constatação se apresenta como um desafio a ser enfrentado conjuntamente por 

todos os atores envolvidos, visto que o diagnóstico das características políticas de uma rede de 

cooperação se constitui uma tarefa complexa, já que envolve interesses divergentes. No 

entanto, tal ação se faz necessária para que haja o equilíbrio das relações de poder existentes, 

a conscientização da importância de todos os envolvidos nos processos decisórios e o 

atendimento das necessidades de todos (KLIJN, 2010). 

 

6.5 Análise geral dos resultados 

 

A principal motivação desta pesquisa partiu do interesse em analisar a 

configuração de uma rede de cooperação interorganizacional nos Lençóis Maranhenses, em 

seus elementos constitutivos e dinâmica de funcionamento, visando contribuir para a 

compreensão do fenômeno em um destino turístico isolado, de bases ecológicas e do 

desenvolvimento do trade turístico local. 

 

A tarefa de identificar características subjacentes a cada dimensão proposta nesta 

pesquisa e o entendimento do funcionamento da dinâmica relacional entre os atores do trade 

turístico de Barreirinhas se constituiu em um grande desafio. No entanto, percebe-se que 

aspectos interessantes e de grande valia para o fortalecimento dos relacionamentos entre os 

diversos atores puderam ser evidenciados à luz do referencial teórico utilizado. 

 

Sendo assim, apresenta-se a seguir o quadro síntese dos resultados alcançados 

com esta pesquisa (QUADRO 7), onde se podem verificar as potencialidades e as fragilidades 

para o aprimoramento da rede de cooperação interorganizacional do trade turístico de 

Barreirinhas.  
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Quadro 7– Quadro síntese dos resultados alcançados 

 Potencialidades Fragilidades 

Aspectos 

Estratégicos 

- Preocupação no estabelecimento de 

parcerias com empresas que apresentem 

padrão de atendimento similar; 

- As práticas cooperativas-competitivas 

podem ser trabalhadas em prol das 

melhorias dos serviços prestados no 

trade. 

- Participação de órgãos públicos, tais 

como Secretaria de Turismo, SEBRAE e 

IFMA no setor turístico do município. 

- Cooperação voltada mais para práticas 

operacionais que estratégicas;  

- Inexistência ações sistemáticas 

realizadas de forma organizada entre os 

atores; 

- Práticas cooperativas realizadas 

predominantemente para sanar problemas 

na estrutura turística da cidade. 

Aspectos 

Organizacionais 

- Existência de cooperação entre as 

empresas de diferentes segmentos; 

- A cooperação existente possibilita o 

alcance dos benefícios conjuntos; 

- Comercialização do produto turístico 

por meio de sites, folders, banners e 

eventos do setor. 

- Práticas cooperativas realizadas de 

forma não sistemática; 

- Existência de empresas que optaram pela 

não cooperação. 

 

Aspectos 

Sociais 

- Relação positiva das empresas com o 

Sebrae e ICMBio; 

- Oferecimento de capacitação pela 

Secretaria de Turismo, ICMBio e Sebrae. 

- Relação conflitante entre as empresas e o 

governo local; 

- Pouca relação do IFMA com as 

empresas em virtude da sua recente 

atuação no trade; 

- Presença de ações imediatistas e 

oportunistas; 

- Relatos sobre falta de apoio do governo 

local e desorganização do segmento 

turístico e dos seus impactos nos 

relacionamentos do trade. 

Aspectos 

Políticos  

- Importância do COMTUR como agente 

de governança das relações 

interorganizacionais; 

 

- Pouca aderência das empresas ao 

COMTUR; 

- Conflitos de interesses, sendo estes 

voltados mais para o individualismo que 

para a coletividade; 

- Reuniões isoladas realizadas 

ocasionalmente entre os empresários; 

- Tomada de decisão realizada por um 

pequeno número de participantes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Após a análise dos aspectos estratégicos, organizacionais, sociais e políticos dos 

relacionamentos interorganizacionais das empresas e órgãos públicos do trade turístico de 

Barreirinhas, pode-se tecer algumas considerações com base nas informações coletadas.  

 

Em se tratando da dimensão estratégica, comprova-se a existência de práticas 

cooperativas entre as empresas e também entre estas e os órgãos públicos, mesmo que de 

forma mais operacional que estratégica.  

 

A existência da relação competitivo-cooperativa entre os atores se constitui um 

ponto positivo nos relacionamentos do trade, já que evidencia a relação de dependência 

mútua entre os participantes dentro de uma mesma aglomeração interorganizacional.  Tal 

relação tem demandado práticas cooperativas das empresas em um mesmo ambiente 

competitivo, podendo favorecer a evolução da cooperação entre as empresas e o 

estabelecimento do turismo como um negócio positivo para todos os seus membros.  

 

A dimensão organizacional evidencia que a economia de Barreirinhas depende de 

forma predominante da atividade turística e os empresários se esforçam para oferecer serviços 

compatíveis com as necessidades dos turistas. Por isso, acabam firmando parcerias com o 

intuito de garantir a sobrevivência do destino, que sofre tanto com a sazonalidade quanto com 

o fato de estar localizado distante dos grandes centros receptores de turistas. Percebe-se a 

existência de cooperação entre os atores, porém falta ao trade o desenvolvimento de práticas 

de gestão mais participativas capazes de possibilitar o estabelecimento de estratégias 

cooperativas voltadas para a geração de benefícios mútuos, bem como para a dinamização dos 

fluxos de comunicação entre os empresários (SELIN; BEASON, 1991).  

 

O baixo nível de organização das relações entre diferentes atores do trade se 

constitui em uma prática habitual na atividade turística e tal cooperação está voltada para o 

desenvolvimento e fornecimento de produtos e serviços capazes de fazer com que a entrega 

do produto final seja garantida (SCOTT; COOPER; BAGGIO, 2008). No entanto, as práticas 

de cooperação entre os empresários acontecem de forma predominante para sanar problemas 

estruturais ocasionados por deficiências na infraestrutura turística do destino. Tais demandas 

parecem dificultar uma maior interação entre os atores do trade turístico, já que as atenções 

estão voltadas para identificação de formas de solucioná-las. 
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A dimensão social revela que os conflitos existentes entre os diferentes atores têm 

feito com que algumas empresas optem pelo isolamento por não identificarem nas práticas 

cooperativas uma forma de agregar resultados positivos aos seus negócios. Tais conflitos 

presentes nas relações podem inibir a adoção de práticas cooperativas mais eficazes para o 

destino e a coesão dos atores do trade turístico de Barreirinhas e, por isso, indicam pontos de 

melhoria a serem trabalhados pelos atores.   

 

Verifica-se a existência do compartilhamento de informações, conhecimentos e 

experiência entre os participantes. No entanto, nota-se que tais ações ainda não são voltadas 

especificamente para o desenvolvimento das capacidades da rede. São ações mais isoladas 

que coletivas realizadas pelos órgãos públicos com o intuito de fornecer capacitação e 

conscientização da comunidade local sobre a importância do turismo como atividade 

econômica e da adoção de práticas voltadas para a sustentabilidade do destino.  O estímulo ao 

compartilhamento de informações, conhecimentos e experiências se apresenta como uma 

potencialidade para o destino, uma vez que poderá promover maiores condições de 

competitividade e o aperfeiçoamento da prestação de serviços do trade turístico de 

Barreirinhas. 

 

Da mesma forma, as ações conjuntas realizadas para a divulgação do destino se 

constitui em um ponto positivo para o adensamento dos relacionamentos entre os atores do 

trade turístico de Barreirinhas. Isto porque possibilita a interação entre empresas e os órgãos 

públicos em prol de uma causa comum. Por se tratar de um destino isolado, é fundamental 

que os participantes do trade se mobilizem para divulgar o destino e suas potencialidades, 

compartilhando recursos para promover o marketing turístico do destino.  

 

A dimensão política, por sua vez, mostra que ainda falta uma conscientização 

maior por parte das empresas para a importância da participação nas reuniões mensais 

realizadas. Esta constatação recai na própria deficiência de práticas cooperativas mais 

sistemáticas entre as empresas que precisam se voltar para questões mais estratégicas e 

dinamizar o fluxo de informações a fim de garantir que os objetivos comuns sejam atingidos 

(SCARPATI, 2008).   

 

Da mesma forma, medidas para sanar os conflitos existentes entre as empresas e 

os órgãos públicos precisam ser aplicadas a fim de propiciar um ambiente capaz de favorecer 
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o compartilhamento de experiências, conhecimentos e informações. A divisão ideológica 

entre as empresas e o poder público e as falhas de comunicação trazem impactos negativos 

para o trade turístico e inibem a cooperação interorganizacional (FYALL; GARROD, 2005). 

 

Finalizando, pode-se afirmar, a partir das informações apreendidas por meio das 

entrevistas, que os atores do trade tem consciência da importância do desenvolvimento das 

práticas de cooperação interorganizacional para o desenvolvimento estratégico do destino e 

para o aperfeiçoamento das suas práticas de gestão e também como fonte propulsora das 

potencialidades do destino. No entanto, as dificuldades estruturais têm inibido práticas mais 

aprofundadas de cooperação, já que se apresentam como o cerne dos conflitos existentes no 

trade turístico de Barreirinhas. 
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7  CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a configuração de uma rede de 

cooperação interorganizacional nos Lençóis Maranhenses, em seus elementos constitutivos e 

dinâmica de funcionamento, visando contribuir para a compreensão do fenômeno em um 

destino turístico isolado, de bases ecológicas e do desenvolvimento do trade turístico local. 

Por meio dos resultados obtidos, pode-se tecer considerações sobre os objetivos e 

pressupostos propostos, as perguntas orientadores e os prosseguimentos e limitações da 

pesquisa. 

 

7.1 Quanto aos objetivos e pressupostos propostos 

 

No primeiro objetivo específico, buscou-se busca identificar os aspectos 

estratégicos da rede de cooperação instituída, com base no pressuposto de que a rede de 

cooperação de Barreirinhas estabelece estratégias cooperativas para consolidar um padrão 

competitivo dos seus serviços turísticos e obter escala e poder de mercado e acesso a soluções 

coletivas. 

 

Os resultados invalidam o pressuposto. Identificou-se que os atores do trade 

turístico de Barreirinhas reconhecem a importância da cooperação para o destino, mas não 

praticam ações estratégicas em conjunto. Compreende-se que as práticas cooperativas são 

desenvolvidas para sanar problemas na estrutura turística da cidade, em prejuízo das ações 

estratégicas de cooperação. Dessa forma, identifica-se que as ações de cooperação 

estabelecidas estão mais centradas no nível operacional que no estratégico. Em contrapartida, 

os atores se unem momentaneamente para divulgar o destino nos eventos do setor. 

Identificou-se que a cooperação favorece a diminuição das fragilidades dos empreendimentos 

turísticos. Os principais benefícios decorrentes da cooperação, segundo relato dos 

respondentes, são o acesso a novos clientes, geração de emprego e renda e a troca de 

informações sobre o mercado. Nota-se também a presença de práticas competitivo-

cooperativas entre as empresas.  

 

O segundo objetivo específico teve como foco descrever as características 

organizacionais da rede de cooperação estudada, partindo-se do pressuposto inicial de que a 

rede foi constituída pela necessidade de viabilizar produtos turísticos de elevada 
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complexidade, requerendo configurações especiais resultantes da aglutinação de organizações 

complementares em seus propósitos.  

 

Os resultados identificados validam parcialmente este pressuposto. Os fatores 

mais significativos identificados no contato com os entrevistados apontam que há uma rede 

no município de Barreirinhas, no entanto, não se pode identificar claramente a existência de 

uma rede de cooperação interorganizacional. No entanto, identifica-se no relato dos atores 

uma conscientização, com evidências de crescimento, da importância da cooperação para 

sustentação do fluxo turístico da cidade e para a competividade do destino. Tal cooperação é 

vista como uma forma de tornar o destino turístico mais competitivo. As relações de 

cooperação são baseadas no baixo nível de organização e as relações estabelecidas são 

pautadas na confiança entre os atores e no nível de serviço prestado. Dessa forma, há uma 

organização para viabilizar o produto turístico, mas que parece funcionar ainda de maneira 

pouco consistente, incluindo evidências que demonstram uma sobreposição do foco 

individual pelo coletivo. A organização da governança é recente, mas sugere um passo 

importante.  

 

O terceiro objetivo específico consistiu em analisar os aspectos sociais que 

caracterizam a rede de cooperação em estudo, a partir do pressuposto de que há uma cultura 

associativa e de colaboração na rede. 

 

Os resultados alcançados invalidam parcialmente o pressuposto, pois as empresas 

compartilham conhecimentos, informações e experiências, mas não de forma a atingir as 

empresas de forma igualitária. No entanto, ações pontuais de capacitação foram identificadas 

com o intuito de conscientizar a comunidade local sobre as questões ambientais do Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses, bem como voltadas para a melhoria dos serviços 

prestados no destino. A atividade turística do município ainda esbarra em questões básicas de 

falta de infraestrutura da cidade, demandando das empresas ações reparadoras. Diante disso, 

os problemas estruturais, aliados às práticas informais dos guias de rua, evidenciam a 

presença de práticas imediatistas e oportunistas. Impactos sobre os negócios e a renda são 

evidentes, sugerindo que a cooperação interorganizacional contribuiu para instituir a 

organização e a capacidade que o trade turístico demonstra.  

 



134 
 

Por fim, o quarto objetivo específico consistiu em evidenciar os fatores políticos 

presentes na rede que impactam na sua estrutura. O pressuposto deste objetivo é que a rede foi 

estruturada em virtude da interdependência de recursos e de interesses comuns.  

 

Os resultados invalidam o pressuposto. Identificou-se que há a presença de uma 

governança em Barreirinhas, representada pelo Conselho Municipal de Turismo - COMTUR. 

No entanto, percebe-se que tal governança ainda se encontra em um estado incipiente e que há 

pouca aderência ao Conselho por parte das empresas. Percebe-se a existência de uma relação 

conflituosa entre o poder público e as empresas. A cobrança de taxas consideradas abusivas 

pelo empresariado do trade turístico de Barreirinhas e relatos sobre a insatisfação dos turistas 

com relação às taxas devido à falta de infraestrutura do destino revelam a relação de poder 

exercida pelo poder público sobre a atividade turística exercida em Barreirinhas. 

 

 7.2 Quanto à pergunta orientadora 

 

A questão de pesquisa indagou sobre como uma rede de cooperação 

interorganizacional constituída nos Lençóis Maranhenses se acha configurada em seus 

elementos constitutivos e dinâmica de funcionamento. Partindo-se deste questionamento, 

identificou-se a necessidade de pesquisar as características relacionadas aos aspectos 

estratégicos, organizacionais, sociais e políticos da unidade de análise estudada.  

 

Dessa forma, respondendo ao problema de pesquisa, afirma-se que as relações de 

cooperação estabelecidas em um destino isolado como os Lençóis Maranhenses – 

Barreirinhas (MA) estão configuradas em ações informais, demandadas pela necessidade de 

sobrevivência, pelo desenvolvimento de relações mais racionais que relacionais, por práticas 

mais operacionais que estratégicas e pela existência de conflitos entre empresas e órgãos 

públicos. 

 

Conclui-se que o município ainda se encontra em um processo de 

amadurecimento no que diz respeito à formação de redes de cooperação interorganizacional. 

Há, dessa forma, uma sobreposição predominante dos objetivos individuais aos comuns. Os 

atores envolvidos diretamente na atividade turística de Barreirinhas precisam identificar 

formas de trabalhar na resolução dos conflitos vigentes e nas suas possíveis soluções. Outra 

questão a ser trabalhada entre os atores é a identificação dos objetivos convergentes de forma 
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a trabalhá-los como forma de motivar e amadurecer a cultura de cooperação em fase de 

maturação no município. 

 

7.3 Quanto às limitações do estudo 

 

A principal limitação do estudo residiu no devido desmembramento dos aspectos 

estratégicos, organizacionais, sociais e políticos da unidade de análise pesquisada. Tal 

limitação deve-se ao fato de que as dimensões em análise encontram-se densamente inter-

relacionadas de modo que analisá-las em sua individualidade se constituiu em um desafio para 

a pesquisadora.  

 

No entanto, vale ressaltar a importância do estudo dessas dimensões em seus 

aspectos peculiares para a análise de como a rede de cooperação interorganizacional está 

configurada em seus elementos e dinâmica visando contribuir para a compreensão em um 

destino isolado e de bases ecológicas, favorecendo o desenvolvimento do trade turístico. 

  

7.4 Quanto ao prosseguimento da pesquisa 

 

Espera-se que este estudo possa, além de fornecer informações sobre as práticas 

cooperativas do trade turístico de um destino isolado, como é o caso dos Lençóis 

Maranhenses, contribuir para o estudo das redes de cooperação no setor turístico. Dessa 

forma, tal estudo mostra-se relevante na medida em que identifica as dificuldades que 

impedem a adoção de práticas mais cooperativas entre as empresas e órgãos públicos ligados 

diretamente ao trade turístico de Barreirinhas, bem as potencialidades identificadas no que 

tange aos aspectos organizacionais, estratégicos, sociais e políticos e de governança do 

destino. 

Tal estudo fornece informações relevantes acerca de como estão estruturadas as 

relações interorganizacionais no destino, podendo se apresentar como fonte de pesquisa 

relevante para a elaboração ações coletivas dos atores deste trade em prol ações voltadas para 

uma maior integração dos atores e do estabelecimento de ações estratégicas capazes de 

promover a competitividade e a qualidade dos serviços do destino Lençóis Maranhenses.  
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Julga-se também importante a realização de estudos adicionais, como a análise 

relacional entre os atores por meio de sociogramas a fim de aprofundar a análise do 

relacionamento entre os diferentes atores envolvidos no trade turístico deste destino. 

Espera-se também que tal estudo possa contribuir para o estudo sobre as redes de 

cooperação interorganizacional no setor turístico, complementando o estudo em um campo 

ainda carente de pesquisas e aguçando novos questionamentos e discussões sobre o tema. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA EMPRESAS PRIVADAS 

 

OBJETIVOS PERGUNTAS REFERÊNCIAS DE 

BASE 

Identificar os aspectos 

estratégicos da rede de 

cooperação instituída 

1. Cite exemplos de ações que as 

empresas conseguem fazer de forma 

coletiva e não conseguiriam fazer de 

forma isolada. 

2. Quais as principais mudanças obtidas 

com as parcerias? 

3. Na sua opinião, a cooperação entre as 

empresas tem tornado o destino 

Barreirinhas mais competitivo? Que 

mudanças ocorreram nas empresas a 

partir das parcerias? Como essas 

empresas atuavam antes e depois das 

parcerias? 

4. As empresas promovem ações em 

conjunto visando melhorias no 

atendimento às necessidades dos 

turistas? Que ações são realizadas?  

5. A sua empresa ajuda a promover 

outras empresas do setor turístico? 

Por que? 

6. Há uma mobilização conjunta visando 

a divulgação do turismo de 

Barreirinhas? Como ela acontece?  

7. Há a utilização de ações promocionais 

realizadas em conjunto visando o 

aumento do fluxo de turistas?  

8. Há uma preocupação em se 

estabelecer padrões coletivos de 

atendimento ao cliente e de controle 

da qualidade? Como esses padrões 

são estabelecidos e compartilhados 

pelas empresas? 

9. As empresas compartilham 

conhecimentos, tecnologias, recursos? 

São realizadas ações de capacitação 

em conjunto? Como acontecem? Qual 

é o principal objetivo? 

10. A sua empresa envia clientes para 

outras empresas e recebe clientes de 

outras empresas? 

11. As empresas participam de eventos da 

área? 

12. Na sua opinião, prevalece a 

competição ou  a cooperação entre as 

organizações turísticas locais? 

13. Como a relação de cooperação e 

competição é administrada? 

14. São realizados investimentos 

conjuntos? Com qual finalidade?  

15. São realizadas estratégias conjuntas 

para compra ou venda de produtos ou 

serviços? Com qual finalidade? 

16. Na sua opinião, as parcerias 

impulsionaram o desenvolvimento 

Abbade (2009); 

Balestrin; Verschoore, 

(2008); Scott; Cooper; 

Baggio (2008); Luo 

(2007); Alvarez; Ferreira 

(1995); 
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econômico local? 

17. O que o destino Barreirinhas se 

diferencia dos destinos que com ele 

competem diretamente?  

Descrever as características 

organizacionais da rede de 

cooperação estudad. 

1. Na sua opinião, as empresas ligadas 

ao turismo de Barreirinhas cooperam 

entre si? A sua empresa coopera com 

outras empresas?  

2. O que motivou a formação das 

parcerias entre as empresas? Qual é o 

principal objetivo? 

3. Como ocorre esta cooperação? Você 

saberia explicar quando as empresas 

passaram a cooperar entre si e como 

se deu este processo? Você tem ideia 

de quantas empresas atualmente 

cooperam entre si? Como é o 

processo de escolha das parcerias?  

4.  Cite ações que possam exemplificar o 

trabalho em conjunto das empresas. 

5. Qual a sua expectativa com relação à 

cooperação com outras empresas?  

6. A cooperação entre as empresas 

aconteceu de forma natural ou 

arquitetada? 

7. As empresas estabelecem algum tipo 

de objetivo ou metas coletivas a 

serem atingidas conjuntamente? 

8. As parcerias e os acordos firmados 

entre as empresas são formais ou 

informais? Existe algum tipo de 

contrato firmado entre os 

participantes? Como esta parceria é 

administrada? 

9. As empresas avaliam formalmente os 

ganhos obtidos por meio da 

cooperação? 

10. Há troca de 

informações/ideias/experiências entre 

as empresas? Com qual finalidade? 

Com que frequência? Como essas 

informações/ideias/experiências são 

compartilhadas?   

Cropper et al (2010); 

Cropper; Palmer (2010); 

Balestrin; Verschoore, 

(2008); Hoffman; 

Morales; Martinez-

Fernandez (2004);  

Analisar os aspectos 

sociais que caracterizam a 

rede de cooperação em 

estudo. 

1. O trabalho conjunto promove a 

diminuição da desigualdade entre os 

atores da rede? 

2. Há interação entre os empresários? 

Como ocorre? Esta interação é 

formalizada ou é feita de forma 

informal? 

3. Como se dá a comunicação entre os 

participantes da rede de cooperação? 

4. As empresas realizam encontros ou 

reuniões para tratar de assuntos de 

interesse coletivo? Em que 

periodicidade acontecem? Quais são 

os assuntos mais tratados? 

5. Há uma relação de confiança entre os 

participantes da rede? Como você 

avalia o relacionamento entre os 

Balestrin; Verschoore, 

(2008); Zaccarelli et al  

(2008); Macnagam 

(2007);  Verschoore; 

Balestrin (2006);  
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gestores das empresas? 

6. Como você avalia o sucesso da rede? 

Como a sua empresa estaria sem as 

parcerias por ela firmadas? 

7. Quais benefícios foram obtidos com o 

trabalho conjunto? Quais benefícios 

foram obtidos para a região dos 

Lençóis Maranhenses? E para o seu 

empreendimento qual foi o principal 

benefício? (Explorar questões sobre 

os benefícios adquiridos nas esferas 

econômica, cultural, política e 

ambiental). 

Evidenciar os fatores 

políticos presentes na rede 

que impactam na sua 

estrutura. 

1. As decisões de interesse coletivo são 

tomadas em conjunto? Como 

acontecem? As empresas exercem o 

mesmo poder de influência nas 

decisões? 

2. O governo local promove o 

desenvolvimento do turismo? Há 

interação entre o governo local e os 

empreendedores? Aponte situações 

em que esta interação acontece. 

3. Existe algum tipo de cooperação entre 

as empresas do setor e as instituições 

de ensino? Como acontece esta 

interação? 

4. Você percebe ou já percebeu alguma 

ação oportunista por parte dos 

participantes? 

5. Na sua opinião, quais são as 

principais dificuldades encontradas  

para a constituição e funcionamento 

das redes? 

6. Como os conflitos são resolvidos? 

7. Existem empresas que agem de forma 

oportunista? Como essas ações são 

tratadas? 

8. Os problemas identificados são 

tratados forma individual ou coletiva? 

Castro; Bulgalov; 

Hoffman (2011); Klijn 

(2010); Balestrin; 

Verschoore, (2008); 

Zaccarelli et al  (2008);  

Andrighi (2007); Paulillo 

(2011). 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA ÓRGÃOS PÚBLICOS 

 

 

1.       Qual a importância que o sr(a) atribui ao turismo para a cidade de Barreirinhas? 

(sentido econômico, social e ambiental). 

2.       Como o sr(a) caracterizaria o turista que vem à Barreirinhas? Como esse turista chega 

até aqui? 

3.       Quais os principais desafios da atividade turística em Barreirinhas? (infraestrutura; 

pessoal; acesso etc). 

4.       Qual a dimensão quantitativa do setor turístico em Barreirinhas, em termos de 

organizações e de pessoas?  

5.       Como o sr(a) classificaria o nível atual de desenvolvimento da atividade turística em 

Barreirinhas? (baixo / médio / elevado – explique a sua opinião e caracterize genericamente a 

referida atividade com exemplos). É possível comparar a situação atual com o passado (10 

anos atrás, por exemplo? O que mudou?). 

6.       Como o sr(a) classificaria o nível de organização da atividade turística em Barreirinhas? 

(inexistente a elevado – justifique a sua opinião e descreva essa organização, com exemplos). 

7.       Como o sr(a) avaliaria a participação das entidades públicas que atuam na atividade? E 

as organizações privadas? E o cidadão? – Exemplifique. 

8.       Existe algum tipo de organização que aglutine organizações e pessoas ligadas ao 

turismo local? Quais e como funcionam? 

9.       Quais os principais atores (organizações/pessoas) relacionadas ao setor? 
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APÊNDICE C – CARTA DE APRESENTAÇÃO 
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APÊNDICE D – LISTA DE EMPRESAS ENTREVISTADAS 

 

AGÊNCIAS DE TURISMO: 

 

 CN Turismo: http://www.cnturismo.com.br/ 

 Lençóis Ecoturismo: http://www.lencoisecoturismo.com.br/ 

 Ômega Tur: http://www.omegaturismo.com/servi%C3%A7os/agencia-de-

turismo/ 

 São Paulo Ecoturismo: http://www.saopauloecoturismo.com.br 

 

POUSADAS, HOTÉIS E RESORTS: 

 

 Pousada Boa Vista: http://www.pousadaboavista.com.br/ 

 Pousada Buriti: http://www.pousadadoburiti.com.br/ 

 Pousada D’areia: http://www.pousadadareia.com.br/ 

 Pousada Encantes do Nordeste: http://www.encantesdonordeste.com.br/ 

 Pousada Lençóis Maranhenses: 

http://ecoviagem.uol.com.br/brasil/maranhao/barreirinhas/pousada/pousada-

mapi/ 

  Pousada do Rio: http://www.pousadadorioma.com.br/ 

 Resort Lençóis Maranhenses: http://www.lencoisresort.com.br/ 

 

RESTAURANTES 

 

  Restaurante A Canoa: http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-ma-

barreirinhas-restaurante-a-canoa 

 Restaurante Dona Maria: 

https://plus.google.com/114566540471349697981/about?gl=br&hl=pt-BR 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O DESTINO BARREIRINHAS 

 

 Portal Barreirinhas: http://www.portalbarreirinhas.com.br/home/ 

 

 

 

 

http://www.cnturismo.com.br/
http://www.lencoisecoturismo.com.br/
http://www.omegaturismo.com/servi%C3%A7os/agencia-de-turismo/
http://www.omegaturismo.com/servi%C3%A7os/agencia-de-turismo/
http://www.saopauloecoturismo.com.br/
http://www.pousadaboavista.com.br/
http://www.pousadadoburiti.com.br/
http://www.pousadadareia.com.br/
http://www.encantesdonordeste.com.br/
http://ecoviagem.uol.com.br/brasil/maranhao/barreirinhas/pousada/pousada-mapi/
http://ecoviagem.uol.com.br/brasil/maranhao/barreirinhas/pousada/pousada-mapi/
http://www.pousadadorioma.com.br/
http://www.lencoisresort.com.br/
http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-ma-barreirinhas-restaurante-a-canoa
http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-ma-barreirinhas-restaurante-a-canoa
https://plus.google.com/114566540471349697981/about?gl=br&hl=pt-BR
http://www.portalbarreirinhas.com.br/home/
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APÊNDICE E – ASPECTOS ESTRATÉGICOS 
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APÊNDICE F – ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 
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APÊNDICE G – ASPECTOS SOCIAIS 
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APÊNDICE H – ASPECTOS POLÍTICOS  
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ANEXO A – COMTUR 

 

LEI MUNICIPAL Nº. 565/2007         de 02 de janeiro de 2007.  

Dispõe sobre o CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR  

Eu, Milton Dias Rocha Filho, Prefeito do Município de Barreirinhas, Estado do 

Maranhão, usando das atribuições que a Lei me confere,  

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei 

 

CAPÍTULO I 

DA CRIAÇÃO, COMPETÊNCIAS E ORGANIZAÇÃO DO COMTUR 

 

Art. 1º. Fica criado o COMTUR - Conselho Municipal de Turismo que reger-se-á pelas 

disposições desta Lei.  

Art. 2º.  O COMTUR tem por objetivo principal formular e implementar a Política  Municipal  

de  Turismo,  visando  criar condições para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento, em bases 

sustentáveis, da atividade turística no Município de Barreirinhas, de forma a garantir o bem 

estar de seus habitantes e turistas e o resguardo do patrimônio natural e cultural da região.  

Art. 3º. Compete ao COMTUR:  

I - formular em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ou outro órgão que 

seja responsável pelas políticas de turismo do município e aprovar o Plano Diretor de Turismo 

do Município;  

II - estabelecer, por meio de resoluções, regras e padrões para o exercício regular das 

atividades e empreendimentos turísticos no município, respeitando as normas dos órgãos 

federais competentes, de forma a garantir a proteção e conservação do patrimônio natural, 

cultural, histórico e arquitetônico, o desenvolvimento socioeconômico do município e o bem 

estar da população local;  

III - estabelecer os termos de referência para a elaboração do Diagnóstico Turístico de que 

trata a Lei de Política Municipal de Turismo;  

IV - aprovar o Zoneamento Turístico municipal;  

V - opinar, previamente à aprovação pela Câmara de Vereadores, sobre quaisquer alterações 

no Plano Diretor Municipal que possam afetar a atividade turística no município.  

VI - elaborar programas e implementar ações que integrem as unidades de conservação 

existentes no município ao seu entorno de forma a garantir o cumprimento dos objetivos que 

justificaram a criação da referida unidade; 
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VII - elaborar programas e implementar ações de valorização da cultura e dos costumes da 

população local assim como do patrimônio artístico, arquitetônico, histórico e turístico da 

região;  

VIII - gerir o Fundo Municipal de Turismo e Cultura;  

IX - opinar e exigir estudos sobre planos, programas, obras ou atividades que possam causar 

impactos na atividade turística do município, previamente à emissão das licenças ambientais 

pelos órgãos competentes;  

X - monitorar os processos de certificação de profissionais, atividades e empreendimentos 

turísticos no município;  

XI - sugerir ao Prefeito e à Câmara de Vereadores a concessão de isenções fiscais e outros 

tipos de incentivos às atividades turísticas certificadas;  

XII - elaborar e manter disponível aos interessados o relatório anual sobre a atividade turística 

no município;  

XIII - requisitar, sempre que necessário, a quaisquer órgãos públicos ou privados, municipais, 

estaduais ou federais, informações ou documentos que digam respeito a quaisquer de suas 

competências institucionais;  

XIV - participar e opinar sobre a criação de unidades de conservação ou áreas de especial 

interesse histórico, arqueológico, ecológico, cultural, urbanístico e turístico, nos termos da 

legislação em vigor;  

XV - solicitar à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ou outro órgão que seja 

responsável pelas políticas de turismo do município e a celebração de convênios ou contratos 

com entidades públicas ou privadas de pesquisa ou atuação na área de turismo ou afins, para 

assessorá-lo na realização de suas finalidades institucionais;  

XVI - comunicar ao Ministério Público e aos demais órgãos públicos competentes as 

agressões ambientais ocorridas ou por ocorrer dentro do município, que tenham chegado ao 

seu conhecimento, atuando preventivamente, sempre que possível;  

XVII - convocar audiências públicas, nos termos da legislação em vigor, para informar e 

ouvir a opinião da população local a respeito de planos, programas, atividades e obras 

públicas ou privadas potencialmente causadoras de impactos na atividade turística e ao meio 

ambiente no município;  

XVIII - requisitar de outros órgãos da administração pública municipal, profissionais 

devidamente habilitados para elaboração de pareceres técnicos visando subsidiar suas 

deliberações;  
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XIX - assessorar o poder executivo municipal nas questões relativas ao uso do solo urbano e 

rural especialmente em relação ao Zoneamento Turístico do Município; 

XX - estabelecer os critérios para os Planos de Gestão dos Atrativos Turísticos de que trata a 

Lei de Política Municipal de Turismo e aprová-los; 

XXI – decidir, em grau de recurso, sobre as multas e outras penalidades impostas pela 

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ou outro órgão que seja responsável pelas políticas 

de turismo do município.  

Art. 4º. O COMTUR é composto pelos seguintes órgãos:  

I - Plenária;  

II - Diretoria;  

III - Secretaria Executiva; 

IV - Câmaras Técnicas permanentes ou temporárias.  

Parágrafo único: As competências de cada um dos órgãos do COMTUR, não previstas nesta 

Lei, serão estabelecidas em seu regimento interno, nos termos do artigo 11 desta Lei. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO COMTUR E FUNCIONAMENTO DAS PLENÁRIAS 

 

Art. 5º. A plenária é o foro máximo de deliberação do COMTUR e será composta por 13 

(treze) membros com a seguinte composição:  

I - um representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura;  

II - um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;  

III - um representante da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer;  

IV - um representante da Secretaria Municipal de Administração;  

V - um representante da Administração do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses;  

VI – quatro representantes de associações de agências e guias de turismo, hotéis, pousadas e 

restaurantes;  

VII - um representante de organizações não-governamentais, sem fins lucrativos, com sede  

no  município,  legalmente constituída e devidamente cadastrada junto à Secretaria  Municipal  

de  Turismo  e  Cultura  ou  outro  órgão  que  seja responsável  pelas  políticas  de  turismo  

do  município  e  que  tenham  por  finalidade  principal  a  defesa  do  turismo e  do 

patrimônio cultural e ambiental da região; 

VIII - três representantes da comunidade local;  
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§1º A indicação dos membros titulares e suplentes das entidades elencadas nos itens I a V 

deste artigo deverá ser homologada pelo Prefeito e será encaminhada mediante ofício 

assinado  por  seus  representantes  legais,  no  prazo  de dez dias úteis após a convocação 

feita pelo Secretário de Turismo e Cultura;  

§2º A escolha das entidades referida no item VI e VII deste artigo, as quais indicarão, cada 

uma, um representante titular e um suplente para o COMTUR, deverá ser homologada pelo 

Prefeito e se dará mediante eleição, na presença de representante  indicado  pelo  Secretário  

de  Turismo  e  Cultura,  entre  as  entidades    juridicamente  habilitadas  e previamente 

cadastradas junto à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ou outro órgão que seja 

responsável pelas políticas de turismo e/ou cultura do município;  

§3º A escolha dos representantes titulares e suplentes de que trata o item VIII deste artigo, 

deverá ser homologada pelo Prefeito e se dará mediante eleição, na presença de representante 

indicado pelo Secretário de Turismo e Cultura, entre cidadãos previamente cadastrados junto 

à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ou outro órgão que seja responsável pelas 

políticas de turismo e cultura do município;  

§4º As funções desempenhadas pelos membros do COMTUR são consideradas de relevante 

interesse público e serão exercidas gratuitamente;  

§5º O mandato dos membros do COMTUR será de 02 (dois) anos permitida apenas uma 

recondução;  

§6º As plenárias ordinárias do COMTUR ocorrerão uma vez por mês, devendo ser  agendadas  

e  convocadas  com antecedência mínima de sete dias úteis, ou em data prevista no calendário 

proposto pelo seu Presidente nos termos do inciso VI do artigo 6º desta Lei;  

§7º O presidente do COMTUR ou no mínimo seis de seus membros titulares, poderão 

convocar reunião plenária extraordinária, com antecedência mínima de três dias úteis;  

§8º A pauta das reuniões plenárias ordinárias ou extraordinárias do COMTUR, assim como as 

convocatórias para as reuniões, deverão ser afixadas em local de amplo e fácil acesso à 

população local e divulgadas em jornal ou em rádio da região, atendendo-se os prazos 

estabelecidos nos parágrafos 6º e 7º deste artigo.  

§9º As deliberações da plenária do COMTUR ocorrerão por maioria simples, e o quórum 

mínimo será de 07 (sete) membros, podendo o regimento interno estabelecer quórum 

qualificado para deliberações de relevante interesse público do município; 

§10 Os atos deliberativos, normativos ou consultivos do COMTUR serão emanados por meio 

de resolução que deverá ser apreciada e aprovada pela plenária do COMTUR e entrará em 

vigor após sua publicação em jornal de grande circulação local, afixação em locais de fácil e 
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amplo acesso ao público em geral e divulgação, em três horários diferentes, durante três dias 

consecutivos, em rádio local. 

 

CAPÍTULO III 

DA DIRETORIA 

Art. 6º.  A diretoria do COMTUR será composta por um presidente e um vice-presidente 

eleitos dentre os membros titulares da plenária para o mandato de dois anos, permitida a 

recondução por igual período e terão as seguintes competências:  

I - convocar e dirigir as reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias;  

II - propor, por iniciativa própria ou mediante sugestão dos demais membros do COMTUR, a 

pauta das reuniões;  

III - votar por último e apenas em caso de empate nas deliberações em plenária;  

IV - sugerir e submeter à deliberação da plenária, a criação de câmaras técnicas temáticas 

permanentes ou temporárias;  

V - assinar as resoluções aprovadas pela plenária e enviá-las para divulgação nos termos do 

parágrafo 10 do artigo 5º desta lei;  

VI - propor o calendário anual de reuniões plenárias ordinárias;  

VII - decidir sobre os casos omissos no regimento interno.  

§1º A eleição para presidente e vice-presidente do COMTUR ocorrerá em reunião 

extraordinária convocada prioritariamente para esta finalidade, pelo Secretário de Turismo e 

Cultura, logo após a posse oficial dos demais membros da plenária.  

§2º O vice-presidente assumirá todas as competências atribuídas ao presidente na sua 

ausência ou por solicitação expressa deste e na ausência de ambos, o secretário executivo 

assumirá a condução das reuniões, conforme dispõe o inciso VII do artigo 7º desta Lei. 

 

CAPÍTULO IV 

DA SECRETARIA EXECUTIVA 

 

Art. 7º.  O Secretário Executivo do COMTUR será indicado pelo Secretário de Turismo e 

Cultura e deverá contar com todo apoio financeiro, logístico e operacional da Prefeitura 

Municipal para a execução de suas competências.  

§1º O secretário executivo poderá nomear um secretário adjunto dentre os demais membros 

do COMTUR.  

§2º Compete à Secretaria Executiva do COMTUR:  
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I - emitir as convocações para as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho, respeitado 

o disposto nos parágrafos 6º e 7º do artigo 5o desta Lei;  

II - afixar em local de amplo acesso público as convocações para as reuniões ordinárias e 

extraordinárias do COMTUR, sob pena de nulidade da reunião, respeitados os prazos 

previstos nos parágrafos 6º e 7º do artigo 5º desta lei;  

III - lavrar e afixar as atas das reuniões do COMTUR em local de fácil e amplo acesso ao 

público em geral, com antecedência mínima de três dias úteis à reunião subseqüente;  

IV - adotar as providências necessárias para a publicação das resoluções do COMTUR nos 

termos do parágrafo 10 do artigo 5º desta Lei;  

V - diligenciar junto à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ou outro órgão que seja 

responsável pelas políticas de turismo do município para que sejam tomadas todas as 

providências administrativas necessárias ao fiel e adequado andamento dos processos e 

cumprimento das deliberações do COMTUR;  

VI - manter arquivados e disponíveis aos membros do COMTUR e ao público em geral todos 

os documentos produzidos ou trazidos ao COMTUR por seus membros; 

VII - assumir, na ausência do presidente e do vice-presidente, a condução das reuniões já 

previamente agendadas e convocadas. 

 

CAPÍTULO V 

DAS CÂMARAS TÉCNICAS 

 

Art.8º. A plenária do COMTUR criará câmaras técnicas temáticas temporárias ou 

permanentes para tratar de temas específicos.  

§1º As deliberações das câmaras técnicas deverão ser submetidas mediante parecer conclusivo 

à plenária que poderá alterá-las ou ratificá-las. 

2º Poderão participar das câmaras técnicas, na qualidade de colaboradores, profissionais de 

outros órgãos da Prefeitura Municipal ou de outras instituições públicas ou privadas, desde 

que formal e oficialmente convidados pela plenária ou câmara técnica, ressaltando-se o 

disposto no parágrafo IV do artigo V desta lei. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E GERAIS 

Art. 9º. Cientes de efetivas ou possíveis agressões ambientais, os membros do COMTUR 

deverão informar, em tempo hábil, aos órgãos competentes, no  intuito  de  impedir  que  o  
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dano  ocorra  ou  para  a  sua  recuperação  e/ou  mitigação  e respectiva punição do 

responsável.  

Art. 10.  O COMTUR deverá ser obrigatoriamente ouvido nos procedimentos de avaliação de 

impacto ambiental de empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de significativa 

degradação ambiental local sob competência dos órgãos ambientais municipal, estadual ou 

federal, sob pena de nulidade das licenças eventualmente emitidas.  

Art. 11.  O COMTUR elaborará o seu regimento interno no prazo máximo de 90 dias e que 

deverá ser aprovado, mediante resolução, por no mínimo três quintos de seus membros.  

Art. 12.  A instalação do Conselho e a nomeação dos conselheiros ocorrerão no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação desta Lei.  

Art. 13.  O poder público municipal disponibilizará os recursos humanos, financeiros e 

materiais necessários ao fiel e adequado cumprimento desta Lei.  

Art. 14.  As reuniões do COMTUR ocorrerão em local de fácil acesso aos cidadãos do 

município e serão abertas ao público, sendo que o direito a voz de pessoas que não sejam 

membros do Conselho ficará condicionado à anuência do seu Presidente.  

Art. 15. O COMTUR criará uma Câmara Técnica Permanente para a gestão do FUMTUR – 

Fundo Municipal de Turismo, que será presidida pelo Presidente do COMTUR ou por seu 

substituto legal, e Câmaras Técnicas Temporárias para análise de projetos submetidos ao 

referido Fundo.  

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrários.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Barreirinhas, Estado do Maranhão, em 02 de janeiro de 

2007, 185º da Independência e 117º da República. 
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ANEXO B – POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO 

 

POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO 

 

LEI Nº. 564/2007, de 02 de janeiro de 2007.  

Dispõe sobre a POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO, o Sistema 

Municipal de Turismo, o Funcionamento das Atividades e 

Empreendimentos Turísticos, o Fundo Municipal de Turismo e dá 

outras providências.  

Eu, Milton Dias Rocha Filho, Prefeito do Município de Barreirinhas, estado do Maranhão, 

usando das atribuições que a Lei me Confere,  

Faço Saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei;  

CAPÍTULO I 

DOS ASPECTOS GERAIS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO. 

Art. 1º. Esta Lei estabelece a Política Municipal de Turismo que tem os seguintes objetivos:  

I - planejar, regulamentar e fiscalizar a atividade turística no município de forma a 

desenvolvê-la em harmonia com a legislação federal e estadual aplicável, com a conservação 

dos ecossistemas locais e regionais, o uso sustentável dos recursos  naturais  e  a  preservação  

do  patrimônio  histórico  e  cultural  local  visando  melhorar  as  condições  de  vida  da 

população local;  

II - identificar e otimizar o potencial turístico do município mediante ações governamentais e 

apoio às iniciativas privadas e comunitárias;  

III - garantir a conservação de áreas representativas dos ecossistemas naturais da região 

mediante o apoio à criação e manutenção de unidades de conservação públicas e privadas de 

forma a incrementar o potencial turístico do município; 

IV - fortalecer a cooperação interinstitucional entre os órgãos da administração pública  

municipal  e  a  parceria  com  o poder público estadual e federal;  

V - possibilitar  a  participação  efetiva  de  todos  os  segmentos  interessados  na  definição  

de  ações  voltadas  ao desenvolvimento do turismo na região; 

VI - promover e estimular a capacitação de recursos humanos para a atuação no setor de 

turismo; 

VII - promover, estimular e incentivar a criação e melhoria da infraestrutura para a atividade 

do turismo, respeitando a capacidade de suporte de cada ecossistema;  

VIII - promover o aproveitamento do turismo como veículo de educação ambiental;  
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IX - valorizar o patrimônio histórico, cultural, artístico, arqueológico  e  respeitar  os  

costumes  e  tradições  das comunidades locais compatíveis com a conservação da natureza;  

X - assegurar aos visitantes informações de qualidade sobre o sistema turístico local, 

incluindo as de cunho educativo; 

XI - garantir a efetiva e informada participação das comunidades locais nas instâncias 

decisórias em matéria de política para o turismo no município.  

Art. 2º.  Para gerir a Política Municipal de Turismo, fica criado o SIMTUR – Sistema 

Municipal de Turismo, constituído pelos seguintes órgãos:  

I - Órgão Superior e Executivo: Secretaria Municipal de Turismo ou outro órgão que seja 

responsável pelas políticas de turismo do município;  

II - Órgão Normativo, Consultivo e Deliberativo: Conselho Municipal de Turismo - 

COMTUR;  

III - Órgãos auxiliares: demais órgãos  da  administração  pública  municipal  com  atribuições  

ligadas  direta  ou indiretamente ao setor turístico.  

Art. 3º. São instrumentos da Política Municipal de Turismo:  

I - o Plano Diretor Municipal;  

II - o Zoneamento Turístico em observância ao disposto no Plano de Manejo do Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses, especialmente, as diretrizes de uso da sua zona de 

amortecimento e das diretrizes de uso previstos no Plano Diretor Municipal.  

III – o Plano de Turismo, composto pelas seguintes fases e documentos:  

a) Inventário Turístico;  

b) Diagnóstico Turístico;  

c) Plano de Desenvolvimento Turístico; 

IV – as unidades de conservação públicas municipais e privadas;  

V - o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR;  

VI – o Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório.  

VII – a licença de funcionamento dos Empreendimentos Turísticos;  

VIII – a Certificação do Turismo;  

IX – a Casa do Turista e demais centros de Informações Turísticas existentes;  

X – o Plano de Gestão dos Atrativos Turísticos – PGAT.  

Parágrafo único: os instrumentos da Política Municipal de Turismo serão regulamentados 

pelo COMTUR e devem ser implementados em total consonância com as políticas e 

legislação do meio ambiente e de cultura municipais, estaduais e federais.  
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Art.4º.  Observando o que estabelece o  Plano  Diretor  do  Município  e  o  Plano  de Manejo  

do  Parque  Nacional  dos Lençóis  Maranhenses,  o  Poder  Público  Municipal  elaborará  o  

Diagnóstico  Turístico  e  o  Zoneamento  Turístico  do Município.  

§1º O Diagnóstico Turístico é o  instrumento por  meio  do  qual o  poder  público  qualifica  o  

potencial  turístico  da região, inventariando  os  principais  atrativos  turísticos  do  município  

e  os  bens  e  serviços  a  eles  relacionados,  avaliando  seu estado  de  conservação  e  sua  

capacidade  de  receber  visitação,  assim  como  delimita  os  principais  atores  sociais  e  as 

políticas e os aspectos políticos locais e regionais que afetam a atividade turística;  

§2º O Zoneamento Turístico é o instrumento técnico e científico de identificação, avaliação e 

mapeamento das potencialidades e vulnerabilidades do uso do território urbano e rural do 

município frente às atividades e instalação de empreendimentos turísticos, e tem por 

finalidade estabelecer:  

a. medidas para minimizar potenciais conflitos socioeconômicos, ambientais e culturais;   

b. incentivar  a  instalação  e  o  funcionamento  dos  pequenos  e  médios  empreendimentos  

turísticos  no  município, mediante incentivos públicos;  

c. orientar a elaboração das leis de uso e ocupação do solo no município, sob o princípio da 

proteção dos recursos de interesse ecológico e cultural, e do Plano de Turismo de que trata o 

inciso III do artigo 3º desta Lei.  

§3º O Zoneamento Turístico deverá ser desenvolvido em consonância com  o  Zoneamento  

previsto  no  Plano  Diretor Municipal. 

§4º O Zoneamento Turístico deverá ser submetido a audiências públicas no município e será 

aprovado em resolução do COMTUR;  

Art. 5º. Com base no Diagnóstico Turístico e no Zoneamento Turístico a Secretaria Municipal 

de Turismo ou outro órgão que seja responsável pelas políticas de turismo do município 

elaborará um Plano de Turismo que deverá ser submetido a audiências públicas e aprovado 

pelo COMTUR.  

Parágrafo único: O Plano de Turismo deverá orientar toda Política Municipal de Turismo e 

condicionará os incentivos fiscais municipais, o apoio do  Fundo  Municipal  de  Turismo – 

FUMTUR  a  projetos  públicos ou  privados  e  os  gastos públicos em obras e projetos 

relacionados ao turismo.  
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CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS. 

 

Art. 6º.  Toda atividade ou empreendimento turístico que esteja operando ou venha a operar  

comercialmente  no Município  deverá  estar  cadastrado  regularmente  na  Secretaria  

Municipal  de  Turismo  ou  em  outro  órgão  que  seja responsável  pelas  políticas  de  

turismo  do  município  e  obter  anualmente  a  licença  de  funcionamento  junto  desta 

Secretaria,  sem  prejuízo  de  outras  licenças  exigíveis,  e  deverá  atender  aos  critérios  

estabelecidos  nesta  Lei  e  nas regulamentações do COMTUR - Conselho Municipal de 

Turismo.  

§1º Entende-se por atividade ou empreendimento turístico, para efeito desta lei:  

a) os atrativos turísticos, assim compreendidos a propriedade ou posse, rural ou urbana, que 

receba a visitação de lazer e recreação turística mediante pagamento e que abrigue locais de 

beleza cênica expressiva ou de interesse cultural ou histórico relevantes, tais como: 

cachoeiras, corredeiras, rios, cânions, florestas, cerrados, montanhas, chapadas, lagos, lagoas, 

represas, paisagens exuberantes, sítios históricos, construções ou conjuntos arquitetônicos 

representativos da cultura regional ou local e demais áreas naturais ou culturais de interesse 

real ou potencial para visitação pública;  

b) os operadores de turismo, assim compreendidos os guias e condutores de visitantes, as 

agências e operadoras de turismo receptivo e outros segmentos que operem ou venham a 

operar com atividades relacionadas diretamente ao turismo no território municipal;  

c) os guias e condutores de visitantes, assim compreendidos os profissionais que exerçam 

atividades de acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos, em visitas, 

excursões urbanas e rurais para atendimento dos roteiros ou itinerários turísticos de âmbito 

local e regional. 

d) os meios de hospedagem, assim entendidos todos os empreendimentos e estabelecimentos 

destinados a prestar serviços de hospedagem mediante pagamento, tais como: hotéis, 

pousadas, hospedarias familiares, campings, alojamentos, ecoresorts, lodges, tent camps, ou 

quaisquer outras denominações que se dê ao serviço.  

e) os meios de transporte, assim entendidos todos os serviços de transportes de turistas por 

veículos motorizados ou não realizados no território do município, seja aéreo, terrestre ou 

aquático, assim como os serviços e infraestrutura de apoio.   
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f) os meios de alimentação, entendidos os restaurantes, lanchonetes, bares, quiosques, barraca 

ou outros estabelecimentos destinados a oferecer alimentação mediante pagamento.  

§2º Para a emissão de licença de funcionamento o responsável pela atividade ou 

empreendimento deverá pagar a Taxa de Fiscalização e Fomento ao Turismo cujo valor será 

diferenciado em função do enquadramento da atividade ou empreendimento conforme 

estabelecido no Anexo I desta Lei.  

§3º A Secretaria Municipal de Turismo ou outro órgão que seja responsável pelas políticas de 

turismo do município poderá solicitar junto à Secretaria do Meio Ambiente, nos termos do 

Código Municipal do Meio Ambiente e das resoluções do COMTUR, realização de estudo de 

Impacto Ambiental para a emissão de licença de funcionamento às atividades  ou  

empreendimentos  previstos  neste  artigo  e  que  possuam  potencial  significativo  de  

impacto  sobre  o  meio ambiente local.  

Art. 7º.  O COMTUR estabelecerá, em  resolução,  complementarmente  às  normas  federais  

e  estaduais  em  vigor,  em especial  as  normas  do  Ministério  do  Turismo  ou  do  órgão  

federal  competente,  as  condições  mínimas  para  que  as atividades ou empreendimentos 

turísticos possam obter a licença de funcionamento, tais como:  

I - normas de segurança, saúde e higiene;  

II - exigências relacionadas às instalações, equipamentos e serviços básicos;  

III - condições para a circulação de veículos automotores em regiões de interesse turístico;  

IV - condições para uso de equipamentos sonoros e de publicidade audiovisual em áreas 

públicas e privadas; 

V - normas de prevenção, controle, mitigação e compensação de danos ambientais e riscos 

aos visitantes.  

Parágrafo único: O COMTUR poderá estabelecer outras exigências básicas para cada tipo de 

atividade ou empreendimento turístico atendendo às suas peculiaridades. 

Art. 8º. O funcionamento dos atrativos turísticos no município, a implantação e manutenção 

de sua infraestrutura e o seu planejamento de uso deverão respeitar, além do disposto nesta 

Lei e nas resoluções do COMTUR, os seguintes instrumentos:  

I - o Plano Diretor, o código de posturas e leis municipais de zoneamento, uso e ocupação do 

solo;  

II - a legislação ambiental federal e estadual, em especial:  

a) o Código Florestal (Lei Federal nº. 4.771/65 e suas posteriores alterações) principalmente 

no que se refere às Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal;  

b) as legislações federal e estadual sobre recursos hídricos;  
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c) legislação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - Lei Federal nº.  9.985/00 e 

seus regulamentos, notadamente no que se refere às zonas de amortecimento e corredores 

ecológicos entre unidades de conservação. 

CAPÍTULO III 

DO PLANO DE GESTÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS – PGAT 

Art. 9º. Fica criado o Plano de Gestão dos Atrativos Turísticos - PGAT, instrumento a ser 

implementado voluntariamente nos atrativos turísticos devidamente licenciados pela  

Secretaria  Municipal de Turismo ou  outro órgão  que  seja  responsável  pelas  políticas  de  

turismo  do  município  e  que  conterá  um  plano  de  manejo  das  atividades  turísticas  na 

propriedade,  no  intuito  de  aprimorar  continuamente  a  qualidade  da  infraestrutura  e  da  

segurança  dos  produtos  e serviços prestados oferecidas pelos atrativos, bem como sua 

sustentabilidade ambiental.  

§1º O Plano de Gestão de que trata este artigo tem por objetivo:  

I - regulamentar as atividades no interior do atrativo turístico de forma a otimizar  o seu  

potencial  socioeconômico  em atendimento às aptidões e vulnerabilidades naturais e culturais 

da área e à função social da propriedade;  

II - compatibilizar as atividades turísticas no interior do atrativo com outros usos 

socioeconômicos possíveis e com as políticas e normas de conservação e recuperação do meio 

ambiente e dos recursos naturais previstas em legislação federal, estadual ou municipal em 

vigor;  

III - promover e incentivar o aproveitamento econômico da propriedade ou posse, rural ou 

urbana, com o maior envolvimento possível da população local;  

IV - oferecer, em prazo previamente definido, um cronograma de melhoria na qualidade dos 

serviços e da infraestrutura do atrativo; 

V - permitir o monitoramento de impactos da visitação;  

VI - propiciar ao poder público local elementos concretos para o estabelecimento de 

mecanismos de incentivo ao turismo sustentável com vistas a promovê-lo como modelo para 

toda a região.  

§2º O COMTUR estabelecerá em resolução os termos de referência e os critérios mínimos 

para a elaboração do PGAT.  

§3º O PGAT deverá ser submetido ao COMTUR e deverá ser revisto a cada três anos 

podendo ser alterado durante sua vigência desde que com anuência prévia do COMTUR.  
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§4º Qualquer alteração nos padrões de infraestrutura e/ou a abertura de novas facilidades aos 

visitantes, deverão ser acompanhadas de prévia comunicação ao COMTUR, incluindo a 

atualização do PGAT.  

Art. 10. O PGAT, além de prever o cumprimento do disposto nos artigos 6º, 7º e 8º desta lei e 

em sua regulamentação, deverá conter, no mínimo:  

I - a descrição e caracterização da área e seus recursos naturais, históricos e culturais 

disponíveis no local;  

II - o zoneamento turístico-ambiental da propriedade, com a identificação exata:  

a) das áreas de preservação permanente de que tratam o artigo 2º do Código Florestal – Lei 

Federal 4.771/65 e alterações posteriores, cuja ocupação e instalação de infraestrutura são 

proibidas ou restritas na forma da legislação;  

b) no caso de propriedade ou posse rural, da área de Reserva Legal do artigo 16 do Código 

Florestal - Lei 4.771/65 e alterações posteriores, que deverá ser averbada na matrícula do 

imóvel no Cartório de Registro de Imóveis competente nos termos da legislação aplicável;  

c) da presença dos recursos naturais disponíveis tais como vegetação, dunas e recursos 

hídricos;  

d) das áreas de visitação livre ou uso intensivo, controlada ou uso extensivo e proibida ou de 

uso restrito;  

e) da localização dos equipamentos turísticos tais como centro de visitantes, áreas de 

circulação e estacionamento de veículos, vias de acesso, trilhas terrestres e arbóreas, 

sanitários, áreas de hospedagem, camping e de alimentação e outras instalações de lazer e de 

infraestrutura de apoio à visitação, quando houver;  

III - um planejamento, com o respectivo cronograma, para a instalação e manutenção de 

trilhas e demais obras de infraestrutura e áreas de lazer;  

IV - um plano de manejo da visitação, descrevendo as atividades turísticas desenvolvidas, o 

perfil do público usuário e a capacidade máxima de suporte da propriedade e de cada um de 

seus atrativos, o plano de monitoramento dos impactos da  visitação,  a  previsão  de  número  

máximo  de  visitantes  para  cada  monitor  e/ou  condutor  e  a  previsão  de  eventos 

esportivos e de lazer;  

V - um calendário anual de eventos socioculturais, esportivos e/ou ambientais, quando 

houver, para  controle  e divulgação  pela  Secretaria  Municipal  de  Turismo  ou  outro  

órgão  que  seja  responsável  pelas  políticas  de  turismo  do município;  
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VI - a descrição dos riscos das atividades desenvolvidas, aliado a um programa de prevenção 

e redução de acidentes e de adoção de procedimentos de segurança, considerando-se também 

os eventos naturais e o plano de visitação de que trata o inciso IV deste artigo;  

VII - um programa de disposição de resíduos inorgânicos e de reciclagem ou reutilização dos 

resíduos orgânicos, assim como do tratamento de efluentes;  

VIII - um programa de informação sobre as normas de funcionamento da propriedade, 

incluindo a descrição de cada atividade desenvolvida e seus riscos, assim como dos 

procedimentos de segurança;  

IV – um programa de educação e interpretação ambiental, quando couber.  

§1º Quando as áreas citadas nas alíneas “a” e “b” do inciso II deste artigo estiverem 

degradadas ou desprovidas de vegetação original, o PGAT deverá estabelecer um cronograma 

para recomposição da vegetação nativa seja por reflorestamento ou por regeneração, 

identificando a metodologia e as espécies que serão plantadas, que deverão ser 

prioritariamente nativas, nos termos da legislação ambiental aplicável.  

§2º Caso a legislação em vigor permita formas alternativas de cumprimento da obrigação de 

averbação, recomposição e manutenção da reserva legal de que trata o artigo 16 do Código 

Florestal em vigor, o PGAT deverá apontar os meios e o cronograma para sua execução.  

§3º O Poder Público municipal, por meio de suas secretarias de governo nos limites de suas 

competências e por intermédio de parcerias com órgãos governamentais ou não 

governamentais, prestará assistência técnica fomentará a recuperação de áreas degradadas nos 

atrativos turísticos e nas áreas de importância ambiental. 

CAPÍTULO IV 

DA TAXA MUNICIPAL DE TURISMO 

Art. 11.  Fica instituída a Taxa Municipal de Turismo que incide sobre toda pessoa física com 

16 anos ou mais, ou jurídica que se hospedar em qualquer hotel, pousada, pensão, camping, 

albergue, condomínios, flats, resorts, e outros meios de hospedagem dentro do município. 

§1º O valor da Taxa acima referida é por dia de permanência de hospedagem, independente 

do tempo que o turista venha a permanecer no município.  

§2º A cobrança da Taxa será feita através dos Meios de Hospedagem regularmente 

cadastrados na Secretaria Municipal de Turismo ou em outro órgão que seja  esponsável  

pelas  políticas  de  turismo  do  município  em  talonário próprio  segundo modelo  

estabelecido  por  decreto  da  Prefeitura  Municipal,  devendo  uma  das  vias  ser  fornecida  

ao contribuinte para servir de comprovante.  

§3º O valor devido por visitante é de 01 (um) UFM.  
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§4º O estabelecimento responsável pela arrecadação da Taxa efetuará seu  recolhimento  

quinzenalmente ao  Fundo Municipal  de  Turismo,  em  conta  própria  importando  a  

omissão  ou  atraso  na  aplicação  das  penas  previstas  no artigo____, seção______ do 

Código Tributário Municipal. 

CAPÍTULO IV 

DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR 

Art. 12. O Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR tem por objetivo captar e destinar 

recursos do orçamento municipal ou de outras fontes públicas ou privadas para ações de 

desenvolvimento do turismo no município visando a melhoria da qualidade de vida da 

população local e a proteção do patrimônio ambiental e cultural do Município.    

Art. 13. O Fundo é constituído de recursos provenientes de:  

I - dotações orçamentárias;  

II – 100% das multas impostas pelo poder público municipal por infração à  esta  lei  e  

demais  normas  municipais  do turismo;  

III - preço público cobrado pela visitação ou utilização de unidades de conservação de 

domínio do município;  

IV - recursos provenientes  de  ajuda  e  cooperação  internacional,  de  acordos  entre  

entidades  governamentais  ou  não-governamentais ou de repasses de tributos municipais, 

federais e/ ou estaduais.  

V - recursos provenientes de convênios, contratos e consórcios;  

VI - legados e doações;  

VII - rendimentos obtidos com a aplicação de seu patrimônio;  

VIII - outras receitas eventuais. 

§1º Os recursos do FUMTUR serão depositados em conta especial, mantida em instituição 

financeira idônea, preferencialmente oficial, e serão administrados pela  Secretaria  Municipal  

de  Turismo  ou  outro  órgão  que  seja responsável pelas políticas de turismo do município, 

sob monitoramento do COMTUR, nos termos do regulamento.  

§2º O FUMTUR somente apoiará projetos que estejam de acordo com o Zoneamento 

Turístico e o Plano de Turismo, previstos no artigo 5º desta Lei.  

§3º Terão prioridade no atendimento dos apoios do FUMTUR os projetos vinculados a 

empreendimentos inscritos em programas de certificação, projetos que visam manter ou 

recuperar o meio ambiente de uso turístico e os projetos comunitários geradores de renda e 

trabalho. 
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CAPÍTULO V 

DOS INCENTIVOS AO TURISMO 

Art.14.  O poder público municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo ou 

outro órgão que seja responsável pelas políticas de turismo do município e do COMTUR, 

estimulará a elaboração dos Planos de Gestão dos Atrativos Turísticos e  a adoção  das  

medidas  necessárias  para  o  estímulo  a  processos  de  certificação  do  turismo sustentável, 

ou ao aprimoramento das atividades ou empreendimentos turísticos inscritos em programas de 

certificação.  

Art. 15.  Os empreendimentos turísticos que se comprometerem a implementar  o  PGAT  

poderão  gozar  dos  seguintes benefícios:  

I – isenção parcial do ISS, até o máximo de 20%;  

II – isenção parcial do IPTU até o máximo de 20%;  

III – prioridade no atendimento a projetos apresentados ao FUMTUR – Fundo Municipal de 

Turismo;  

IV – prioridade nos programas e eventos municipais de divulgação das atividades e 

empreendimentos turísticos.  

Art. 16.  A Secretaria Municipal de Turismo outro órgão que seja responsável  pelas  políticas  

de  turismo  do  município, com  apoio  do  COMTUR, manterá  esforços  para  a  realização  

de  convênios  com  os  poderes  públicos  estadual  e/ou federal ou com organizações não-

governamentais visando implementar:  

I - programas de treinamento e capacitação técnica e administrativa aos gestores de atrativos 

turísticos, que estejam operando regularmente, com vistas ao aprimoramento da qualidade dos 

serviços por eles prestados e à captação de financiamento para suas atividades; 

II - programas específicos de divulgação das atividades e empreendimentos turísticos 

devidamente cadastrados e licenciados pela Secretaria Municipal de Turismo outro órgão que 

seja responsável pelas políticas de turismo do município, com ênfase à promoção  dos  

atrativos  que  aprovarem  e  implementarem  o  PGAT  e  das  atividades  e empreendimentos 

certificados ou em processo de certificação;  

III - um programa municipal para estimulo à criação de RPPN’s - Reservas Particulares do  

Patrimônio  Natural  e Monumentos Naturais de que trata a Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - Lei Federal 9.985/00 para os atrativos turísticos que estiverem 

operando regularmente.  
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Art. 17.  Os incentivos e isenções fiscais de que trata esta lei estarão condicionados à 

implementação das medidas previstas no PGAT aprovado pelo COMTUR e à manutenção das 

condições que propiciaram a certificação da atividade ou empreendimento turístico.  

CAPÍTULO VI 

DA TAXA DE FOMENTO AO TURISMO 

Art. 18.  Fica criada a Taxa de Fomento ao Turismo, a ser recolhida através de um sistema  de  

voucher  cujos  valores estão estabelecidos no Anexo I desta lei, que será cobrada por cada 

visitação aos atrativos turísticos do município de Barreirinhas,  e deverá  ser  recolhida  aos  

cofres  do  Fundo  Municipal  de Turismo – FUMTUR,  através  das  Agências  de Viagens e 

Turismo, que operam o receptivo local e que estejam devidamente regularizadas nos órgãos 

competentes.  

Art. 19.  Será cobrada, nos termos do regulamento desta Lei, uma taxa de visitação por meio 

de voucher emitidos e controlados pela Secretaria Municipal de Turismo ou outro órgão que 

seja responsável pelas políticas de turismo do município qual será integralmente destinada ao 

FUMTUR.  

§1º Fica obrigado o uso do voucher para toda prestação de serviço turístico ao turista por 

quaisquer das atividades e empreendimentos turísticos mencionados no Art. 6º desta lei.  

§2º O funcionamento do sistema de voucher, a impressão e controle de retirada dos blocos 

talonários, a forma e os prazos de pagamento de imposto sobre serviços (ISS) sobre a venda 

de cada serviço turístico no município e os incentivos fiscais serão definidos em regulamento 

próprio a ser aprovado pelo COMTUR.  

§3º Para a adequação do uso do sistema de vouchers, termos de convênio deverão ser 

instituídos junto ao IBAMA e demais instituições públicas responsáveis pela administração de 

áreas turísticas e de lazer.  

CAPÍTULO VII 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 20.  O descumprimento do disposto nos artigos 6o, 7o e 8o desta lei e nos dispositivos 

que os regulamentam ensejará, respectivamente nesta ordem:  

I - advertência formal com estabelecimento de prazo, não inferior a 45 dias, para a 

regularização da atividade ou empreendimento;  

II - multa que variará de 200 a 800 Unidades Fiscais Municipais, pela não regularização no 

prazo estabelecido no inciso anterior, com estabelecimento de novo prazo de 45 dias para 

regularização;  
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III - após o prazo de que trata o inciso anterior, permanecendo a irregularidade será suspensa à 

licença de funcionamento do empreendimento turístico até sua regularização ao disposto nesta 

lei e na advertência.  

§1º O empreendimento turístico que operar durante a vigência da suspensão de que trata o 

inciso anterior será multado em 10 vezes o valor imposto no inciso II deste artigo.  

§2º A não observância das regras de aplicação do sistema de voucher pelos empreendimentos 

turísticos previsto no Art.18 desta lei, será motivo de multa no valor de 10 vezes o valor da 

taxa correspondente.  

§3º Compete a Secretaria Municipal de Turismo ou outro órgão que seja responsável pelas 

políticas públicas do município lavrar as advertências e as multas previstas neste artigo,  em  

formulário  próprio  que  deverá  conter,  entre outros itens:  

I - nome e localização exata do atrativo ou empreendimento turístico;  

II - nome e qualificação do responsável pelo atrativo ou empreendimento turístico;  

III - tipo de irregularidade, indicando o dispositivo legal infringido, com a descrição 

pormenorizada da infração;  

IV - estabelecimento de prazo para regularização;  

V - o valor total da multa, quando for o caso;  

VI - indicação do prazo para recorrer da penalização e a quem dirigir o recurso.  

§4º O infrator terá prazo de trinta dias, após a notificação formal da multa para recorrer ao 

COMTUR, recurso este que suspenderá o pagamento da multa até a decisão final.  

§5º O infrator terá 20 dias para recolher o valor da multa após o recebimento de notificação da 

confirmação da penalidade pelo COMTUR. 

§6º A multa decorrente das infrações previstas neste artigo poderá ser cancelada em até 75% 

caso o proprietário assine termos de ajustamento de conduta responsabilizando-se por reparar 

as infrações cometidas em prazo não superior a 90 dias.  

§7º O valor arrecadado a título de multa será cobrado pela Secretaria Municipal de Turismo 

ou em outro órgão que seja responsável pelas políticas de turismo e integralmente destinado 

ao FUMTUR.  

Art.21.  Serão retiradas das estradas e logradouros públicos no território do Município, pela 

Secretaria Municipal de Turismo outro órgão que seja responsável pelas políticas  de  turismo  

do  município,  todas as placas indicadoras dos empreendimentos  turísticos  que  estiverem 

funcionando  sem  a  licença de que trata o artigo  6º,  a partir  do  prazo estabelecido pelo 

artigo 20 desta lei.  
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Art. 22.  Os empreendimentos turísticos que estiverem funcionando irregularmente a partir do 

prazo estabelecido pelo artigo 20 desta lei deixarão de ser divulgados pelo Centro de 

Atendimento ao Turista e demais programas que o Poder Público municipal estiver 

desenvolvendo ou vier a desenvolver. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 23. Os empreendimentos turísticos do município que estiverem operando comercialmente 

a partir da entrada em vigor desta lei terão prazo de 90 dias para regularizar sua atividade.  

Art.24.  O poder público municipal e o COMTUR, na aplicação desta Lei e das penalidades 

nela prevista, deverão considerar a condição econômica dos responsáveis pelas atividades e 

empreendimentos turísticos de maneira a permitir a todos igual oportunidade de acesso aos 

incentivos e benefícios nela previstos.  

Art. 25.  O responsável pelo empreendimento turístico responde plenamente por qualquer  

acidente  que  tenha  relação direta  ou  indireta  com  o  descumprimento  das  medidas  

preventivas  de  segurança  prevista  nesta  lei  e  em  sua regulamentação.  

Art. 26. Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação, período em que o Poder 

Público municipal deverá, com apoio do COMTUR, divulgá-la junto aos meios de 

comunicação local.  

Gabinete do prefeito Municipal de Barreirinhas, estado do Maranhão, em 02 de janeiro de 

2007, 186º da Independência e 118º da República. 
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ANEXO C – FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 

 

Fundo Municipal de Turismo 

 

LEI MUNICIPAL Nº.  566/2007,                                                         de 02 de janeiro de 2007.  

Aprova o regulamento do FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO – 

FUMTUR e dá outras providências.  

Eu, Milton Dias Rocha Filho, Prefeito do Município de Barreirinhas, Estado do 

Maranhão, usando das atribuições que a Lei me confere,  

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Promulgo a seguinte lei 

 

CAPÍTULO I 

DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO – FUMTUR 

Art. 1º.  O Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR será regido por este Decreto que 

regulamenta a Lei Municipal nº. 06/2006 de21 de novembro de 2006 (Lei da Política 

Municipal de Turismo).  

Art. 2º. O FUMTUR tem por objetivo captar recursos financeiros públicos ou privados e 

destiná-los a ações de estímulo ao turismo sustentável no Município, de forma a garantir o 

desenvolvimento socioeconômico, a conservação do patrimônio ambiental e cultural do 

município com a melhoria da qualidade de vida dos habitantes da região.  

Art. 3º.  Os recursos do FUMTUR serão aplicados na execução de projetos que estejam de 

acordo com o Plano de Turístico aprovado pelo COMTUR, notadamente:  

I - à melhoria da infraestrutura, dos bens e serviços oferecidos pelas atividades e 

empreendimentos  turísticos  no município em consonância com a conservação do patrimônio 

ambiental e cultural local;  

II - à divulgação do potencial turístico municipal;  

III - ao desenvolvimento e divulgação de pesquisas de interesse turístico para o município;  

IV - ao treinamento e capacitação da população local para atuação no setor de turismo no 

município; 

V - à realização de atividades e ventos culturais e que promovam o turismo no município.  

Art. 4º.  Poderão fazer uso dos recursos do FUMTUR, mediante aprovação do COMTUR, os 

órgãos públicos com competência nas áreas de meio ambiente, patrimônio cultural, turismo e 

lazer, as organizações privadas sem fins lucrativos, sediadas no Município, cadastradas 

regularmente na Secretaria Municipal  de  Turismo  ou  outro  órgão  que seja responsável 
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pelas políticas públicas de turismo do município, devidamente constituídas há mais de um ano 

e que tenham  por  objetivo  institucional  o  desenvolvimento  sustentável  e  os  proprietários  

de  atrativos  turísticos  regularmente cadastrados na Secretaria Municipal de Turismo ou 

outro órgão que seja responsável pelas políticas públicas de turismo do município.  

Parágrafo único: O FUMTUR apoiará somente projetos que visem à melhoria dos bens e 

serviços públicos ligados ao turismo sendo vetado o apoio direto a projeto particular com fins 

lucrativos.  

Art. 5º.  O COMTUR aprovará e publicará edital específico convocando os interessados a 

apresentar projetos para o FUMTUR estabelecendo os objetivos gerais e os termos de 

referência que deverão ser atendidos para a seleção que se fará junto à Câmara Técnica 

competente. 

 

CAPÍTULO II 

DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DO FUMTUR 

 

Art. 6º. A Câmara Técnica de Gestão do FUMTUR, criada no âmbito do COMTUR, será 

composta por um presidente, um relator, um secretário e mais dois membros, todos eleitos 

pela plenária do COMTUR dentre os seus membros para um mandato de um ano prorrogável 

apenas uma vez.  

§1º Compete à Câmara Técnica de Gestão do FUMTUR:  

I - articular, junto às potenciais fontes doadoras, a captação de recursos para o FUMTUR, 

dentro de suas possibilidades e em estreita articulação com a Secretaria Municipal de  

Turismo  ou  outro  órgão  que  seja  responsável  pelas  políticas públicas de turismo do 

município;  

II - monitorar e auxiliar o poder executivo municipal na boa gestão dos recursos depositados 

no FUMTUR;  

III - estabelecer critérios e prioridades para o apoio aos projetos a serem executados com 

recursos do FUMTUR, em conformidade com a Política Municipal de Turismo com o Plano 

de Turismo e com as normas de proteção do patrimônio natural e cultural de âmbito 

municipal, estadual e federal;  

IV - sugerir, para aprovação da plenária do COMTUR, os critérios para análise prévia, 

acompanhamento e avaliação de projetos a serem apoiados pelo FUMTUR;  

V - elaborar o relatório anual de atividades do FUMTUR a ser submetido à aprovação da 

plenária do COMTUR;  
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VI - adotar as providências necessárias  para  o  adequado  repasse  dos  recursos  do  

FUMTUR  aos  responsáveis  pelos projetos aprovados, nos termos aprovados pelo 

COMTUR; 

VII - acompanhar o andamento dos projetos a serem realizados com recursos do FUMTUR 

para garantir a sua efetiva aplicação nos termos da aprovação dada pelo COMTUR;  

VIII - exigir dos responsáveis pela execução dos projetos aprovados pelo FUMTUR a 

elaboração de relatórios financeiros e de atividades, parciais e finais, nos termos de resolução 

do COMTUR, que deverão estar disponíveis, na Secretaria Municipal de Turismo ou outro 

órgão que seja responsável pelas políticas públicas de turismo do município, para qualquer 

cidadão interessado;  

IX - informar trimestralmente à plenária do COMTUR, mediante apresentação de relatório  

formal,  sobre  o  andamento das atividades apoiadas e sobre a situação das contas do 

FUMTUR, bem como prestar todo e qualquer esclarecimento relacionado às suas funções em 

atendimento a solicitação da plenária;  

X - denunciar à plenária e às autoridades competentes, na primeira oportunidade, toda e 

qualquer irregularidade na gestão ou aplicação dos recursos do FUMTUR de que tenham 

conhecimento; 

XI - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pela plenária do COMTUR.  

§2º A presidência da Câmara Técnica de Gestão do FUMTUR será exercida pelo Presidente 

do COMTUR ou por seu substituto legal e terá a incumbência:  

I - convocar as reuniões da Câmara Técnica e organizar a pauta;  

II - assinar juntamente com o Prefeito Municipal e com o Presidente do COMTUR os 

convênios com os beneficiários dos projetos aprovados, assim como as contas do FUMTUR;  

III - apresentar relatórios trimestrais dos movimentos do Fundo Municipal de Turismo ao 

COMTUR;  

IV - manter sob sua guarda e atualizados os livros de movimentação financeira do FUMTUR; 

V - zelar pela adequada gestão do FUMTUR.  

§3º Os membros da Câmara Técnica de Gestão do FUMTUR, em especial seu presidente, 

cumprem função de relevante responsabilidade pública sendo-lhes aplicáveis às sanções  

previstas  na  legislação de  improbidade administrativa. 
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CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS 

 

Art. 7º. Os projetos a serem apoiados com recursos do FUMTUR deverão atender aos 

objetivos e termos de referência estabelecidos no edital de que  trata  o  artigo  5º  desta  Lei  e  

serão  encaminhados  pelo  interessado  ao  Secretário Executivo do COMTUR que colocará 

em pauta na primeira reunião plenária ordinária subsequente.  

§1º Para analisar cada projeto submetido ao FUMTUR a plenária do COMTUR criará uma 

Câmara Técnica Temporária específica.  

§2º O prazo para a Câmara Técnica Temporária elaborar o parecer conclusivo sobre os 

projetos a ela submetidos será de 30 dias, prorrogáveis por no máximo mais 30 dias a critério 

do Presidente do COMTUR.  

§3º Compete às Câmaras Técnicas Temporárias de que trata este artigo:  

I - receber da Secretaria Executiva do COMTUR os projetos apresentados para apoio com 

recursos do FUMTUR;  

II - realizar, dentro do prazo definido no parágrafo 2º deste artigo, as diligências necessárias 

para a boa instrução do processo de análise dos projetos submetidos a sua apreciação;  

III - avaliar a adequação dos projetos submetidos ao FUMTUR às prioridades estabelecidas 

pelo COMTUR, assim como sua adequação à legislação ambiental; 

IV - apresentar parecer conclusivo à aprovação da plenária do COMTUR, no prazo definido 

no parágrafo 2º do artigo 7º desta Lei, sugerindo a aprovação, rejeição ou alteração dos 

projetos submetidos ao FUMTUR.  

§4º As Câmaras Técnicas de que trata este artigo serão compostas por um presidente, um 

relator e um secretário, além dos convidados que a plenária ou a própria Câmara Técnica 

julgar pertinente em função da especificidade sugerida pelo projeto. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 8º. A liberação dos recursos  para  os  projetos  aprovados  pelo  COMTUR  se  fará  após  

a  publicação  dentro  do Município, em local de amplo acesso ao público em geral, de extrato 

de convênio assinado pelo Prefeito, pelo Secretário Municipal de Turismo, pelo presidente da 

Câmara Técnica de Gestão do FUMTUR, pelo presidente do COMTUR e pelo representante 

legal da instituição beneficiada em que constarão as seguintes informações:  
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I - nome, sede, telefone e CNPJ da instituição executora e signatária do convênio;  

II - nome, qualificação completa, endereço e telefone do responsável técnico e financeiro pelo 

projeto;  

III - nome e descrição dos objetivos gerais e específicos do Projeto;  

IV - local em que o projeto será executado;  

V - valor total e tempo de duração do convênio.  

Art. 9º.  Não poderão ser apoiados pelo FUMTUR projetos incompatíveis com quaisquer 

normas, critérios ou políticas municipais de preservação, proteção e recuperação do 

patrimônio natural e cultural, notadamente o que estabelecer o Plano de Turismo do 

município.  

Art. 10. Não poderão ser beneficiárias de apoio pelo FUMTUR organizações cuja diretoria 

seja composta por membro da Câmara Técnica de Gestão do FUMTUR.  

Art. 11. A Secretaria Municipal de Turismo ou outro órgão que seja responsável pelas 

políticas públicas de turismo do município prestará o apoio logístico necessário ao fiel 

cumprimento das atribuições da Câmara Técnica de Gestão do FUMTUR e ao devido 

funcionamento do fundo.  

Art. 12. O COMTUR editará, mediante proposta da Câmara Técnica de Gestão do FUMTUR, 

resolução estabelecendo a forma, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios financeiros e de 

atividades que deverão ser apresentados pelos beneficiários à Câmara Técnica de Gestão.  

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Barreirinhas, Estado do Maranhão, em 02 de Janeiro de 

2007, 186º da Independência e 118º da República. 

 


