
16 Sistema e cadeia produtiva 
do turismo

Meta da aula

Apresentar a definição de sistema turístico e 
sua relação com a cadeia produtiva do turismo. 

Objetivos

Esperamos que, após o estudo do conteúdo 
desta aula, você seja capaz de:

identificar os principais elementos que 
compõem o sistema turístico;

analisar os impactos de ações que visam ao 
desenvolvimento do fenômeno turístico.

1

2  
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Introdução

O turismo é amplamente estudado sob o enfoque da Teoria Geral 

dos Sistemas. O pensamento sistêmico é usado pelo fato de que 

nenhum problema ou situação é totalmente simples e linear, sendo, 

muito pelo contrário, bastante complexo, ou seja, qualquer situação 

tem inúmeras causas e produz inúmeros efeitos. Quanto mais numero-

sas as causas e variáveis, mais complexo é o problema ou situação.

Nos dias de hoje, a sociedade contemporânea vive problemas 

demasiadamente complexos, decorrentes de inúmeros fatores 

que se combinam e criam outras variáveis, como por exemplo 

o esgotamento de recursos naturais, as grandes concentrações 

urbanas, o desemprego, a assustadora inflação, entre outros. 

A Teoria Geral dos Sistemas surgiu efetivamente por meio dos 

estudos do biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, nos anos 1920, 

que percebeu que os seres vivos não eram estudados de forma 

apropriada, pois a Biologia da época negligenciava a organização 

desses seres. As ciências estavam se isolando umas das outras e 

seria necessário um método ou uma nova ciência que mostrasse 

os problemas desse isolamento. Dessa forma, estabeleceu a 

Teoria Geral dos Sistemas, cuja idéia principal se baseava na 

interdependência das partes e na necessidade de tratamento 

complexo da realidade complexa (PANOssO NETTO, 2005).

O enfoque sistêmico busca soluções complexas para proble-

mas complexos e possibilita entender a multiplicidade e interde-

pendência das causas e variáveis desses problemas e organizar 

soluções para os mesmos, pois certas organizações enfrentam 

problemas mais complexos que outras.

O sistema de turismo

Na Teoria geral dos sistemas, estes últimos podem ser fe- 

chados ou abertos. Os sistemas sociais como o turístico são  

sistemas abertos com um alto grau de entropia e possuem,  

em sua ênfase maior, o fato de que interagem com o meio externo, 

Entropia
Grandeza termodinâmica 
geralmente associada  
ao grau de desordem  
do sistema. 
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mantendo um relacionamento dinâmico com o meio ambiente e 

com os seus subsistemas, com permanente interação também 

entre os seus componentes (PETROCCHi, 2002). O sistema de tu- 

rismo subdivide-se em vários subsistemas (conjunto de elemen- 

tos interdependentes), como exposto a seguir.

Figura 16.1: Sistema turístico e seus subsistemas.
Fonte: Adaptado de Petrocchi (2002).

A idéia de sistemas se refere a um conjunto de partes que 

formam um todo unitário e complexo, e eles podem ser físicos 

ou concretos (como o hardware por exemplo) e conceituais ou 

abstratos (como idéias, símbolos, procedimentos etc.). Essas 

partes são elementos que interagem com todos os seus compo-

nentes. É importante haver sinergia em um sistema. Um sistema 

ou um conjunto de sistemas tem sinergia quando o resultado 

da interação das partes é maior do que a simples soma delas 

(MAXiMiANO, 1997). 
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Vários pesquisadores ocuparam-se em estudar o turismo sob 

a abordagem sistêmica, criando diversos modelos analíticos 

de sistema turístico. Os estudos tentam explicar o fenômeno 

sob ângulos distintos, embora exista apenas um único sistema 

turístico. Existem análises sistêmicas do turismo a partir do 

modelo antropológico social, ocupando-se do estudo do ócio e 

do tempo livre nas sociedades, do modelo de turismo industrial 

que se interessa pela produção em massa, da comercialização e 

o lucro, e do modelo de oferta-demanda que se concentra nas 

questões comerciais. Roberto Boullón propôs uma metodologia 

da espacialidade e regionalização do turismo, utilizando o modelo 

de oferta-demanda (BOULLÓN, 2002, p. 38).

A seguir, apresentamos alguns modelos de Sistema de Turismo.

Figura 16.2: Classificação das atividades produtivas.
Fonte: Boullón (2002, p. 38).

Oferta turística Produto

Bens e serviços postos  
efetivamente no mercado

Satisfaz o consumo de  
atividades turísticas

Venda Superestruturas 

Demanda turística

Empreendimento turístico
• atrativos turísticos;
• equipamentos turísticos;
• infra-estrutura (sistemas de 
  redes próprias e alheias  
  que apóiam o funcionamen- 
  to do setor)

Patrimônios turísticos =
I 

A      P 
S

Estrutura de produção do setor

A = Atrativos turísticos; P = Planta turística; I = Infra-estrutura e S = Superestrutura

No modelo de Boullón, o encontro da oferta com a de-

manda é o ponto de partida do funcionamento do sistema, que 

entremeado pelo processo de venda do produto turístico jun-

Serviços solicitados  
efetivamente pelo consumidor
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tamente com a infra-estrutura vai formar a produção do setor.  

No centro do modelo, encontra-se a superestrutura turística, 

com a função de controlar a eficiência do sistema e fiscalizar o 

funcionamento, e a inter-relação entre as partes. Esse modelo foi 

usado em muitos países da América Latina.

Beni (1998) cria um modelo de Sistema de Turismo, denominado 

Sistur, composto de três conjuntos: 

1. conjunto das relações ambientais (RA), incluindo os subsiste-

mas ecológico, econômico, social e cultural, constituindo a di-

mensão do turismo;

2. conjunto da organização estrutural (OE), compreendendo a su-

perestrutura (composto por entidades públicas, ordenação jurídico-

administrativa e pelas ações normativas e executivas que vão com-

por a Política Nacional do Turismo) e a infra-estrutura (constituída 

de serviços de apoio à comunidade – saneamento, água e energia; 

sistema de acesso e transporte; sistema de comunicações; sistema 

de segurança; equipamentos sociais);

3. conjunto das ações 

operacionais (AO), com-

preendendo o subsistema 

de produção, distribuição 

e consumo que irá com-

por o mercado, que inte-

rage com o conjunto das 

relações ambientais e o 

conjunto da organização 

estrutural.

Superestrutura 
turística 

De acordo com Boullón, 
são os organismos 

públicos e privados que 
regulam o funciona-

mento das partes  
do sistema. 

Figura 16.3: Modelo do Sistur de Beni.
Fonte: Beni (2004, p. 48).
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Você já imaginou a quantidade de tarefas, funções, problemas e 

soluções que são necessários em aeroportos e portos, prefeituras 

de cidades turísticas e na realização de grandes eventos como os 

Jogos Olímpicos e as corridas de Fórmula 1? A Teoria Geral dos 

Sistemas ajuda na compreensão dessa complexidade. 

Atividade

Atende ao Objetivo 1 

1. João vai se casar com Maria daqui a alguns meses, e o casal 
distribuiu as inúmeras tarefas que deverão desenvolver para 
que tudo corra perfeitamente. Entre outras atribuições, Maria 
se ocupará da organização da festa e da ornamentação do local 
do casamento. João ficou responsável por organizar a viagem 
de lua-de-mel do casal, que decidiu ir a Fernando de Noronha. 
Identifique os elementos que se inserem nessa viagem, desde 
a sua organização até o retorno para casa, e reconheça neles os 
subsistemas que compõem o sistema de turismo proposto por 
Petrocchi. Cite pelo menos cinco subsistemas.

1.

2. 

3.

4.

5. 

Resposta Comentada

Entre outras coisas, você poderá reconhecer:
1. hotel e pousada (subsistema de hospedagem);
2. atrativos naturais (subsistema do meio ambiente);

3. transporte aéreo, marítimo ou terrestre (subsistema viário e de  

   comunicações);
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4. sistema de comunicação como internet, telefone (subsistema 
     viário e de comunicações); 
5. restaurantes, bares e lanchonetes (subsistema de equipamentos). 

Cadeia produtiva

O Sistema de Turismo é abstrato e foi introduzido ini-

cialmente por Neil Leiper em 1979, em estudos publicados na 

revista Annals of Tourism Research (Anais de Investigação do 

Turismo). De acordo com Zacchi (2005), Neil Leiper criou um 

sistema turístico modelado a partir do comportamento da ofer-

ta e da demanda, estabelecendo uma base de três elementos 

orientadores: elemento geográfico, a setores produtivos e turista. 

Eles são contornados pelo ambiente social, econômico, cultural, 

tecnológico, político e religioso, que, expandidos ou retraídos 

tanto no núcleo emissivo quanto no receptivo, desencadeiam 

impactos na cadeia produtiva.

O sistema turístico é composto por uma ampla especifi-

cidade de empresas, que se completam para produzir o produto 

turístico final. Essas empresas formam a cadeia produtiva do 

turismo, que faz uso de sistemas produtivos distintos, mas 

que representam partes de um todo maior. A integração da 

cadeia produtiva do turismo passa a ser vista não apenas pela 

dependência entre as partes, mas pela visão sistêmica de que o 

todo é maior que a soma das partes. 

O elemento geográ-
fico é caracterizado por 

um núcleo de emissão 
de turistas, um núcleo 

receptivo (região de 
destinação turística) e as 

rotas de trânsito.  
Os setores produtivos 
são os setores primários, 
secundários e terciários 
que irão oferecer produ-
tos e serviços ao turismo 
desde a região geradora 

de turistas até o  
núcleo receptivo.  

O turista é o epicentro  
do sistema. 

O turismo não pode ser compreendido como uma 
atividade econômica única e facilmente delimitável; 
deve-se levar em conta o seu caráter amplo e com-
plexo. É difícil medir qual a contribuição do consumo 
especificamente turístico em determinado setor, 
pois pode ocorrer produção, venda e consumo 
de produtos e serviços para residentes e turistas 
simultaneamente.
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A cadeia produtiva do turismo é a própria atividade do tu-

rismo tomada em seu conjunto, mas é necessário levar em con-

sideração alguns aspectos do produto turístico, que envolvem  

elementos tangíveis e intangíveis que se encontram centraliza-

dos em uma atividade específica e em um determinado destino. 

O produto turístico se caracteriza por ser um bem de con-

sumo abstrato, cuja produção e cujo consumo ocorrem simulta-

neamente, exigindo que o consumidor se desloque para o lugar 

da produção, o que impede a estocagem do produto. Transporte, 

alojamento, alimentação e animação são elementos que, iso-

ladamente ou em conjunto, em função das interdependências 

setoriais, conformam a cadeia turística.

É possível encontrar vários conceitos de cadeia produtiva, 

mas, de forma geral, o termo pode ser compreendido como o 

conjunto de atividades econômicas que se articulam progres-

sivamente desde o início da elaboração de um produto (inclui 

matérias-primas, máquinas e equipamentos, produtos inter-

mediários) até o produto final, a distribuição e a comercialização, 

e a disponibilização do produto ao consumidor, constituindo elos 

de uma corrente (BRAsiL, 2000a).

A cadeia produtiva é ainda descrita como o conjunto de 

organizações (principalmente empresas), cujos processos, ativi-

dades, produtos e serviços são articulados entre si, como elos de 

uma mesma corrente, segundo uma seqüência lógica progres-

siva ao longo de todo o ciclo produtivo, desde o fornecimento 

de insumos básicos até a chegada do produto ou serviço ao con-

sumidor, cliente ou usuário final, bem como as respectivas orga-

nizações que pertencem e constituem os chamados segmentos 

produtivos da cadeia (BRAsiL, 2000b).

Como qualquer outra atividade econômica, o turismo ne-

cessita de outras bases produtivas para dar suporte à atividade, 

não se constituindo um fim em si mesmo. A cadeia produtiva é 

vasta e pode variar, mas os principais componentes incluem em-

presas líderes, provedores de serviços e infra-estrutura de apoio 

(ZAgHENi, 2004, p. 67), conforme veremos a seguir:
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1. empresas líderes – compreendem os meios de hospedagem 

(hotéis, pousadas, motéis e albergues, e extra-hoteleiros como 

acampamentos, colônias de férias, pensões, leitos familiares), 

agências de viagens, operadoras turísticas, empresas de ali-

mentação turística (restaurantes, bares, casas de chá, cerve-

jarias, casas de suco), empresas de entretenimento (parques 

de diversões, clubes, estádios, ginásios, marinas, boates, ca-

sas de espetáculos, cinema, teatro), empresas vendedoras de 

artesanatos e produtos típicos, centros comerciais e galerias 

de arte;

2.  provedores de serviços – são as transportadoras (aéreas, ter-

restres, marítimas), os postos de informações turísticas, as 

locadoras de veículos, as oficinas de atendimento a veículos, 

os centros de convenções, os parques de exposições, os au-

ditórios, os fornecedores de alimentação, a construção civil, 

os artesãos, o sistema de comunicação e os serviços de ener-

gia elétrica;

3. infra-estrutura de apoio – formada por escolas de turismo, 

serviços de elaboração de projetos, assistência técnica (con-

sultoria especializada), infra-estrutura física (estradas, aero-

portos, terminais rodoviários e hidroviários, saneamento 

básico etc.), instituições governamentais, telecomunicações, 

sistema de segurança, sistema de seguros, convênio com uni-

versidades, representações diplomáticas, casas de câmbio 

e bancos, equipamento médico e hospitalar, serviços de re-

cuperação do patrimônio público, administração dos resíduos 

sólidos, preservação do meio ambiente.

De forma geral, o modelo de cadeia produtiva tem o en-

foque na produção de bens, controlando o processo de todos 

os elos, tendo sido proposto para atender ao setor industrial. No 

turismo, o enfoque se dá na demanda e no consumo, o que faz 

surgir alguns obstáculos na construção de um modelo, em fun-

ção da heterogeneidade dos componentes, a intangibilidade, a 

inseparabilidade, a variabilidade e a perecibilidade do setor de 
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serviços. Entretanto, o estudo proposto pelo CNi/senai/iEL, 1998 

(apud Garrido, 2001, p. 62) propõe a representação a seguir:

Figura 16.4: Cadeia produtiva do turismo.
Fonte: CNi/senai/iEL, 1998 (apud gARRiDO, 2001, p. 62).
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Essas empresas que estruturam o turismo, dotadas de elemen-

tos materiais e imateriais, realizam as atividades ligadas ao turis-

mo com o objetivo de garantir conforto e segurança aos turistas 

em uma determinada área receptora. Esse agrupamento de em-

presas gera riquezas por meio da comercialização de produtos  

e/ou serviços, apoiados por uma rede de provedores de insu-

mos e serviços. Estes, por sua vez, utilizam recursos humanos 

capacitados, tecnologia, recursos financeiros e infra-estrutura 

física que tendem a propiciar novas inversões e novos negócios,  

provocando encadeamento para a frente e para trás.

AGENTES DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
(Encaminhamento para a frente)

Organizações turísticas nacionais e interna-

cionais (públicas e privadas). Operadoras 

turísticas/Agentes de viagens/transportado-

ras aéreas, marítimas e terrestres

CADEIA PRODUTIVA 
(Encadeamento para trás)
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Figura 16.5: Pirâmide da cadeia produtiva do turismo.
Fonte: Petrocchi (2001, p. 64).
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Para obter resultados positivos, a cadeia produtiva deverá 

manter sinergias dinâmicas entre as partes que a compõem.  

A interdependência e a complementaridade estão presentes na 

seqüência de operações que visam manter a eficiência econômica 

e o nível de qualidade exigido pelo consumidor. Especialistas 

afirmam que o efeito produzido pela atividade turística contribui 

para o processo de desenvolvimento da economia, melhorando 

os índices sociais da comunidade local.

Sendo o turismo uma atividade econômica dinâmica, requer 

intermediação de inúmeros negócios inseridos nos diferentes 

setores da economia. Segundo a OMT, a atividade impacta e é 

impactada por 52 setores da economia.  

Figura 16.6: Fluxo da cadeia produtiva do turismo.
Fonte: Adaptado de setur – Paraná. (http://www.setu.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/estatisticas/estat_cadeia_produtiva_
turismo_litoral_parana_2006.pdf)
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O nível de participação do turismo na economia de um país 

ou região pode ser ainda muito superior em razão da magnitude 

e profundidade dos encadeamentos produtivos que ocorrem com 

os diversos setores da economia, caracterizando as configurações 

de cadeia produtiva e cluster. As várias empresas que compõem a 

cadeia produtiva do turismo podem então formar clusters. 

Alguns elementos que compõem a cadeia 
produtiva do turismo

A cadeia produtiva do turismo é composta por várias em-

presas, órgãos e prestadoras de serviços que utilizam uma lin-

guagem muito específica. A seguir, abordaremos alguns dos 

mais importantes elementos da cadeia produtiva a fim de apro-

fundar seus conhecimentos sobre o fenômeno do turismo.

1. Trade turístico: é comum encontrarmos em jornais e revistas 

informações que utilizam o termo trade turístico. Esse termo se 

refere, de forma mais ampla, à cadeia de negócios relacionados 

ao turismo, como as operadoras, as agências, os hotéis, restau-

rantes e atrativos turísticos. Pode ser caracterizado como o mer-

cado que envolve e interfere na atividade turística.

2. Agências de turismo: são empresas que têm por finalidade 

realizar negócios de viagem. Sua função principal é produzir, 

organizar, distribuir, divulgar e comercializar pacotes turísticos, 

oferecendo aos seus clientes todas as prestações de serviços de 

transporte, hotelaria e atrações turísticas, com preços especiais, 

financiamentos e facilidades. Busca, ainda, oferecer pontuali-

dade, conforto, segurança, somados aos atrativos turísticos que 

o cliente deseja. 

3. Meios de hospedagem: podem ser considerados um dos prin-

cipais elementos da atividade turística, pois todo aquele que se 

desloca necessita de abrigo, tornando-se elemento fundamental 

para que a atividade turística ocorra. É considerado um sistema 

comercial de bens materiais e intangíveis para satisfazer as ne-

cessidades dos viajantes. Os hotéis podem vender seus serviços 

Clusters
 Concentrações geográ-

ficas de companhias e 
instituições num setor 
específico. Englobam 

uma gama de empresas e 
outras entidades impor-

tantes para a competição, 
incluindo fornecedores 
de matéria-prima, com-
ponentes, maquinários, 
serviços e instituições 
voltados para o setor. 
Esse termo é utilizado 

para denominar alguns 
setores bem-sucedidos 

da economia mundial que 
tenham alcançado um 

dinamismo competitivo 
e tecnológico em uma 

determinada concentra-
ção geográfica. Podem 

estender-se vertical 
e horizontalmente na 

cadeia produtiva  
(PORTER, 1998). 
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diretamente ao cliente ou utilizar as agências de viagens e/ou 

operadoras turísticas como intermediárias.

Existem diversos tipos de meios de hospedagem, que podem ser 

classificados em hotéis, pousadas, resorts, entre outros, possibi-

litando a diversos tipos de pessoas acomodação fora da residên-

cia habitual. 

A implantação dos meios de hospedagem é considerada como o 

fator que mais contribui para o processo de desenvolvimento turís-

tico de uma região/localidade, pois é após a implantação desses 

que surgem em seu entorno restaurantes, marinas, serviços com-

plementares e uma série de infra-estruturas associadas, como 

aeroportos, estradas, sistemas de tratamento de água, para com-

plementar o atendimento dos hóspedes (PEARCE, 1988).

4. Serviços de alimentos e bebidas: no turismo e hotelaria, popu-

larmente chamado entre as pessoas da área de serviços de A&B, 

são os serviços comerciais de alimentos e bebidas que buscam 

satisfazer as necessidades não apenas de turistas, mas da popu-

lação em geral que adquiriu novos hábitos de alimentação, tanto 

em restaurantes quanto em fast food, sendo isso um traço cul-

tural da atual sociedade.

Os estabelecimentos mais relevantes para o turismo são os res-

taurantes, os bares, os cafés, as lanchonetes, as casas de chá e 

confeitarias, as cervejarias, as casas de suco e sorveterias, os 

quiosques de praia ou de campo, além dos serviços de catering. 

Os estabelecimentos de alimentos e bebidas podem ainda ter 

o papel de atrativo turístico, pois funcionam como opção de la-

zer e entretenimento, tanto para a população local quanto para  

o turista. 

5. Meios de transporte: para realizar uma viagem, é necessário 

o deslocamento da residência habitual por um determinado 

período de tempo. Os meios de transporte podem ser: aéreo, 

marítimo, ferroviário ou rodoviário. Dessa forma, os meios de 

transporte sempre estiveram ligados à atividade turística. A es-

colha do viajante dentre os diversos meios de transporte hoje 

existentes irá definir o tipo de viagem e as condições de conforto, 

Catering
Termo utilizado para os 
serviços prestados por 
empresas que fornecem 
refeições para a aviação. 
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rapidez, segurança, optando por serviços que mais atendam as 

suas disponibilidades de tempo e dinheiro.  Meio de transporte 

pode ainda se tornar o atrativo principal da viagem, como as via-

gens realizadas em navios ou trens, por exemplo. 

6. Atrativos turísticos: de acordo com Beni (2004), o atrativo turís-

tico é um lugar, objeto ou acontecimento que gera nas pessoas 

motivação para se deslocar para conhecê-lo, sendo um dos mais 

importantes componentes do sistema de turismo. 

Podem ser classificados em naturais, culturais, manifestações e 

usos tradicionais, e populares, realizações técnicas e científicas 

contemporâneas e acontecimentos programados (BENi, 2004). 

Para que possam se tornar atrativos turísticos, entretanto, pre-

cisam ser dotados de vias de acessos, serviços de alojamento, 

restaurantes, transportes, dentre outros. 

Além desse elemento citado, vários outros compõem a cadeia 

produtiva do turismo. Para obtenção dos resultados esperados, 

torna-se necessário o sustento de ações dinâmicas de seus elos. 

O encadeamento das operações é interdependente e complemen-

tar entre si, no intuito de manter a eficiência econômica (custos 

mínimos) e o nível de qualidade esperado pelos consumidores 

do produto turístico. 

Se o relacionamento entre elos na cadeia se mantiver voltado 

para o consumidor final, a cadeia produtiva do turismo poderá 

ser bem-sucedida e competitiva, pois as ações de seus elos e o 

foco no consumidor final manterá a eficiência econômica (custos 

mínimos) e o nível de qualidade esperado pelos consumidores 

do produto turístico.
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Atividade Final

Atende aos Objetivos 1 e 2 

O texto a seguir é uma adaptação do texto original do Jornal da 
FIEC (Federação das Indústrias do Estado do Ceará).

FIEC incrementa ações de fomento ao turismo

Ações pontuais de fomento ao setor serão substituídas por um trabalho 

que priorize o planejamento para a formação de cadeias produtivas. 

A idéia é integrar não só o trade, como todos os elementos que atuam 

no turismo.

A Casa da Indústria, sede do Sistema FIEC, já sedia o Convention 

Bureau, a Abrajet e o Fórum de Turismo.

O segmento turístico, considerado um setor que alavanca cerca de 52 

atividades industriais, está na mira do Sistema Federação das Indústrias 

do Estado do Ceará (FIEC), em 2006. A idéia é substituir ações pontuais 

de fomento ao setor, por um trabalho que priorize o planejamento para 

a formação de cadeias produtivas. 

Segundo o coordenador do Grupo de Ação de Turismo, João Fernandes 

Fontenelle, todo o Sistema FIEC se engajará em um trabalho que 

procurará integrar não só o trade, como todos os elementos da cadeia 

produtiva do turismo. 

Fontenelle diz ainda que, em 2006, o CiN vai desenvolver um trabalho 

compartilhado com a Organização Mundial do Turismo (OMT) e com 

a comissão européia para incrementar o fluxo turístico internacional 

para o Ceará. Localmente, as ações conjuntas serão realizadas com 

o secretário do Turismo, Roberto Meira Barreto, e com os órgãos do 

trade: Associação Brasileira da indústria de Hotéis (ABiH), Associação 

Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (senac), serviço Nacional de Aprendizagem 

industrial (sENAi), Associação Brasileira das Empresas de Eventos 

(ABEOC), sebrae e Banco do Nordeste, entre outros associados de 

menor relevância. 

Do total de turistas que se destinaram a Fortaleza, no período de 1997 

a 2000, cerca de 44,2% visitaram outras localidades do Estado. Essa 

taxa de interiorização oscilou, no período, entre 43,2% e 48,6%. No 

entanto, 83,4% das preferências dos turistas foram direcionados para 

as localidades litorâneas; 12,4%, para as serras e 4,2%, para o sertão. 

Os números da Secretaria de Turismo do Estado (Setur) mostram que 

o potencial turístico do Ceará precisa ser mais bem aproveitado, já que 

existem no Estado regiões de serra e sertão com grandes atrativos.  

Um levantamento realizado pela Embratur indicou 71 municípios 

cearenses como potencialmente turísticos. 
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Segundo Fontenelle, esse esforço vai buscar dentro do poder público 

municipal a parceria necessária para o desenvolvimento de ações lo-

cais. “Vamos ouvir as comunidades e chamar toda a sociedade para 

dar a sua contribuição”, completa.

Além das ações institucionais, a FiEC, através do sENAi, está viabili-

zando a capacitação do trade turístico do Ceará por meio da Educação 

a Distância. A iniciativa, que começou com a primeira turma do curso 

gestão de Marketing na Hotelaria, realizado em 2002, também foi o 

primeiro passo do Sistema FIEC para contribuir para a interiorização 

do turismo no Ceará através da capacitação dos profissionais de lo-

calidades distantes de Fortaleza, onde se concentram as atividades de 

formação na área. O curso é realizado pelo Núcleo de Educação a Dis-

tância do Centro de Treinamento e Assistência às Empresas (Cetae) e 

visa contribuir para o aprimoramento dos profissionais envolvidos na 

gestão das empresas de turismo e para a melhoria do desempenho 

mercadológico de empreendimentos hoteleiros.

Para a realização do treinamento, foi montado, na sede do Cetae, o 

Centro Virtual de Capacitação para o Turismo (CVCT), viabilizado em 

parceria com o sebrae-CE e apoio do Departamento Nacional do senai 

e do CNPq. Trata-se de um portal na internet onde os usuários têm 

acesso a vários cursos de Educação a Distância na área de turismo, 

além de informações sobre o setor, notícias, publicações e calendário 

de eventos. É a partir dele que o treinando faz todo o curso.

Analise alguns dos possíveis impactos positivos dessas ações 
para o incremento da atividade turística na cidade de Fortaleza e 
em todo o estado do Ceará.

Resposta Comentada

Inicialmente, devemos vislumbrar que a proposta da Federação 
das Indústrias do Estado do Ceará de criar ações sinérgicas entre 
os diversos setores que contribuem direta ou indiretamente com o 
fenômeno do turismo já promove uma maior integração entre os 
elementos que compõem o trade no município de Fortaleza e região 
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metropolitana, melhorando a troca de informações, conhecimento e 
novos projetos.
A proposta de integração para atração de turistas internacionais 
também merece destaque, visto que o estado do Ceará possui uma 
posição geográfica favorável em comparação com outros estados da 
União para captar visitantes europeus (maior proximidade), e com 
aproximadamente 71 municípios potencialmente turísticos. Esses 
turistas poderão conhecer melhor o estado, gerando divisas para 
diversos segmentos como hospedagem, alimentação, transportes, 
entre outros.
Para finalizar, cabe destaque à proposta de capacitação técnica e 
gerencial de todos os profissionais que atuam na cadeia produtiva 
do turismo, mais especificamente, no segmento de meios de hos-
pedagem. Esse treinamento é fundamental para melhor receber os 
turistas, criar uma imagem positiva da destinação quanto aos seus 
serviços turísticos e, principalmente, promover a integração entre 
universidades, faculdades e escolas de turismo e o mercado, crian-
do a melhoria de todo o sistema, a partir do compartilhamento do 
conhecimento teórico e prático. 

Resumo

A idéia de sistema se refere a um conjunto de partes que formam 

um todo unitário e complexo. Essas partes são elementos que 

interagem com todos os seus componentes. É importante haver 

sinergia em um sistema. Um sistema ou um conjunto de sistemas 

tem sinergia quando o resultado da interação das partes é maior 

que a simples soma das partes. 

O turismo, por ser um fenômeno complexo, pode ser mais bem 

compreendido quando estudado sob o enfoque sistêmico. 

Vários pesquisadores ocuparam-se em estudar o turismo sob 

a abordagem sistêmica, criando diversos modelos analíticos 

de sistema turístico. Contudo, cabe ressaltar que o sistema de 

turismo é único e envolve os meios de transporte, a hotelaria, os 

meios de comunicação, o sistema viário, a promoção, a gestão  

dos serviços, a formação profissional, o meio ambiente, os atra-

tivos turísticos etc.
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O sistema turístico é composto por uma ampla especificidade de 

empresas, que se completam para produzir o produto turístico 

final. Essas empresas formam a cadeia produtiva do turismo, que 

faz uso de sistemas produtivos distintos, mas que representam 

parte de um todo maior. A integração da cadeia produtiva do 

turismo passa a ser vista não apenas pela dependência entre as 

partes, mas pela visão sistêmica de que o todo é maior que a 

soma das partes. 

Sendo o turismo uma atividade econômica dinâmica, requer inter-

mediação de inúmeros negócios inseridos nos diferentes setores 

da economia. Segundo a OMT, a atividade provoca impacto e é, 

simultaneamente, impactada por 52 setores da economia.

Informação sobre a próxima aula

Na próxima aula, você irá conhecer os órgãos integrantes 

do sistema turístico.


