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Introdução 

Ultimamente, muitos estudos vêm ressaltando a importância assumida pelas 

particularidades encontradas no espaço para compreendermos alguns processos de 

natureza econômica que ganham relevância no paradigma da globalização, quando se 

intensifica a competitividade tanto entre os agentes econômicos quanto entre diferentes 

unidades espaciais que procuram se tornar atraentes para investimentos de capitais. 

Considerando-se que ocorre uma intensificação da competitividade no âmbito do 

sistema econômico decorrentes das mudanças verificadas nas últimas décadas, nesse 

artigo defendemos a seguinte tese: a natureza diferenciada dos espaços propicia maior ou 

menor potencial competitivo aos diferentes segmentos e agentes econômicos e, por outro, o 

aumento da competitividade vem acentuando e ressaltando as diferenças existentes no 

espaço. Assim, nosso objetivo central é mostrar que, no paradigma da globalização, a 

competitividade vem se constituindo num importante fator de diferenciação espacial. 

O trabalho está estruturado em duas partes: primeiramente, iremos estabelecer uma 

co-relação entre competitividade e diferenciação espacial; em seguida, aplicaremos este 

modelo de análise à atividade turística que é uma atividade que se baseia no consumo do 

espaço e a diversidade espacial é o fundamento sobre o qual o produto turístico é 

estruturado. 

Competitividade e espaço 

 Vários autores têm discutido as tendências homogeneizadora/heterogeneizadora da 

sociedade atual, ocorridas com o processo de globalização. Dentre os geógrafos, podemos 

destacar Harvey (1993, 1996), Santos (1999 A, 1999 B); Haesbaert (1999) e Moreira (1999); 

e entre os sociólogos, Ortiz ([1996 ?]) e Robertson (2000). 

 Apesar da difusão do padrão técnico e do uso massificado de alguns objetos de 

consumo no mundo globalizado, observa-se que tais processos não implicam a 

homogeneização do espaço. Os processos socioeconômicos verificados no paradigma da 

globalização reafirmam a diversidade espacial. 
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 Robertson (2000) enfatiza que a própria globalização produz, gera diversidade e que 

esta é, de certa forma, um dos aspectos básicos da globalização. Uma das tendências do 

modelo econômico atual é a busca pelos micromercados, o atendimento a segmentos 

diferenciados. 

 Este autor propõe que o debate da relação global-local, universal-particular deva ser 

transcendido, uma vez que podem ser conjugados. Nesta perspectiva, o autor aborda o 

termo ‘glocalização’, originado e difundido no Japão nos anos oitenta. Do ponto de vista 

econômico, a ‘glocalização’ se relaciona com o micromarketing, isto é, 

em grau considerável o micromarketing – ou, em expressão 

mais abrangente, a glocalização – envolve a construção de 

consumidores cada vez mais diferenciados, a ‘invenção’ das 

‘tradições dos consumidores’ (das quais o turismo, 

demonstradamente a maior ‘indústria’ do mundo 

contemporâneo, é, sem dúvida, o exemplo mais claro). Em 

palavras simples, a diversidade vende [grifo nosso] (p. 251). 

 Na disputa pelo consumidor, há uma procura cada vez maior pela personalização e 

diferenciação dos produtos e, como Robertson (2000) ressalta, na atividade turística isto 

pode ser facilmente visualizado através da elaboração de produtos turísticos que buscam, 

cada vez mais, a diferenciação do espaço local para atender nichos de mercados. “O 

turismo internacional é um dos mais destacados espaços da produção contemporânea do 

local e da diferença” (p. 235). 

Para Harvey (1993, p. 267), com a globalização, verifica-se um paradoxo que ele 

expressa da seguinte forma: “quanto menos importante as barreiras espaciais, tanto maior a 

sensibilidade do capital às variações do lugar dentro do espaço e tanto maior o incentivo 

para que os lugares se diferenciem de maneira atrativa para o capital “. Para este autor, a 

redução das barreiras espaciais implicou uma valorização das vantagens decorrentes da 

localização e aumentou a sensibilidade em relação às diferenciações espaciais. A crise e o 

aumento da competição entre as empresas levaram os capitalistas a prestarem mais 

atenção “às vantagens localizacionais relativas, precisamente porque a diminuição de 

barreiras espaciais dá aos capitalistas o poder de explorar, com bom proveito, minúsculas 

diferenças espaciais” (p. 265). 

No contexto do regime de acumulação flexível, as particularidades do espaço local 

ganham relevância. Dentre estas, o autor acima ressalta: modalidades e condições de 

controle do trabalho, variações na qualidade e quantidade da força de trabalho, capacidade 

de empreendimento, capital para associações, conhecimento técnico e científico, redes 

locais de influência e poder e suas estratégias de acumulação (HARVEY, 1993). 
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Este autor observa ainda que as elites locais podem implementar estratégias para 

atrair capitais para seu espaço particular, através de melhoria da mão-de-obra, política 

fiscal, regulação estatal, fornecimento de infra-estrutura, etc. Desta forma, o autor destaca 

que 

as qualidades do lugar passam a ser enfatizadas em meio às 

crescentes abstrações do espaço. A produção ativa de 
lugares dotados de qualidades especiais se torna um 
importante trunfo na competição espacial entre 
localidades, cidades, regiões e nações [grifo nosso]. 

(HARVEY, 1993, p. 266). 

 Assim, o acirramento da competitividade originada com o processo de globalização 

conduz a uma maior diferenciação e variação espacial, na medida em que diferentes 

parcelas do espaço competem entre si para atraírem investimentos, procurando, para tanto, 

se diferenciar uma das outras. 

Os novos fatores de competitividade emergentes com a globalização 

Para analisar os novos fatores de competitividade no contexto da globalização, 

iremos nos basear em dois autores cujos estudos enfocam a competitividade no setor 

industrial: Possas (1996) e Porter (1989). A escolha destes justifica-se por apresentarem as 

teorizações mais recentes a respeito da competitividade na perspectiva do novo paradigma. 

No item posterior, iremos ver como essas teorizações têm sido aplicadas e transportadas 

para a atividade turística, uma vez que não se conseguiu ainda avançar muito nos estudos 

que abordam a competitividade turística. 

A emergência de um novo paradigma econômico resultante do processo de 

globalização acentuou a competitividade entre as empresas, assim como entre os espaços 

produtivos locais, regionais, nacionais e global. Nesse paradigma, as vantagens 

comparativas são minimizadas, enquanto as vantagens competitivas assumem maior 

relevância no processo competitivo entre as distintas empresas e localidades, onde a 

existência de um meio que propicia a criação e o desenvolvimento de inovações exerce um 

papel primordial. 

Ao longo do século XVIII e XIX, a teoria das vantagens comparativas foi amplamente 

aceita para explicar o comércio entre as nações. Ricardo aperfeiçoou a idéia das vantagens 

absolutas criadas por Adam Smith, elaborando a idéia de vantagem comparativa. Segundo 

este autor, o comércio entre as nações baseava-se nas diferenças de produtividade do 

trabalho existentes entre essas nações. Na teoria das vantagens comparativas, as nações 

diferem essencialmente quanto à disponibilidade dos fatores de produção (insumos básicos 
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necessários no processo produtivo). Assim, os países teriam vantagens comparativas de 

fatores naqueles segmentos de indústria que faziam uso intensivo dos fatores de produção 

que a nação dispunha em abundância (PORTER, 1989). 

Com o passar do tempo, o papel desempenhado pelos custos de fatores de 

produção no processo competitivo foi enfraquecendo, especialmente após a Segunda 

Guerra Mundial. As vantagens comparativas de uma dada localidade, isto é, que se baseiam 

nos fatores de produção, tais como a disponibilidade de terra, capital, mão-de-obra e 

recursos naturais, são, cada vez mais, insuficientes para explicar os diferentes níveis de 

competitividade entre as empresas. 

Porter (1989) menciona que em muitas indústrias, como, por exemplo, aquelas que 

utilizam tecnologias sofisticadas ou mão-de-obra especializada, as vantagens comparativas 

dos fatores são insuficientes para explicar o desempenho dessas indústrias; enquanto que 

naquelas indústrias que dependem de recursos naturais, de mão-de-obra em abundância e 

utilizam-se de tecnologias simples, os custos de fatores continuam sendo importantes. No 

caso da atividade que estamos analisando, isto é, a atividade turística, os produtos turísticos 

cujo componente forte são os atrativos turísticos naturais têm sido mais procurados 

atualmente do que antes, ou seja, os fatores de produção são importantes, ainda que não 

suficientes, para explicar o potencial competitivo de um dado produto, ou destino turístico. 

Atualmente, a tecnologia e o conhecimento ganham relevância na concorrência entre 

as empresas para que estas venham a obter vantagens competitivas. Conforme Porter 

(1989, p.14-15), 

a tecnologia deu às empresas a capacidade de compensar os fatores 

escassos, por meio de novos produtos e processos. Neutralizou ou 

reduziu a importância de certos fatores de produção que outrora eram 

preponderantes [...] O acesso a fatores abundantes é menos 

importante em muitas indústrias do que a tecnologia e os 

conhecimentos para processá-los efetiva ou eficientemente. 

Possas (1996) ressalta a recente importância assumida pelos “fatores sistêmicos” da 

competitividade, observando que a ênfase nos estudos sobre competitividade tende a se 

deslocar das empresas para “as condições do ambiente competitivo, do sistema 

econômico/institucional e das infra-estruturas, que geram ‘externalidades’ para as 

empresas” (p.72). Portanto, cada vez mais, o potencial competitivo baseia-se na ‘criação de 

um ambiente de negócios’ (PORTER, 1989), que, aliado a instituições de apoio (centros de 

pesquisa, universidades, etc.), permitem a uma localidade usar e atualizar de modo mais 

produtivo seus fatores de produção e alcançar vantagens competitivas. 
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Na busca do lucro – objetivo primeiro da atividade econômica capitalista – as 

unidades econômicas concorrem entre si buscando a diferenciação, através da inovação. 

Conforme Possas (1996, p.73), “sendo a competitividade um atributo da concorrência [...] 

sua relevância teórica é igualmente posicionada em lugar central, estratégico para a análise 

e para a política”. 

Se a competitividade provoca a busca pela diferenciação entre as empresas e do 

“ambiente competitivo”, que se torna um fator fundamental no novo paradigma na medida 

em que favorece a competitividade, ela – a competitividade – constitui um elemento central 

para compreendermos a diferenciação existente entre os espaços. A busca pela 

diferenciação motivada pela competitividade está na origem da explicação da diferenciação 

entre os espaços, ou seja, a competitividade se constitui em um fator importante na busca 

pela explicação da diferenciação que encontramos entre os espaços, em suas diversas 

escalas. 

Para Possas (1996, p. 94) a concorrência é um processo objetivo, “que tem sua força 

motriz (a inovação), sua meta (o lucro individual) e seu meio institucional (os mercados, as 

leis, o Estado) objetivamente definidos, embora sob formas institucionais historicamente 

variáveis”, enquanto a competitividade é a capacidade de concorrer. 

Segundo Porter (1989), a competitividade implica produtividade. Para as empresas 

conseguirem vantagens competitivas precisam aumentar sua produtividade, seja oferecendo 

produtos ou serviços de melhor qualidade, seja produzindo com mais eficiência. Este autor 

define produtividade como o “valor do que é produzido por uma unidade de trabalho ou de 

capital” (p. 6). 

A competitividade está diretamente relacionada com o “ambiente competitivo”, que, 

por sua vez, possui capacidade de estimular a concorrência através da “pressão 

competitiva”. Por “pressão competitiva” entende-se um conjunto de condições do mercado 

que mantêm as empresas sob pressão permanente (interna e externa) de ameaça de perda 

de mercado e de rentabilidade. Assim, a eficiência de um ambiente competitivo está 

relacionada à sua capacidade de promover a concorrência, induzindo a uma maior eficácia 

produtiva e inovativa. É importante mencionar ainda a existência de um conjunto de normas 

e regras que regulam o ambiente competitivo (POSSAS, 1996). 

Nesse novo paradigma concorrencial, vários autores ressaltam a importância da 

concentração das empresas para a criação de sinergias que favorecem a criação e o 

desenvolvimento de inovações. Possas (1996, p. 94) refere-se à “cooperação” como uma 

“forma institucional mais ou menos localizada e datada de interação entre empresas de 

caráter não permanente e voltada a maior, e não menor, competitividade”. São feitas 

alianças entre empresas de modo que favoreça o aproveitamento de sinergias técnicas e 
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produtivas, ocorra a diminuição dos riscos dos investimentos em P&D, e o enfrentamento 

conjunto das incertezas dos investimentos. 

Na mesma perspectiva anterior, Porter (1989) ressalta a importância do 

‘agrupamento’ no novo paradigma competitivo. Os agrupamentos reúnem em uma dada 

localidade empresas de setores afins, fornecedores, instituições especializadas e entidades 

governamentais em torno de uma agenda comum que focaliza o pensamento em torno da 

produtividade. Segundo ele, 

os agrupamentos não só reduzem os custos das transações e 

aumentam a eficiência como também melhoram os incentivos e criam 

ativos coletivos sob a forma de informação, instituições especializadas 

e reputação entre outras. Mais importante os agrupamentos permitem 

a inovação e a melhoria da produtividade. Além disso, facilitam a 

formação de novos negócios” (Introd.). 

 O autor conclui observando que a globalização torna a vantagem da localização 

ainda mais importante, pois a eliminação das barreiras de comércio e investimentos 

possibilitou maior mobilidade das empresas que não necessitam mais estarem localizadas 

próximas das fontes de matéria-prima ou dos mercados, podendo escolher os locais de 

investimentos que lhe propiciem maior produtividade e dinamismo. Porém, no caso da 

atividade enfocada no presente estudo, a localização das empresas está diretamente 

relacionada aos lugares de visitação, onde se encontram os atrativos turísticos que são 

fixos. Os espaços produtivos estão necessariamente próximos aos espaços do ócio, quando 

não são coincidentes, quando se trata do espaço turístico, conforme abordado por Sánchez 

(1991) e Fonseca (2004). 

 Para Porter (1998), no novo paradigma concorrencial, as empresas devem buscar a 

diferenciação através da busca das vantagens competitivas. “As empresas conseguem 

vantagens competitivas ao conceber novas maneiras de realizar atividades, empregando 

novos procedimentos, novas tecnologias ou diferentes insumos” (p.52), o que se constitui 

um ato de inovação. Esse autor relaciona as principais causas de inovações que influenciam 

na vantagem competitiva: 1- as novas tecnologias, 2- as novas necessidades do comprador, 

3- o aparecimento de um novo segmento de indústria, 4- os custos ou disponibilidade 

oscilante de insumos e 5- as mudanças nos regulamentos governamentais. 

 Possas (1996) denomina de “competitividade sistêmica” os novos padrões de 

competitividade emergentes no contexto da globalização. Nesse paradigma, o autor 

ressalta, dentre outras coisas, a uniformização de normas regulatórias que restringem a 

autonomia dos Estados Nacionais no que se refere à condução da política econômica, a 

difusão de um novo paradigma tecnológico, baseado na microeletrônica e na tecnologia da 
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informação, que tem profundas implicações nas novas formas de concorrência e nos novos 

padrões de competitividade, e na flexibilização das organizações, da técnica e da gestão. As 

novas características assumidas pelo modelo de acumulação redefiniram os padrões de 

competitividade e a escala espacial de concorrência que passa a ser o contexto global. O 

autor menciona ainda três elementos que caracterizam a “competitividade sistêmica”: 

• O fortalecimento de um ambiente competitivo, onde a liderança das empresas mais 

competitivas seja permanentemente questionada e as médias empresas sejam 

submetidas a uma constante pressão competitiva; 

• A criação de externalidades favoráveis, isto é, infra-estruturas, tais como: educação 

básica e qualificação de recursos humanos; transporte, energia e telecomunicações e 

infra-estrutura de ciência e tecnologia; 

• As políticas de corte horizontal, cuja tônica está na criação, fortalecimento e regulação 

de um ambiente competitivo, e cujo foco são as empresas e não o setor de atividade, e 

devem estimular a seletividade dos mercados e ambientes, apoiando o esforço inovativo. 

 Para Possas (1996), o estímulo à concorrência propicia melhores condições para as 

empresas desenvolverem e alcançarem inovações. 

 Porter (1989) elabora a ‘teoria do diamante’ para explicar a competitividade industrial 

no contexto da globalização. Apesar de sua teoria ter como foco o setor industrial, ela tem 

sido aplicada na análise de outros setores da economia. O governo espanhol, por exemplo, 

baseou-se nesse modelo para elaborar o Plan Futures – Plano Marco de Competitividade do 

Turismo Espanhol – adotado nos anos noventa para imprimir maior competitividade à 

atividade turística espanhola. 

Procurando explicar por que os países têm êxito em determinados segmentos de 

indústrias, Porter (1989, p. 87-88) observa que “os países obtêm êxito em determinadas 

indústrias porque o ambiente nacional é o mais dinâmico e o mais desafiador e estimula e 

pressiona as firmas para que aperfeiçoem e ampliem suas vantagens, no decorrer do 

tempo”. 

 Na ‘teoria do diamante’, o autor destaca quatro atributos que influenciam o ambiente 

ou o entorno no qual as empresas competem, promovendo ou impedindo a criação de 

vantagens competitivas: 

1- Condições de fatores – os fatores de produção são agrupados nas seguintes categorias: 

• Os recursos humanos podem ser divididos em várias categorias profissionais e 

avaliados em termos de quantidade, qualidade e custo; 
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• Os recursos físicos referem-se à disponibilidade, qualidade, acessibilidade e custo da 

terra, água, minérios, madeiras, fontes de energia, condições climáticas e localização em 

relação aos fornecedores e aos mercados; 

• Os recursos de conhecimento são os estoques de conhecimentos científicos, técnicos 

e de mercado de que o país dispõe. Esses recursos são encontrados nas universidades, 

centros de pesquisas públicos e privados, órgãos estatísticos, fontes de dados e 

informações, associações, etc. 

• Os recursos de capital que se referem ao total e ao custo do capital disponível para o 

financiamento das empresas; 

• A qualidade e o tipo de infra-estrutura disponível afetam a competição. Tais infra-

estruturas referem-se aos sistemas de transporte e de comunicação, aos correios, 

assistência médica, instituições culturais e aos atrativos de um país que afetam a 

qualidade de vida. 

Para as vantagens competitivas, os fatores mais importantes não são os herdados, 

mas aqueles criados no país. Segundo Porter (1996), “a vantagem competitiva advinda dos 

fatores depende da eficiência e efetividade com que são distribuídos [...] A simples 

disponibilidade desses fatores não basta para explicar o sucesso competitivo” (PORTER, 

1989, p. 92). 

2- Condições de demanda - a demanda interna tem grande influência sobre a 

competitividade, na medida em que, dependendo do seu nível de exigência, pode pressionar 

as empresas na busca por inovações, aperfeiçoando, nesse processo, a vantagem 

competitiva. Na determinação da vantagem competitiva, a qualidade da demanda é mais 

importante do que a quantidade. 

3- Indústrias correlatas e de apoio – a existência de indústrias correlatas competitivas 

internacionalmente, bem como fornecedores, também proporciona a obtenção de vantagem 

competitiva. A proximidade e o intercâmbio em pesquisas e desenvolvimento trazem 

resultados mais rápidos e eficientes. 

4- Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas – a forma pela qual as empresas são 

dirigidas e as estratégias de competição adotadas são muito influenciadas pelo contexto 

nacional em que se inserem e repercutem na obtenção de vantagens competitivas. 

Conforme o autor, a rivalidade interna também pressiona as empresas a reduzir custos, 

melhorar qualidade, criar novos produtos e processos, enfim, a inovarem. 

 Estes são os principais atributos que formam o diamante (ver Fluxograma 1), que se 

constitui em um sistema mutuamente fortalecedor e, nas palavras de seu formulador, “o 
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efeito de um determinante é dependente do estado dos outros” (PORTER, 1989, p. 89). 

Assim, os países têm mais condições de terem êxito em indústrias onde o diamante do país 

é mais favorável. Os elementos do diamante de um país formam o entorno que vai propiciar 

maior ou menor competitividade aos diferentes segmentos de indústria desse país. No caso 

específico da atividade turística no Brasil, é importante salientar que é uma atividade muito 

recente e é necessário superar dificuldades ainda elementares para o país tornar-se 

minimamente competitivo. 

O autor menciona ainda duas outras importantes variáveis que podem repercutir na 

criação de vantagem competitiva: o acaso e o papel do governo. 

O acaso diz respeito a ocorrências sobre as quais os países não têm controle e 

estão fora do alcance das firmas, como por exemplo: guerras, descontinuidades nos custos 

de insumos, surto da demanda mundial, decisões políticas de governos estrangeiros, atos 

de pura invenção, dentre outros. 

O autor considera o papel do governo de vital importância na competição 

internacional. Na ‘teoria do diamante’, o governo pode influenciar positiva ou negativamente 

os quatro determinantes do diamante, mas observa que “o governo tem importante 

influência sobre a vantagem competitiva nacional, embora seu papel seja inevitavelmente 

parcial. A política governamental falhará se continuar sendo a única fonte de vantagem 

competitiva nacional” (PORTER, 1989, p.148). 

Desta forma, a função do governo nesse novo paradigma de competitividade é 

melhorar o ambiente para as empresas alcançarem maior produtividade, seja aprimorando a 

qualidade dos fatores de produção, seja criando políticas e um contexto regulador que 

estimule a concorrência e a inovação. 

 5349



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

Fluxograma 1 – Determinantes da vantagem competitiva, 

segundo modelo de Porter. 

 Além deste autor, Possas (1996) e outros também ressaltam os casos do Japão e 

dos Tigres Asiáticos onde a política adotada pelo governo central favoreceu as empresas a 

se tornarem competitivas no contexto internacional. 

 Possas (1996) destaca que o papel do Estado nesse novo paradigma não foi 

reduzido, o que ocorreu foi uma readequação desse papel a um novo contexto de 

competitividade. Dentre as mudanças institucionais mais significativas, o autor ressalta: 

1- em sua nova forma de atuação, o Estado, por um lado, torna-se mais regulatório, na 

medida em que passa a fixar normas gerais e estáveis; e, por outro lado, menos 

interventivo, com menor atuação direta na esfera econômica e produtiva; 

2- através de sua política macroeconômica, o Estado continua tendo instrumentos e meios 

para interferir nas estratégias empresariais, embora, no contexto da globalização, ocorra 

uma redução de sua autonomia para a definição dos rumos e metas dessa política. 
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 Procuramos enfatizar acima a importância que o ‘entorno’ ou o ‘ambiente 

competitivo’ assume para que as empresas tenham maiores e melhores condições de se 

tornarem mais competitivas no novo contexto concorrencial emergente com a globalização. 

Para atingir a vantagem competitiva, o foco passa da empresa para o entorno onde esta se 

encontra instalada. 

Competitividade turística 

 Com o crescimento da oferta dos produtos turísticos, verifica-se um aumento da 

competitividade pela demanda turística e a redefinição dos fatores de competitividade no 

processo de concorrência entre os destinos turísticos. Na fase anterior da atividade turística, 

denominada ‘fordista’, a competitividade baseava-se essencialmente nas vantagens 

comparativas existentes entre os destinos turísticos. Tais vantagens advinham basicamente 

dos fatores próprios do destino que propiciavam o surgimento e a expansão do turismo. 

Dentre esses fatores, cabe destacar: os recursos naturais (clima, praias, montanhas, etc.), a 

disponibilidade de mão-de-obra e a desvalorização da moeda. 

 Na Nova Era do Turismo, já não basta a existência das vantagens comparativas para 

que um destino se torne competitivo. É necessário agregar novos fatores que proporcionem 

vantagens competitivas ao destino. Conforme a OMT (1998, p.202), 

A educação e formação específica para a atividade turística, a 

melhoria de canais e meios de informação do destino, o esforço 

permanente por introduzir inovações, etc, são as grandes linhas de 

atuação que permitem melhorar a competitividade no momento atual. 

A qualidade do serviço prestado, a imagem do destino, o respeito pelo meio 

ambiente e a busca pela maior diferenciação do produto turístico passam a ser fatores 

importantes para a obtenção de vantagens competitivas na atual fase da atividade turística. 

Nesse sentido, a busca pela inovação que antecipe os gostos da demanda e ofereça um 

produto diferenciado, com qualidade e preços competitivos com o turismo de massa, 

constitui fator fundamental no processo concorrencial atual entre as empresas e destinos 

turísticos. 

Procurando se diferenciar do paradigma anterior, quando os destinos buscavam se 

tornar mais competitivos com a diminuição dos preços dos produtos turísticos para a 

obtenção de lucros numa perspectiva de curto prazo, na NET as estratégias adotadas 

passam a priorizar ações tendo em vista as necessidades e exigências das demandas (mais 

complexa e diversa) e que possam manter a lucratividade das empresas a longo prazo. A 

OMT (1998) identifica os seguintes fatores-chaves da competitividade turística: 1- fidelização 

dos clientes; 2- satisfação dos clientes; 3- qualidade do produto; 4- identificação das 

 5351



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

expectativas dos clientes; 5- marketing interno, onde a mão-de-obra deve ser preparada 

para atender satisfatoriamente à demanda; 6- o papel primordial desempenhado pela 

administração pública no fomento da competitividade do setor. 

Portanto, na atual fase, o êxito das empresas e destinos turísticos dependerá, por um 

lado, da exploração adequada das vantagens comparativas, por outro, de ações que 

possibilitem a criação de um valor agregado incorporável aos fatores dados, isto é, das 

vantagens competitivas, que devem ser alcançadas através da parceria entre a iniciativa 

privada e o poder público (FAYOS-SOLA, 1996). Para este autor, 

esta competitividade turística dependerá, obviamente, tanto das 

funções inerentes à empresa (investigação e desenvolvimento, 

formação, gestão produção, comercialização, pós venda, etc.) como 

do entorno institucional e infra-estrutural da atividade turística” (p.67-

68). 

Ou seja, o “entorno” ou “ambiente competitivo” diz respeito às características do 

espaço geográfico e se torna um dos elementos fundamentais para a competitividade, 

especialmente para a competitividade turística, que se baseia no consumo do espaço. Por 

outro lado, devemos considerar ainda que a proliferação de novos destinos turísticos e o 

conseqüente aumento de competitividade entre os mesmos tem provocado a busca por uma 

maior diferenciação dos elementos que compõem o produto turístico. 

Tendo em vista a importância assumida pelo poder público na constituição do 

ambiente competitivo para a atividade turística, vamos aprofundar a seguir a discussão 

sobre seu papel para a competitividade turística. 

O papel do poder público na competitividade turística 

Fayos-Sola (1996) vem reforçar as teorizações de Porter (1989) e de Possas (1996), 

ressaltando a importância das “condições do entorno” ou do “ambiente competitivo” para 

que as empresas e destinos turísticos obtenham vantagens competitivas. 

Considerando-se as características específicas da atividade turística que se baseia 

na elaboração de um produto complexo, o papel assumido pelo poder público na 

constituição do “ambiente competitivo” para a atividade turística é de importância estratégica 

e fundamental, conforme desenvolvido por FONSECA (2004). Ressaltando a necessidade 

de intervenção da administração pública no processo de concorrência dos destinos 

turísticos, Fayos-Sola (1996, p. 66) argumenta que 

dificilmente encontraremos setores desta magnitude onde os efeitos 

externos joguem um papel tão importante, ou onde a provisão de 
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determinadas tipologias de informação ou de infra-estruturas urbanas 

ou de comunicação tenha um caráter mais crucial. 

Para a OMT (1998), a intervenção pública no mercado turístico se justifica pelos 

seguintes motivos: 

• existência de estruturas de mercado imperfeitamente competitivas, em que algumas 

grandes empresas (monopólios e oligopólios) detêm o controle do mercado, impondo 

altos preços; 

• existência de bens públicos fundamentais para a atividade turística, tais como estradas 

(necessárias para se chegar ao destino turístico), segurança dos visitantes, condições 

de salubridade do destino, qualidade das praias e manutenção dos monumentos 

históricos; 

• existência de externalidades positivas e negativas geradas por muitas atividades que 

podem, portanto, provocar efeitos positivos (economias externas) e negativos 

(deseconomias externas). Em geral, as empresas privadas desenvolvem suas atividades 

sem se preocupar com os efeitos sobre os demais setores de atividade ou sobre a 

população, isto é, não estão muito preocupadas com os custos sociais de sua atividade. 

Discutindo tais custos sociais das atividades privadas, a OMT (1998, p.163) observa 

que “existe um efeito externo quando a atividade de um agente econômico – consumo ou 

produção – afeta a atividade de outro agente, sem que o primeiro se sinta obrigado pelas 

instituições sociais a cobrir de uma forma ou de outra o custo total de sua atividade”. 

Nesse caso a intervenção pública se faz necessária para que os recursos possam 

ser utilizados sem que os demais agentes sejam prejudicados ou para que haja um maior 

equilíbrio na utilização dos recursos. O poder público pode lançar mão de vários 

instrumentos para regular o uso dos recursos disponíveis: 1) estabelecendo imposto/multa 

sobre atividade contaminante; 2) oferecendo subvenções às empresas que apresentam 

comportamento respeitoso com o meio ambiente; 3) regulando o uso do solo ou a atividade 

empresarial (estabelecendo cotas); 4) assumindo a propriedade pública dos bens, evitando 

seu uso inadequado pela atividade privada (reservas naturais, águas subterrâneas, etc.) 

(OMT, 1998). 

Analisando os efeitos das demais atividades desenvolvidas sobre a atividade 

turística, a OMT (1998, p.164) observa que 

a origem dos efeitos no turismo podem ser múltiplo, podendo ser 

ocasionado por atividades alheias ao setor ou por empresas ou 

organismos pertencentes ao próprio setor [...] as externalidades 
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afetam decisivamente os âmbitos econômico, sócio-cultural e 

ambiental, repercutindo especificamente em dois marcos muito 

concretos: a competitividade das empresas e o bem-estar de turistas e 

residentes. 

Considerando-se a existência de interesses diversos no sistema econômico, cuja 

dinâmica está baseada, em geral, na obtenção de lucros a curto prazo, verifica-se o 

“paradoxo da degradação”, especialmente no setor turístico, isto é, a utilização inadequada 

e depredatória dos recursos que constituem o elemento básico da atividade turística. Por 

isso, um dos traços fundamentais da política de turismo deve ser procurar compatibilizar a 

liberdade de mercado e das empresas com a preservação dos fatores que possibilitam a 

continuidade da atividade em condições adequadas (OMT, 1998). 

É necessário ainda mencionar a necessidade de integração entre os diferentes níveis 

de atuação governamental (nacional, estadual e local), bem como entre os diversos órgãos 

e secretárias que compõem a estrutura governamental em cada uma das três esferas para 

que a ação da administração pública seja mais eficiente e traga resultados mais satisfatórios 

para as empresas e destinos turísticos, propiciando, assim, condições mais satisfatórias 

para a constituição de um “ambiente competitivo” que efetivamente favoreça a criação de 

vantagens competitivas para esse segmento de atividade. 

A OMT (1998) define o papel a ser desempenhado por cada uma das três esferas de 

governo. O governo central deve preocupar-se com a política macroeconômica e especificar 

o peso ou a relevância da atividade turística na economia nacional, estabelecendo os 

objetivos a serem alcançados e as estratégias utilizadas para alcançar esses objetivos. 

Cabe também ao governo federal a promoção do país no exterior. 

Ao governo estadual, por sua vez, cabe adaptar a política central a uma realidade 

mais concreta, uma vez que conhece as potencialidades e debilidades do território estadual; 

como também promover o destino no âmbito nacional e internacional. 

O governo local deve assumir uma das funções mais importante que é a de gerir o 

território onde se efetiva a atividade turística e que está sob sua jurisdição. Cabe ao poder 

municipal definir o uso e ocupação do solo, autorizar a instalação de atividades, prover a 

infra-estrutura básica, incentivar as manifestações culturais, dentre outros. Se o poder local 

não se envolver para a efetivação e coordenação da atividade turística, dificilmente a 

mesma terá êxito. Portanto, a forma de ação e atuação do poder local é primordial para se 

atingir a excelência e qualidade do produto turístico, definindo o marco de competitividade 

do destino turístico. 

Considerações finais 
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A partir de Porter (1989), Possas (1996) e Fayos-Sola (1996), procuramos mostrar a 

importância do “ambiente competitivo” ou do “entorno” para que as empresas e destinos 

turísticos obtenham vantagens competitivas no atual paradigma. Este “ambiente 

competitivo” ou “entorno” refere-se ao conteúdo do espaço geográfico e dependendo deste 

o espaço torna-se mais ou menos competitivo para a atração de investimentos de capitais 

assim como da demanda turística. 

Destacamos também a importância assumida pelo poder público na constituição do 

“ambiente competitivo”, em especial para empresas atuantes no segmento turístico, como 

forma de assegurar o êxito de um destino turístico. A importância do papel desempenhado 

pelo poder público não diminui a responsabilidade da iniciativa privada para alcançar as 

vantagens competitivas. Como Porter (1989) ressalta, as políticas públicas falharão se forem 

as únicas fontes de vantagem competitiva. Há necessidade de uma parceria entre o poder 

público e a iniciativa privada para que um destino turístico tenha êxito e se torne competitivo. 

 Outro aspecto fundamental para a obtenção de vantagens competitivas nesse novo 

paradigma é a busca pela diferenciação do produto turístico, que implica a busca pela 

diferenciação do destino turístico e, portanto, do espaço geográfico, acentuando, 

conseqüentemente, a diferenciação espacial. Analisando a expansão do turismo verifica-se 

que a economia globalizada não pode prescindir das singularidades locais. A 

competitividade entre os destinos turísticos tem levado estes a resgatar as especificidades 

locais, encontradas em sua história, na cultura e na identidade do lugar. A essência da 

competição está na diferenciação. 

Sabemos que a diversidade espacial resulta de múltiplas determinações de natureza 

política, econômica, social, cultural e ambiental. Assim, as diversidades encontradas no 

espaço geográfico resultam da conjugação de várias dimensões da vida social. Porém, 

neste estudo procuramos enfatizar um fator de diferenciação espacial que ganha relevância 

no paradigma da globalização: a competitividade. Desta forma, mostramos que a análise do 

espaço a partir da competitividade torna-se bastante elucidadora para compreendermos a 

diversidade que caracteriza o espaço geográfico e que assume maior relevância no contexto 

da globalização. 

REFERÊNCIAS 

FAYOS-SOLA, E. Competitividade e qualidade na nova era do turismo. Estudios turísticos, n. 123, p. 5-10, 
1994. 

_____. La nueva política turística. Arquitetura y turismo: planes y proyectos, p. 59-70, 1996. 

FONSECA, M. A. P. Políticas públicas, espaço e turismo. Uma análise sobre a incidência espacial do 
Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte. Tese (doutorado). IG/UFRJ, Rio de Janeiro, 
2004. 

HAESBAERT, R. Região, diversidade territorial e globalização. In: Geographia. Niterói: UFF, v. 1, p.15-39, 
1999. 

 5355



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

HARVEY, D. Condição pós moderna. Uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Loyola. 
1993. 

_____. Justice, Nature and geography of diference. Oxford: Blackwell Publishers, 1996. 

MOREIRA, R. A diferença e a geografia. O ardil da identidade e a representação da diferença na geografia. In: 
Geographia. Niterói: UFF, v. 1, p.41-58, 1999. 

OMT. Introducción al turismo. Madri, 1998. 

ORTIZ, R. Um outro território: Ensaios sobre a mundialização. São Paulo: Olho d’ água, [1996?]. 

PORTER, M. E. A vantagem competitiva das nações. 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 

POSSAS, M. L. Competitividade: fatores sistêmicos e política industrial. Implicações para o Brasil. In: _____ 
(Org.). Estratégias empresariais na indústria brasileira: discutindo mudanças. Rio de Janeiro: Fórum 
Universitário, 1996. p.71-117. 

ROBERTSON, R. Globalização. Teoria social e cultura global. Petrópolis: Vozes, 2000. 

SÁNCHES, J. E. Espacio, economia y sociedad. Madri: Siglo Veintiuno Editores, 1991. 

SANTOS, M. A natureza do espaço. 3 ed, São Paulo: Hucitec, 1999. 

_____. Modo de produção técnico-científico e diferenciação espacial. Território, Rio de Janeiro: 
LAGET/UFRJ, n.6, jan-jun., p. 5 – 20, 1999 A. 

 

 5356 


