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As políticas governamentais aplicadas ao desenvolvimento do turismo na Bahia, nos 

anos 1990, são focalizadas sob o prisma das estratégias de “territorialização”. A referência 

para a aplicação do conceito nesta investigação vem de Storper (1994; 1997; s.d.), segundo 

o qual a territorialização consiste na dependência que uma atividade econômica tem em 

relação a recursos territorialmente específicos. Esses recursos abrangem ativos disponíveis 

num certo lugar, ou que são disponíveis apenas no contexto de certas relações 

interorganizacionais que envolvem a proximidade geográfica como fator decisivo, um valioso 

ativo para a geração de externalidades positivas das quais depende o desempenho de um 

sistema de atividades econômicas. 

A evolução recente dessa atividade é analisada enquanto processo de articulação 

espacial em diferentes escalas geográficas, considerando as estratégias territoriais de 

gestão do turismo no âmbito do governo estadual. A atual política estadual de turismo 

abordada como um conjunto de ações governamentais baseadas tanto na seletividade 

geográfica aplicada à definição das áreas prioritárias a serem valorizadas como atrativos ou 

como suporte ao turismo, inclusive na alocação dos investimentos públicos, quanto nos 

aspectos políticos de sua territorialização que implicam o envolvimento dos agentes locais, 

em particular governos municipais, impelidos a participar e dar sua contrapartida. 

A concretização dessas políticas é analisada no caso da Chapada Diamantina onde 

o governo do Estado atua para criar condições favoráveis ao turismo como atividade 

competitiva e pretensamente geradora de benefícios, através do Programa de 

Desenvolvimento Turístico da Bahia – PRODETUR/BA. Essas iniciativas desencadeiam 

demandas e pressões sobre administrações municipais e outras esferas, em função da 

interação de novos atores com as lideranças locais, interferindo na condução das questões 

públicas e instaurando um cenário contraditório de governança no qual se evidencia a 

distância que separa as promessas de desenvolvimento e os dilemas reais da gestão do 

turismo em escala local. 

A análise da política de turismo no Estado da Bahia, a começar pela investigação 

das conexões entre turismo e território nas políticas governamentais, é conduzida tendo 

como pressuposto geral a discussão que Klink (2001) realiza a respeito das novas 
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abordagens do desenvolvimento regional em suas vertentes “globalista”, inspirada numa 

agenda liberal de reforma do Estado, e “endogenista” ou regionalista, respaldada numa 

agenda de ampliação da participação democrática na gestão e nos benefícios do 

desenvolvimento. 

A discussão levada a cabo considera que os ditames, estilos e caminhos seguidos 

nos processos de reforma do Estado em curso no Brasil e na Bahia estão inspirados em 

modelos “gerencialistas” na administração pública, voltados essencialmente para a obtenção 

de resultados e focalizados no mercado e no cidadão enquanto consumidor, tal como o 

define Bresser Pereira (2001). 

A política de turismo do Estado da Bahia analisada aqui está delimitada ao conjunto 

de planos, programas e projetos no período de 1991 a 2002, no âmbito dos três últimos 

governos estaduais. Sua peça fundamental é o Plano de Desenvolvimento Turístico da 

Bahia – PRODETUR/BA – 1991-2005, o qual passou por reformulações e atualizações no 

decorrer dos anos, e a partir do qual desdobraram-se outros projetos com diferentes 

objetivos, graus de articulação entre agências governamentais, e escalas de abrangência 

territorial. 

A análise está focada nos planos do governo estadual da Bahia com base nas 

concepções, metas e instrumentos de ação pública de apoio ao desenvolvimento da 

atividade turística no Nordeste, estabelecidos em 1995 no PRODETUR/NE, a partir do qual 

o governo estadual teve respaldo institucional e financeiro para o PRODETUR/BA, dando 

forma e conteúdo mais definidos às propostas que já faziam parte da agenda de governo 

desde 1991. 

O turismo é focalizado como vetor de desenvolvimento no conjunto das estratégias 

governamentais, especialmente em sua dimensão territorial: as estratégias locacionais em 

termos de seletividade dos atributos dos lugares, alocação de investimentos e a dinâmica 

socioespacial que decorre dessas estratégias ou a elas se articula. 

São também discutidas as razões ou motivações que levam ao governo do Estado à 

definição do turismo como uma “prioridade política”, tal como explicitado em documentos do 

Governo do Estado da Bahia. Uma importante questão é em que medida o diagnóstico das 

potencialidades e o dimensionamento do turismo como alternativa econômica no âmbito 

estadual seriam as únicas justificativas para validar um grande empenho e prioridade, ou se 

essas razões socioeconômicas seriam apenas parte de uma visão estratégica mais ampla, a 

saber a que pressupõe que as elites políticas representadas nos governos estaduais fazem 

uma opção pelo turismo como um eixo de política de desenvolvimento pois que se enquadra 

numa lógica de construção de “novos consensos” (ACSELRAD, 2002). Não sendo objeto 

central de análise, este “ambiente estratégico” e os elementos que o compõem, são 
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importantes para compreender o significado do desenvolvimento do turismo na Bahia na 

década de 1990, e antever os possíveis cenários na continuidade do processo, 

considerando que o governo estadual lança mão de expedientes característicos de um 

“novo regionalismo” baseado em concepções globalistas e empreendedoristas, combinados 

a outros mecanismos de mobilização de forças sociais, necessários para renovar e reforçar 

a legitimidade de seus projetos. 

As políticas públicas colocam o foco no turismo como alternativa de reestruturação 

da economia baiana, particularmente para Salvador, uma metrópole na periferia do 

capitalismo onde já estariam esgotadas as possibilidades e esperanças de um ciclo 

completo de industrialização. Para Suarez (1990, p. 35-74), o turismo poderia se conjugar 

com outros vetores dinâmicos (cultura e alta tecnologia) para superar a estagnação ou risco 

de degradação que ameaça a capital baiana. Salvador poderia tornar-se uma “cidade pós-

industrial”, cuja periferia metropolitana já se caracterizaria como um verdadeiro “cinturão 

industrial” (...) Um “futuro pós-industrial” não seria apenas um destino provável diante das 

tendências vigentes, mas uma opção estratégica, a melhor alternativa perante cenários 

futuros que se avizinham. 

Tais estratégias repercutem experiências de cidades européias e brasileiras que 

utilizam programas de city marketing como instrumentos de atração de investimentos pós-

industriais, isto é, voltados para o mercado cultural, de entretenimento e lazer. (SANCHEZ, 

1998, p. 38; KOTLER, HAIDER, REIN, 1994). Promover o turismo requer a reconstrução da 

imagem de um lugar como uma entre várias medidas direcionadas para regenerar ou melhor 

desenvolver a base econômica das áreas urbanas, como também acontece em outras 

cidades brasileiras (BENEVIDES; SANCHEZ, 1997). 

Essas mudanças têm diversas características e conseqüências. Os governos 

subnacionais e locais assumem papéis cada vez mais destacados na gestão da dinâmica 

econômica no âmbito de seus territórios, chegando a negociar diretamente com instituições 

financeiras e representantes do capital internacional a alocação de investimentos. Esse 

movimento associa-se a algumas das vertentes do “novo regionalismo” descrito por Klink 

(2001), e que desde os anos 1980 vem sendo investigado. Segundo Harvey (1989) os 

governos urbanos transformaram-se em agentes diretos do desenvolvimento capitalista, 

fazendo o possível para maximizar os atrativos econômicos locais, adotando o 

“empresarialismo” como modelo de gestão que prioriza parcerias com a iniciativa privada e a 

busca de eficiência e competitividade. 

Estas ações podem ser focalizadas, na visão teórica sobre governos locais e suas 

funções, da forma como Pickvance (1997) afirma o duplo papel do Estado como, por um 

lado, suporte à acumulação e, por outro, agente de legitimação, compreendendo que é no 

 7434 



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

âmbito do governo local (e de seus parceiros institucionais e empresariais) que é elaborada 

e implementada a parte principal das políticas de turismo (HALL, 1994). 

Nesse contexto, a economia do turismo na Bahia se intensifica em compasso com as 

estratégias do governo estadual, as quais se desdobram em ações que visam avançar o 

processo de acumulação do capital, a expansão de atividades consideradas modernas e 

competitivas, estabelecendo as linhas de construção de novas territorialidades calcadas em 

operações conjuntas entre governo e empresas privadas. 

Políticas de turismo na Bahia 

As atuais políticas estaduais de turismo na Bahia possuem antecedentes que, 

embora tivessem impactos limitados à época, fazem parte de uma história de iniciativas 

governamentais de fomento às atividades econômicas em geral (MASCARENHAS, 2001), e 

do turismo em particular, que remonta ao início dos anos 1960 (GUIMARÃES, 1966; BAHIA, 

1975; 1997-b; 1998; GUALDENZI, 1997; 2001; GOTTSCHALL, 2001; QUEIROZ, 2001; 

MELLO E SILVA, 1996-a). Um detalhado levantamento sobre o “sistema institucional público 

do turismo baiano” e sua evolução, pode ser encontrado em recente trabalho de Queiroz 

(2002). 

Nesse sentido, Mello e Silva (1996-a, p. 130) propõe uma periodização da história 

econômica do turismo na Bahia dividida em quatro fases, enquanto Queiroz (2001), com um 

enfoque direcionado para a “evolução do sistema institucional público do turismo baiano”, 

sugere uma periodização semelhante. Em ambos os estudos a década de 1990 é focada 

como uma quarta fase na qual o turismo surge, respectivamente, “como estratégia de 

desenvolvimento do Estado” ou como “atividade econômica prioritária” na gestão 

governamental. 

Por diversas razões, são analisadas neste trabalho apenas as políticas de turismo 

que se enquadram no último período cronológico apontado, com destaque para o Programa 

de Desenvolvimento Turístico da Bahia – PRODETUR/BA. 

De modo geral, desde a instituição dos mecanismos de fomento ao turismo no Brasil, 

na esfera federal, em meados dos anos 1960, e até o início dos anos 1990 a tônica das 

políticas de turismo no país foi centrada no parque hoteleiro brasileiro que vem recebendo 

significativos aportes de recursos, o que se reflete na ampliação e melhoria dos 

equipamentos e serviços. No entanto, lembra Cruz (2000), “a atividade turística não se 

resume em hospedagem em hotel”, dependendo de uma série de inter-relações, sua cadeia 

produtiva, que pode ser definida como a “rede integrada de setores e sub-setores 

econômicos que possibilitam a elaboração de um produto (bem ou serviço) através da 

interação de processos e decisões harmônicas em relação ao objeto final” (Brasil, 2001), 

 7435



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

além de outras variáveis políticas e socioambientais. Assim, as políticas focalizadas no 

fomento a hotelaria, como as políticas federais anteriores a 1995 não alteraram a posição 

marginal do país como destino turístico internacional, nem foram capazes de fazer do 

turismo uma atividade relevante no conjunto da economia. 

Essa perspectiva das políticas de turismo começa a se alterar a partir de 1990, 

justamente com as iniciativas dos governos estaduais do Nordeste e sua posterior 

articulação com a EMBRATUR, o Banco do Nordeste e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID, processo do qual resultou o Programa de Desenvolvimento do 

Turismo na Região Nordeste – PRODETUR/NE, cuja proposta de financiamento foi 

oficialmente apresentada ao BID em 1992, sendo o empréstimo contratado em 1994 e o 

programa de ação posteriormente detalhado em 1995 (BNB, 1995). Também em 1995 foi 

publicada a Política Nacional de Turismo cujas formulações expressam uma significativa 

mudança de concepções, ao menos no plano discursivo. 

A referência a essas novas propostas é importante para contextualizar a evolução 

das políticas estaduais de turismo, pois, do ponto dos modelos de gestão, o ano de 1991 

marca um ponto de inflexão e o início de um novo ciclo, delineando-se uma estratégia que 

colocava esta atividade como um dos focos centrais das políticas de crescimento econômico 

que viriam a ser empreendidas nos anos seguintes. A política de turismo do Estado da 

Bahia atualmente em vigência diz respeito ao conjunto de planos, programas e projetos 

elaborados e implementados a partir de então, na seqüência dos três últimos governos 

estaduais: Antônio Carlos Magalhães (1991-1994), Paulo Souto (1995-1998) e César 

Borges (1999-2002). 

Esse “novo ciclo” tem como embrião alguns documentos preliminares gerados entre 

1990 e 1991, dentre os quais destacam-se o já citado Salvador: uma alternativa pós-

industrial – Cultura, turismo e alta tecnologia (SUAREZ, 1990) e Bahia: novas fronteiras do 

turismo (BAHIA, 1991) cujas concepções e propostas foram, em grande medida, 

incorporadas ao PRODETUR/BA, publicado em 1992, em suas versões “regionais”, isto é, sob 

a forma de planos de desenvolvimento para cada uma das 7 zonas turísticas prioritárias 

delimitadas: Baía de Todos os Santos, Costa dos Coqueiros, Costa do Dendê, Costa do 

Cacau, Costa do Descobrimento, Costa das Baleias e Chapada Diamantina. 

O PRODETUR/BA foi concebido, segundo depoimento do superintendente da SUDETUR, 

Superintendência de Desenvolvimento de Turismo da Secretaria da Cultura e Turismo do 

Estado da Bahia, além registros documentais (BAHIA, 1998-a), como uma iniciativa do 

Estado da Bahia, em 1991 (GUADENZI, 2001, p. 86). Porém, na mesma época, os demais 

governos estaduais do Nordeste esboçavam planos de desenvolvimento econômico e 

incorporavam o turismo como uma atividade a ser fomentada e planejada, a exemplo do 
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Ceará, que em 1989 lançava o PRODETURIS – Programa de Desenvolvimento do Turismo do 

Litoral do Ceará, posteriormente reestruturado de acordo com a concepção PRODETUR-NE e 

sob o título de PRODETUR-CE, em 1992 – (TEIXEIRA, 1996). 

Já em 1990 começaram as articulações políticas que desembocariam no Programa 

de ação para o desenvolvimento do turismo do Nordeste – PRODETUR/NE. Segundo Alves 

Filho (1997), a origem do programa está numa proposta do Estado de Sergipe apresentada 

ao presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, em janeiro de 1990, cujo 

montante era de US$ 120 milhões, inferior ao patamar mínimo dos programas financiados 

por aquela instituição. O presidente do BID, na oportunidade, sugeriria ampliar a abrangência 

dos projetos para todo Nordeste, aproveitando concepções e propostas ali apresentadas 

apenas para Sergipe. 

Após várias negociações, o PRODETUR/NE, formulado conjuntamente pela EMBRATUR, 

SUDENE, Banco do Nordeste, e governos estaduais, teve estabelecida como meta principal 

atuar sobre as deficiências de infra-estruturas básicas e melhoria dos serviços públicos 

existentes na região, em áreas favoráveis à expansão do turismo, através de investimentos 

diretos ou de incentivo à implantação de equipamentos e serviços privados, pudesse 

alcançar os efeitos previstos em termos de pleno desenvolvimento da atividade. 

Com a assinatura do Contrato 841-OC/BR, referente ao Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil – PRODETUR/NE I, entre o Banco do 

Nordeste e Banco Interamericano de Desenvolvimento, em dezembro de 1994, e, 

posteriormente entre o Banco do Nordeste e os sub-mutuários (estados nordestinos), foram 

dados os passos iniciais para a implementação da nova política de reestruturação do setor 

de turismo no Nordeste. A cada um dos estados da região coube elaborar e apresentar os 

projetos específicos, dentro do modelo e das condições estabelecidas no programa geral 

(BNB, s/d). 

Em 1995 o governo estadual procedeu Uma reformulação da estrutura 

organizacional do sistema público de gestão turística, retirando a área da Cultura da pasta 

da Secretaria da Educação e a do Turismo, da Secretaria da Indústria e Comércio, criando a 

Secretaria de Cultura e Turismo – SCT, à qual foram integradas a Bahiatursa, a Fundação 

Cultural do Estado, a Fundação Pedro Calmon, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural 

e o Arquivo Público Estadual. Foi também criada a SUDETUR – Superintendência de 

Desenvolvimento Turístico, órgão da estrutura da SCT responsável pela formulação das 

políticas, pelo planejamento e gerenciamento dos projetos derivados do PRODETUR. 

Apesar dos diagnósticos positivos quanto aos resultados econômicos obtidos nos 

primeiros anos de vigência, no que se refere à ampliação do fluxo e da receita turística 

gerada e da captação de investimentos privados (MENDONÇA, 2002, GAUDENZI, 2001), o 
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PRODETUR/BA teve seus percalços dentro da própria lógica empreendedorista e de acordo 

com as metas de competitividade traçadas. Em síntese, a avaliação apresentada em 

documento da SCT (2001) afirma que os avanços econômicos no setor não foram tão 

significativos quanto era esperado em função de entraves à maior competitividade do 

“produto Bahia”. Tais problemas foram relacionados a algumas características da atividade 

turística no estado, entre as quais: a) grande concentração espacial da economia turística 

da Bahia em torno de Salvador e Porto Seguro, apesar das estratégias e de alguns êxitos 

nas metas de expansão da atividade para o interior; b) qualidade e diversidade de 

segmentos e produtos ainda são restritas, dificultando a atração de visitantes dotados de um 

maior poder aquisitivo; c) segmento empresarial apresenta baixa competitividade devido a 

adoção de estratégias individuais e isoladas, com baixo índice de capitalização, visão 

limitada e imediatista, numa atitude passiva em face às iniciativas do estado; d) setor público 

que ainda atua como principal protagonista, centralizando de forma paternalista sua 

intervenção na atividade turística, o que dificulta a superação de alguns entraves nas 

relações entre os setores público e privado. Este diagnóstico levou à percepção da 

necessidade de uma “grande reestruturação do setor turístico” de forma a “consolidar a 

Bahia como destino mais visitado do país”. (GAUDENZI, 2001, 107). 

Com base nessa avaliação oficial, foram desencadeadas outras ações para tentar 

promover uma política de turismo mais articulada e com maior comprometimento das 

lideranças empresariais nas decisões e na condução do processo, o que se pretendia 

através do chamado “cluster do entretenimento”, definido como "um grupamento de 

empresas líderes que comercializam produtos e/ou serviços competitivos em mercados 

estratégicos". O cluster foi criado em 2002 no intuito de promover a evolução do 

planejamento do turismo, buscando integrar seus segmentos específicos (hotelaria, 

agências e operadoras) com as áreas conexas de cultura, lazer, esportes, música, 

gastronomia e outros. 

Essa concepção está presente no plano Plurianual 2000-2003, no qual o governo 

estadual estabelece 4 macro-estratégias de desenvolvimento: 1) Salto de qualidade na vida 

dos baianos; 2) Crescer, desconcentrar e diversificar: uma estratégia de desenvolvimento 

equilibrado; 3) Promover a expansão das bases produtivas; e 4) Aprofundar e consolidar a 

modernização do Estado. Existem referências ao turismo em todas as 4 macro-estratégias, 

mas seu enquadramento em programas específicos se situa no campo da expansão das 

atividades produtivas, no qual se destaca como “[...] um dos setores que mais crescem na 

economia baiana e, principalmente, que apresenta maior potencial para a geração de 

empregos constituindo, dessa forma, uma área estratégica para o desenvolvimento do 

Estado” (BAHIA, s/d, p. 153). 
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Para o período 2000-2003 o Plano Plurianual previu a continuação dos investimentos 

do Governo do Estado, da ordem de R$ 287 milhões, em obras de infra-estrutura, de modo 

a viabilizar obras de saneamento, abastecimento de água, rodovias e aeroportos. O objetivo 

explicitado foi trazer para a Bahia um fluxo de 4,5 milhões de turistas, criar 90 mil novos 

empregos, consolidando o Estado como pólo turístico nacional e buscando incrementar o 

fluxo de visitantes internacionais (BAHIA, s/d, p. 158). 

PRODETUR: laços interinstitucionais das estratégias de desenvolvimento turístico no 
Nordeste 

O PRODETUR/BA não deve ser analisado como uma iniciativa isolada pois trajetória se 

enquadra no processo de formalização do Programa de Desenvolvimento do Turismo no 

Nordeste do Brasil – PRODETUR/NE I, entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), o BNB e estados nordestinos, que viabilizou, de fato, a implementação dessa nova 

política de reestruturação do setor de turismo no Nordeste. 

As premissas do PRODETUR/NE e da política de turismo na Bahia estão baseadas 

numa mesma concepção de planejamento que pretende harmonizar opções aparentemente 

contraditórias de desenvolvimento que se colocam no âmbito da tensão globalização x 

territorialização, ou seja, implementar um modelo de desenvolvimento turístico compatível 

com as características endógenas do território, em termos de sustentabilidade social e 

ambiental, e, ao mesmo tempo, sintonizada com tendências do mercado globalizado, de 

modo a atender as exigências dos operadores e dos consumidores dos países emissores. 

O PRODETUR forjou-se como um programa concebido e elaborado através de uma 

variada gama de instituições governamentais e supragovernamentais (OMT, BID) sendo 

articulado a partir das premissas do planejamento e do desenvolvimento integrado do 

turismo, a partir do aproveitamento das potencialidades turísticas de cada estado nordestino 

e de sua articulação mais ampla em termos de desenvolvimento regional. As metas 

econômicas básicas do programa, estabelecidas desde 1992 (BRASIL, 1992) estão 

direcionadas a: aumento do fluxo de turismo receptivo; aumento da permanência do turista; 

indução de investimentos em infra-estrutura turística; geração de emprego e renda através 

da exploração da atividade turística. 

Do ponto de vista do relacionamento interinstitucional, o programa representa o 

resultado concreto de uma articulação política em diferentes escalas territoriais, envolvendo 

agências que participam ou influenciam, em maior ou menor grau, na concepção e 

condução do PRODETUR. No plano internacional, destacam-se três organizações: OMT - 

Organização Mundial do Turismo - Fórum global para políticas de turismo, como organismo 

dos sistemas das Nações Unidas. IATA - International Air Transport Association - Tem como 

missão representar e servir a indústria de transportes aéreos. WTTC – World Travel and 
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Tourist Council - Fórum global de líderes de negócios de turismo. Essas instituições 

fornecem referências de diretrizes e normas técnicas que orientam os formuladores de 

políticas públicas e a atuação dos órgãos governamentais nacionais e regionais de turismo 

em diversas partes do mundo. 

Entretanto, talvez a influência que incide mais fortemente nas políticas de turismo no 

Nordeste e na Bahia, em anos recentes, seja a do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, como organismo financiador do PRODETUR. Em suas “Políticas 

Operativas” OP 726 – Turismo, documento de referência para o setor, elaborado em 1981, o 

BID estabelece que as solicitações de empréstimos e de cooperação técnica em turismo 

devem atender os objetivos gerais de “atrair o turismo internacional e promover o turismo 

nacional a fim de melhorar a situação da balança de pagamentos dos países e elevar o nível 

de renda local”, de “desenvolver principalmente as áreas que possuem atrativos turísticos e 

que se encontrem pouco desenvolvidas” e de “abrir novas oportunidades de nas áreas de 

atração turística”. 

No plano nacional, os órgãos e agências governamentais envolvidos mais 

diretamente na gestão das políticas de turismo que incidem no Nordeste são, 

principalmente: EMBRATUR, Banco de Nordeste e BNDES. 

Além dos órgãos federais apresentados, algumas organizações privadas (Entre elas: 

ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagens; AMHT – Associação dos Meios de 

Hospedagem e Turismo; ABRAJET – Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de 

Turismo; ABIH – Associação Brasileira da Indústria Hoteleira; ABRASEL - Associação 

Brasileira de Bares, Restaurantes, Entretenimento e Lazer; e ABRACCEF – Associação 

Brasileira dos Centros de Convenções e Feiras) são influentes nas políticas de turismo, 

principalmente no âmbito da promoção, divulgação e articulação dos interesses e 

concepções dos agentes de mercado perante os órgãos governamentais. Nesse tipo de 

articulação destaca-se a Fundação CTI NORDESTE, entidade privada que congrega 

empresários ligados à atividade turística e que procura atuar na melhoria da qualidade do 

turismo no Nordeste e sua divulgação, mediante o aprimoramento dos produtos turísticos da 

região. 

A dimensão territorial das estratégias de desenvolvimento do turismo no âmbito do 
PRODETUR/NE 

A dimensão territorial das estratégias de desenvolvimento do turismo é evidente na 

medida que as viagens por motivo de lazer ou recreação demandam, nos respectivos 

destinos, espaços diferenciados, dotados de infra-estruturas ou reservados para esse fim, e 

estabelecem sua funcionalidade como forma de consumo de lugares/paisagens. Uma vez 
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inseridos no mercado, lugares/paisagens tornam-se produtos turísticos que, porém, à 

diferença de outros bens, não podem ser transladados e só podem ser consumidos in situ. 

Considerando o acirramento da competição entre lugares no mercado de viagens e 

turismo, sobretudo nos anos 1990, fenômeno que tende a estreitar a margem para 

processos espontâneos de “invenção de lugares turísticos”, na acepção de Knafou (1996), a 

transformação de um sítio geográfico em produto turístico implica as necessárias elaboração 

e promoção desse produto para inseri-lo de maneira competitiva no mercado. 

Um lugar como produto ou destino turístico é produzido, nas condições 

contemporâneas, através da combinação de dois tipos de estratégias. Em primeiro lugar, 

estratégias locacionais que visam alterar os conteúdos técnicos, funcionais e estéticos de 

lugares turísticos (ou selecionados como potencialmente turísticos), com investimentos em 

infra-estruturas, obras urbanísticas ou paisagísticas e equipamentos de uso coletivo, a fim 

de valorizar segmentos selecionados do espaço e estabelecer a base geográfica para o 

desenvolvimento turístico. 

Pode-se perceber, nesse sentido, que as estratégias de ação formuladas no 

PRODETUR partem da tentativa de revisão do enfoque tradicional das políticas de turismo no 

Brasil, anteriormente baseado quase somente no financiamento para implantação de 

equipamentos e serviços turísticos (basicamente hotelaria), cujos resultados foram 

nitidamente tímidos (CRUZ, 1998, p. 347). 

O PRODETUR, por outro lado, aplica enfoques nos quais as qualidades dos atrativos, 

as potencialidades turísticas da região, constituem ativos a serem valorizada, recursos 

valiosos porém insuficientes para gerar produtos turísticos de qualidade se a eles não forem 

agregados outros elementos como infra-estruturas básicas e equipamentos turísticos 

compatíveis, conforme está explicitamente colocado em documento do Banco do Nordeste 

(BNB, s/d-b) 

Os objetivos do Prodetur/NE, apresentados no resumo executivo do contrato entre o 

BID e o governo brasileiro, definem linhas de ação que denotam mudanças nos modelos de 

planejamento e gestão pública do turismo. Esses objetivos incluem: a) desenvolvimento 

institucional de entidades turísticas e ambientais dos estados e municípios, “nos lugares 

turísticos selecionados”; b) melhorar as condições sanitárias e ambientais das zonas de 

turismo mediante inversões em abastecimento d’água e esgotos, manejo de resíduos 

sólidos e recuperação e proteção do meio ambiente; c) facilitar os deslocamentos até a 

região [NE] e dentro dela melhorando os aeroportos, os sistemas viários urbanos e as 

estradas secundárias; e d) melhorar e diversificar os produtos turísticos da região mediante 

a recuperação e conservação do patrimônio histórico e a revitalização de zonas adjacentes, 

assim como o melhoramento das praias, parques e outros recursos naturais básicos. 
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Os objetivos do PRODETUR/NE contemplam a dimensão territorial, com o destaque 

para o componente institucional dos organismos governamentais envolvidos, suporte para a 

consecução das metas da política de desenvolvimento do turismo. O enfoque no 

desenvolvimento institucional orienta-se principalmente para a eliminação das restrições ao 

crescimento do turismo relacionadas a infra-estruturas e serviços públicos inadequados. 

As políticas regionais de turismo no Nordeste caracterizam-se por grandes 

operações de reordenamento do território, visando atender os padrões e demandas do 

mercado internacional, conforme as indicações das Políticas Operativas (OP-726 Turismo) 

do BID que recomendam que as solicitações de empréstimos para projetos de inversão no 

campo do turismo atendam, entre outros, objetivos de atrair o turismo internacional de forma 

a melhorar a balança de pagamento dos países. O foco prioritário é a valorização das 

potencialidades naturais do Nordeste, concomitante com a estratégia de atenuação das 

precárias condições infra-estruturais das cidades. Essas duas facetas expressam o quanto 

as políticas setoriais de turismo possuem, em geral, um componente territorial forte, tanto 

pela natureza das externalidades (ou atributos ambientais) que a atividade turística requer, 

nos segmentos do espaço geográfico onde se implanta e se desenvolve, quanto pela 

conjuntura política contemporânea exigente de protagonismo local, embora susceptível a 

fortes contradições no embate com a centralização de decisões no plano dos governos 

estaduais, como na Bahia. 

A redução das deseconomias externas representadas pelas precárias condições de 

saneamento, infra-estruturas de transporte, conservação ambiental no entorno das cidades, 

habitação e qualidade de vida geral da população, constitui o desafio das políticas de 

turismo no Nordeste, o óbice a ser superado para viabilizar o alcance das metas 

econômicas para o setor. A estratégia dos programas governamentais está amparada, 

portanto, na compreensão ou aceitação do paradoxo do desenvolvimento do turismo em 

regiões marcadas por grande desigualdade e pobreza: fazer do espaço geográfico um 

produto competitivo no mercado apesar da degradação gerada em tais condições sociais 

desfavoráveis. Evidentemente, o quadro socioespacial do entorno regional põe-se à mostra 

em grande contraste com a configuração paisagística requerida no imaginário do turismo, 

configuração para a qual os atributos naturais do Nordeste representam, por outro lado, uma 

potencialidade, uma base de recursos a serem explorados com largo horizonte de 

aproveitamento econômico. 

Assim ao Estado caberia resolver tal equação: planejar e gerir o território de tal 

maneira que os recursos financeiros escassos para praticar políticas urbanas e regionais de 

amplo raio de alcance social e geográfico, pudessem ser canalizados para programas de 

desenvolvimento capazes de incidir muito seletivamente no território, otimizando a 
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exploração de suas potencialidades em termos de retorno dos investimentos privados, mas 

que também pudessem reverter em melhorias visíveis e “consumíveis” pela população local. 

Nessa concepção, os vultosos investimentos necessários para a melhoria das 

condições sanitárias da cidade de Salvador e seu entorno, somente se viabilizaram através 

da inclusão desse objetivo social numa política mais abrangente de desenvolvimento do 

turismo, esta sim, considerada para referendar as escolhas políticas que convergiram para a 

formulação do “Bahia Azul” – Programa de Saneamento Ambiental para Salvador e os 

municípios da Baía de Todos os Santos, orçado em US$ 440 milhões, dos quais US$ 264 

milhões financiados pelo Banco, orçamento posteriormente expandido para US$ 600 

milhões. Deve ser ressaltado que este programa foi contabilizado como investimento em 
infra-estrutura turística pelos órgãos governamentais do setor e para o esforço de 

captação dos recursos junto a organismos internacionais. 

Estratégias de desenvolvimento turístico na Bahia 

A política de desenvolvimento do turismo do governo estadual da Bahia a partir de 

1991, engloba tanto ações diretamente associadas à atividade turística, como as de 

promoção e marketing, quanto uma extensa lista de obras de infra-estrutura em diferentes 

setores como os de água e saneamento, sistema viário, aeroportos, além da criação de 

áreas de proteção ambiental e recuperação de patrimônio histórico. Além disso, as políticas 

públicas para o setor abrangem ainda ações de desenvolvimento institucional e qualificação 

de recursos humanos. A fundamentação da política pública para o turismo na Bahia aponta 

para um tipo de divisão do trabalho com relação às competências dos agentes na condução 

de cada uma das estratégias, de tal forma que ao governo cabe, prioritariamente, os 

investimentos de infra-estrutura, destinados não somente ao fluxo turístico ou a viabilizar os 

investimentos privados, mas a “atender à população residente de maneira geral”, como 

argumentam seus porta-vozes. 

A estratégia inicial estabelecia o objetivo básico de retomar o crescimento do turismo 

baiano, investindo nas ações mercadológicas para veicular um nova imagem do “produto 

Bahia” junto aos principais mercados emissores internacionais e nacionais e, assim, captar e 

“cativar” a demanda de um maior fluxo turístico pelos atrativos do estado (SANTOS SILVA, 

2001). 

Essa estratégia inicial foi complementada através de um conjunto de ações e 

investimentos direcionados a diversificar o “produto Bahia”, isto é, um produto turístico 

constituído pela combinação de espaços (atrativos) + infra-estruturas + serviços, com o 

objetivo de elevar a permanência e o nível médio de gastos do turista no estado, 

canalizando “os benefícios socioeconômicos derivados do turismo para as suas regiões 

menos desenvolvidas”, segundo argumento oficial. 
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Esse conjunto de ações, especialmente as que envolviam captação de recursos 

financeiros para infra-estruturas nas áreas turísticas, foram contempladas através de várias 

fontes de recursos, de modo que a política de turismo na Bahia tem absorvido investimentos 

do próprio Tesouro do Estado e de outras instituições de financiamento: BNDES, Governo 

Federal, Caixa Econômica Federal, Banco Mundial, FUNGETUR - Fundo Geral de Turismo. 

A mobilização desses recursos confirma também a posição de destaque do turismo na 

agenda governamental, a partir de 1991. 

Estratégias locacionais e o princípio da seletividade na avaliação dos atrativos e na 
delimitação das zonas turísticas 

A análise do turismo como vetor de desenvolvimento parte da consideração dessa 

atividade na composição dos instrumentos de gestão do território, contemplando um 

conjunto de ações que têm como objeto lugares/paisagens cujos atributos são qualificados 

como aptos à turistificação e, conseqüentemente, sujeitos às intervenções na construção do 

espaço turístico, o que pressupõe certas condições geográficas, técnicas e econômicas para 

atender ao turista-consumidor (HALL, 1994; CUNHA, 1997), requisitando a implementação de 

políticas de uso do território, zoneamentos econômico e ecológico, programas de 

urbanização e saneamento, visando a exploração turística dos recursos naturais, do 

patrimônio histórico e dos valores culturais. 

No entanto, a intervenção governamental na produção de espaços turísticos, 

enfrenta a necessidade de equacionar, entre outras questões, o dilema entre transformar e 

preservar os lugares, isto é, modificar características negativas ou indesejáveis, a fim de 

eliminar obstáculos à turistificação, e ao mesmo tempo, conservar atributos locais 

reconhecidos como atrativos, segundo certos padrões de oferta de produtos turísticos no 

mercado. 

A elaboração de atratividades e produtos turísticos resulta da valorização das 

características – eventualmente qualificadas como excepcionais ou singulares – dos 

lugares, através de um conjunto de operações objetivas de intervenção sobre o território, de 

apropriação, promoção e agenciamento de certas práticas socioculturais, além de outras, de 

caráter simbólico, que contemplam a produção e disseminação de discursos e imagens 

relativas aos lugares e seus habitantes como espaços privilegiados para a consumação do 

lazer em “territórios do ócio” (NICOLAS, 1986, apud BENEVIDES; GARCIA, 1997). O conjunto 

dessas ações pode resultar na “invenção dos lugares turísticos”, incorporando e 

ultrapassando as características socioespaciais iniciais que lhes dão suporte, estabelecendo 

locus especializados para práticas de lazer e consumo voltados a satisfazer desejos, 

necessidades, expectativas, o que geralmente é objeto de operações de propaganda e 

marketing a partir de imagens que se forjam através da seleção, depuração e atualização 
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dos atributos paisagísticos e humanos dos lugares, “hipertrofiando” certas singularidades 

mais propícias ao consumo turístico. 

Entre suas estratégicas, a política estadual incluía a diversificação do “produto 

Bahia”, na forma do “desenho de uma nova geografia turística” (GUADENZI, 2001), constituída 

por 7 zonas (abrangendo 51 municípios), selecionadas tanto pelos seus potenciais de 

atrativos diferenciados para o atendimento de uma demanda segmentada, quanto pela 

necessidade de adequação das intervenções programadas às características de cada um 

desses subespaços, cada um “ancorado” num destino ou pólo, caracterizados por atrativos 

diferentes, exigindo ações governamentais específicas. 

Assim, política estadual de turismo contempla uma gama de ações e investimentos 

direcionados para a consolidação dos espaços e produtos, o que requer um aparato 

organizacional que abrange, inclusive, o âmbito dos municípios envolvidos, de modo a 

atender às necessidades de mobilização e integração dos variados agentes, interesses e 

recursos influenciados pelo processo, e a ação harmonizada entre os municípios e o estado. 

Esta seria a linha mestra do arcabouço institucional preconizado para o desenvolvimento 

“sustentado” dos pólos turísticos elegidos como prioritários. 

Portanto, a implantação de infra-estrutura física nas zonas turísticas é apenas uma 

parte das estratégias que abrangem, além das obras de saneamento básico, transportes, 

limpeza urbana, recuperação do patrimônio histórico e proteção ambiental, ações de 

fortalecimento institucional das entidades estaduais e municipais envolvidas, incluindo 

planejamento/gestão, capacitação técnica e elaboração de material promocional. 

Em termos de planejamento territorial, o modelo adotado pode ser definido como um 

processo de racionalização e modelagem de paisagens/lugares como produtos turísticos, o 

que começa pelos dados do lugar e se efetiva na construção do espaço turístico. No 

primeiro momento, a geografia faz o turismo, o que significa que no território que se 

encontram os elementos materiais e não-materiais que constituem a base de recursos, os 

atrativos como parte constitutiva de produtos. Num segundo momento, o turismo (re)faz a 

geografia, isto é, as condições locais requeridas para essa atividade dependem de 

investimentos para a instalação dos serviços e sua adequação às características locais, 

através da assimilação de inovações espaciais e dos impactos esperados desse processo 

focalizado na perspectiva de “alavancar o desenvolvimento de regiões deprimidas através 

da atividade turística” (BAHIA, 1993). 

Nessa lógica, os centros turísticos implantados foram planejados para 

integrar/estruturar espaços turísticos e para viabilizar “produtos competitivos” (BENI, 1997, p. 

84), ajustados às demandas dos mercados. A competitividade depende, nesse caso, da 

combinação de fatores e da integração entre as atividades, em áreas geográficas onde se 
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concentram os negócios turísticos. As vantagens competitivas dos espaços dependem das 

inter-relações entre os agentes e da capacidade destes de atuarem reforçando as condições 

de competitividade, constituindo conglomerados ou clusters. Segundo Cunha (1997, p. 220), 

um cluster turístico é a combinação de atrações, infra-estruturas, equipamentos, serviços e 

capacidade de organização “concentrados numa área geográfica delimitada”. Nessa 

abordagem, o contexto local e suas condições diferenciadas podem ser decisivos para 

estimular a inovação e mobilizar os “investimentos em aptidões, capacidades e ativos 

físicos”. 

O enfoque que orienta as ações do governo estadual para a competitividade do 

produto turístico Bahia, inspiradas no conceito de cluster, faz parte, por sua vez, da proposta 

de desenvolvimento regional denominada Iniciativa pelo Nordeste (BAHIA, 1996) que sugere 

práticas de planejamento com participação direta dos empresários, na forma de câmaras 

setoriais, um modelo de organização entendido como “mecanismo complementar às ações 

de gerenciamento empresarial, mais do que necessário nos tempos de globalização rumo à 

competitividade”, e para “dar conta da dimensão espacial de nossa geografia turística” que 

não admite “um tratamento geral e uniforme” porque “é caracterizada por uma certa 

heterogeneidade estrutural” (BAHIA, 1998, p. 2). 

Esse tipo de comprometimento dos atores, rumo á formulação de uma estratégia de 

competitividade concertada entre diferentes segmentos envolvidos no desenvolvimento 

turístico, vem sendo articulada, no âmbito do governo estadual, desde 1996. Entretanto, não 

foi possível verificar a atuação efetiva desses fóruns, pelo menos até meados de 2002. 

A partir dos fundamentos e concepções gerais apresentados, as estratégias 

locacionais implementadas podem ser classificadas, numa primeira aproximação, em duas 

escalas espaciais de ação governamental: escala intra-urbana e escala inter-urbana. 

Na escala intra-urbana, opera-se a remodelagem das cidades com a introdução de 

novas formas e conteúdos, renovando velhos objetos plasmados na paisagem. A 

reconstrução das cidades, no processo de urbanização turística, contempla a transformação 

de lugares cuja função passa a ser o consumo e o lazer, o que impõe novas características 

técnicas e estéticas ao espaço construído, alterando a espacialização social, através da 

combinação de objetos e valores locais herdados com novos elementos materiais e 

simbólicos incorporados ao lugar (LUCHIARI, 1998), num processo de valorização que 

conjuga intervenções no espaço com ações de marketing que aplicam discursos e imagens 

de uma urbanidade distintiva (GARCIA, 1998) para vender a cidade num ambiente de 

competitividade (“guerra de lugares”) no mercado global. 

Na escala inter-urbana, promove-se a incorporação de novas áreas de baixa 

densidade demográfica e de infra-estruturas técnicas, principalmente nas áreas litorâneas 
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fora da Região Metropolitana, lançando as bases para a articulação dessas regiões, 

anteriormente isoladas e economicamente deprimidas, com os centros mais dinâmicos do 

estado e com os pólos emissores de turismo nacional e internacional, através das seguintes 

tipos de intervenção: 

 estabelecimento da logística de acessibilidade: construção ou reforma da rede 

e das infra-estruturas viárias e instalação/ampliação de rodoviárias e aeroportos; 

 instalação de infra-estruturas de abastecimento d’água, saneamento e 

energia elétrica, estendendo essas redes de serviços públicos a áreas onde estão previstos 

investimentos em novos equipamentos turísticos diversos. 

As estratégias territoriais vinculam, então, racionalidade econômica e dinamização 

espacial, convergindo para o chamado “Sistema Bahia de Turismo”, pensado como sistema 

territorial que articulará geográfica e funcionalmente, segundo a concepção do Governo do 

Estado (Bahia, 1996), todas as regiões turísticas da Bahia de modo a maximizar o 

aproveitamento dos recursos, infra-estruturas e equipamentos implantados, a fim de 

aumentar a eficiência, reduzir custos e gerar maior acumulação privada e maior receita 

tributária. 

As estratégias locacionais da política estadual de turismo da Bahia, sinteticamente 

descritas acima, constituem um componente primordial do processo de produção do espaço 

turístico, perante o qual as intervenções em infra-estruturais podem ser analisadas como um 

conjunto de “políticas públicas ‘geografizadas’, instauradoras de rugosidades no território” 

que estabelecem vetores “condicionadores de seu ordenamento, controle e valorização” 

(BENEVIDES, 1998, p. 325). Tais intervenções geram objetos espaciais novos/renovados, 

integrados em sistemas técnicos, que visam dar nova funcionalidade e novos usos aos 

lugares, o que significa também a manifestação das intencionalidades e da presença da 

política na constituição do espaço. Para Santos (1984, p. 103), objetos técnicos 

(geográficos) são portadores de intencionalidade funcional e simbólica. Assim, o discurso 

dos objetos e de sua funcionalidade transforma-se em discurso da sedução (apelos 

estéticos, monumentalidade) e o discurso das ações em discurso da sua legitimação. Na 

produção do espaço turístico, é possível enfocar as infra-estruturas e equipamentos 

turísticos como objetos geográficos que seduzem e são justificados por sua função 

econômica e legitimados pelo discurso do turismo como atividade supostamente propulsora 

do desenvolvimento e geradora de benefícios sociais. 

Esse enquadramento teórico permite uma melhor compreensão de um dos conceitos 

fundamentais da política estadual de turismo da Bahia a denominada nova geografia 

turística que consiste no mapeamento das potencialidades turísticas locais e a seleção de 

áreas prioritárias para intervenção pública. Os critérios aplicados na seleção das áreas e, 
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conseqüentemente, no “desenho” dessa “nova geografia turística” são: a) qualidade dos 

atrativos (referenciada nas tendências do mercado internacional); b) existência de um pólo 

já consagrado (destino âncora) cuja área de influência abrange uma zona turística; c) 

existência de baixa densidade de ocupação dos espaços; e d) características geográficas 

que permitam implantação de equipamentos de hospedagem e lazer sem impactos 

ambientais; 

Para Mello e Silva (1996-a, p. 140) a “perspectiva nitidamente regional” adotada na 

elaboração e aplicação do PRODETUR/BA é reveladora de uma mudança de concepção e 

de enquadramento institucional das políticas de desenvolvimento turístico, focando com 

maior atenção as diferentes características dos “novos lugares e áreas turísticas” do estado, 

implicando, por outro lado, maior importância estratégica para a implantação do turismo 

onde prevalece a fragilidade das bases econômicas locais. Segundo o mesmo autor, as 

mudanças observadas nos padrões de localização da atividade, processo que em grande 

medida está ocorrendo por uma “indução endógena ao crescimento”, é a “afirmação da 

estrutura espacial centro-periferia no turismo na Bahia, com forte expansão e recente 

dispersão das atividades do setor nas periferias”. 

O estabelecimento e a consolidação da indústria turística, tal como vem ocorrendo 

na Bahia e em todo o Nordeste, não prescinde desse processo de incorporação de novos 

espaços (periféricos) ao mercado turístico, da transformação de paisagens em produtos 

turísticos. A dinâmica territorial do processo também consistiu no esforço governamental de 

comprometimento das lideranças políticas e empresariais locais para ações 

complementares. 

Em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Turismo, o PRODETUR/BA 

estabelece, para as zonas litorâneas da Bahia, uma linha de concentração das atividades 

turísticas em pólos (apoio para empreendimentos privados visando a implantação de meios 

de hospedagem de padrão internacional). Esse modelo está baseado na premissa dos 

efeitos positivos de economia de aglomeração como foco de atração de outras atividades 

(concentração da oferta de serviços complementares), “facilitando também a instalação de 

infra-estrutura polarizada que tende a aumentar o produto e favorece o desenvolvimento 

sustentado da região” (BAHIA, 1992, p. 34). 

As estratégias apontadas implicam que os atributos socioespaciais se convertem em 

produtos: paisagens naturais, cultura popular e patrimônio histórico, se tornam insumos, 

uma condição para uma política econômica do turismo baseada na diversificação de 

destinos. A combinação do acervo de recursos naturais com o patrimônio histórico e cultural 

constitui, portanto, o arcabouço territorial de atrativos para a oferta de ampla gama de 

produtos turísticos para determinados segmentos do mercado. 
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Alocação de investimentos e lógica de ordenamento nas zonas turísticas 

A análise da alocação de investimentos na atividade turística requer, como adverte 

Beni (1998), que seja levada em conta a dificuldade de distinguir entre as modalidades de 

inversões públicas, aquelas que são diretamente ligadas ao setor. Segundo o autor, a 

dificuldade de estimar o investimento público em turismo “reside no fato de não se dispor de 

uma classificação funcional dos gastos de capital do setor público” de modo a distingui-lo 

dos demais. (1998, p. 67). 

A ênfase dos investimentos públicos em infra-estruturas, como suporte básico ao 

desenvolvimento turístico, pode ser interpretada a partir de uma linha de analise que define 

o estoque de capital social fixo (infra-estrutura) como uma variável importante na explicação 

do desenvolvimento regional (BENITEZ, 1998), isto é, a infra-estrutura como um importante 

insumo no crescimento econômico. 

Os dados referentes aos investimentos públicos e privados apresentados são 

oriundos de fontes do governo estadual, basicamente da Superintendência de 

Desenvolvimento Turístico da Secretaria de Cultura e Turismo, de acordo com os critérios 

que esse órgão utiliza para contabilizar a parcela das inversões do setor público destinadas 

ao turismo e, por outro lado, com base nos levantamentos e estimativas de investimentos 

privados em equipamentos hoteleiros e recreativos. 

A análise da distribuição geográfica dos investimentos resultantes da política de 

turismo do governo estadual, vigente ao longo dos anos 1990, leva á conclusão que as 

diretrizes de desconcentração da atividade turística na Bahia não foram efetivamente 

cumpridas. Algumas das razões que explicam a dificuldade de alcançar as metas de 

desconcentração podem estar relacionadas à “necessidade de comprovar, para os agentes 

financiadores a viabilidade econômica e financeira dos investimentos em infra-estrutura 

pública” (ANDRADE, 2000), aliada a um volume de recursos limitados, em face do amplo 

programa estabelecido pela Bahia (MENDONÇA et al., 2000). 

Os recursos destinados ao PRODETUR têm custos financeiros que contribuem para 

aumentar o endividamento do Estado. Por conta disso, adverte Mendonça et. al. (2000), 

“áreas pioneiras para o turismo nem sempre têm conseguido a comprovação da viabilidade 

exigida pelos agentes financiadores, o que requer, para serem executadas, que fossem 

custeadas apenas pelo Tesouro Estadual, tornando-se mais difícil a sua realização.” Diante 

dessas limitações, os investimentos públicos do Prodetur/NE na Bahia, somados aos 

recursos de outras fontes, contabilizados como “investimentos em infra-estruturas para o 

desenvolvimento turístico”, se concentraram nas zonas turísticas mais visitadas: a Baia de 

Todos os Santos (Salvador) e a Costa do Descobrimento (Porto Seguro). 
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Do total de recursos públicos aplicados na década de 1990, quase a metade 

(43,65%) destinou-se à zona turística da Baía de Todos os Santos, seguida, 

respectivamente, pela Costa do Descobrimento, Costa do Cacau, Costa dos Coqueiros e 

Chapada Diamantina, que receberam os outros 40% dos investimentos públicos. Além 

disso, ao que tudo indica, essa concentração espacial dos investimentos públicos não 

apresenta perspectivas de reversão, em curto prazo, uma vez que cerca de 84% dos 

investimentos públicos já em execução estão ocorrendo também na Baía de Todos os 

Santos (tabela 1). 

No entanto, a maior concentração dos investimentos no entorno de Salvador, tem 

outros componentes específicos. Dos mais de US$ 1 bilhão, destinado à referida área, US$ 

475 milhões se referem ao Programa de Saneamento Ambiental de Salvador e Baía de 

Todos os Santos – Bahia Azul. A distribuição dos recursos por zonas e categorias de 

investimentos (tabela 2) mostra que o item água e saneamento absorve a maior parte do 

cerca de 40% para o conjunto do estado, e 48% para a zona da Baía de Todos os Santos. 

Os investimentos privados registrados na Secretaria de Cultura e Turismo, por sua 

vez, seguem a tendência apontada em relação às inversões públicas, embora em menor 

proporção (tabela 3), indicando que os recursos públicos “quase sempre funcionam como 

importante fator de atração dos investimentos da esfera privada”. As inversões privadas 

concluídas até 2000 concentraram-se na Baía de Todos os Santos (32,74%) e na Costa do 

Descobrimento (29,60%). No entanto, os investimentos em execução e em projeto apontam 

uma nova tendência, direcionados à Costa dos Coqueiros (influência do complexo Costa de 

Sauípe), devendo superar as demais zonas no período projetado até 2012, alcançando 

cerca de 46% do total, e a Baía de Todos os Santos com pouco mais de 7%, atrás da Costa 

do Descobrimento (27,7%) e da Costa do Cacau (8,3%). 

Tab. 1 - BAHIA: INVESTIMENTOS PÚBLICOS EM INFRA-ESTRUTURA PARA 
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO (1991-2002) 

1999/2002 ZONAS TURÍSTICAS 1991-94 1995-98 
Concluído Em Execução Em Projeto Subtotal 

Total Geral 

Costa dos Coqueiros 60.469 23.350 - 25.858 118.440 144.298 228.117
Baía de Todos os 
Santos 

87.774 299.176 14.192 431.472 204.782 650.446 1.037.396

Costa do Dendê 37.670 17.601 3.016 8.591 39.313 50.920 106.191
Costa do Cacau 11.801 81.453 150 29.514 89.373 119.037 212.291
C. do Descobrimento 12.875 36.274 9.322 78.315 88.784 176.421 225.570
Costa das Baleias 31.299 12.856 1.589 117 49.838 51.544 95.699
Chapada Diamantina 12.810 66.472 7.155 4.949 85.920 98.024 177.306
Outras 26.624 32.892 19.709 26.296 133.217 179.222 238.738
Montante Final 281.322 570.074 55.133 605.112 809.878 1.470.123 2.321.519
Fonte: http://www.sct.ba.gov.br/turismo-pag4.htm 
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Tab. 2- Bahia: Investimentos em infra-estrutura, seg. zonas turísticas e tipos 
de investimentos 1991-2005 (US$ milhões) 
cas Energia Rodovias Água e 

Saneamento
Aeroportos Patrimônio 

Histórico 
Outros Total % 

s 33 66 66 6 4 1 176 8,0 
antos 38 52 475 124 150 147 986 44,6 
ento 17 75 38 11 27 41 208 9,4 

5 85 78 19 2 24 213 9,6 
12 68 26 6 6 3 121 5,5 
10 71 9 0 0 3 93 4,2 

a 14 78 61 7 2 5 167 7,6 
16 28 143 0 0 56 245 11,1 
147 515 891 172 191 272 2210 100,0 

000 
  
Tabela 3 –  Investimentos Privados em Turismo 1991-2002, em US$ 1.000 
(posição em dez./2000) 

 Concluídos Em Execução Em Projeto Total Geral 
ZONAS TURÍSTICAS 1991-94 1995-98 Subtotal 1999-2000 Subtotal 2001-2002 Até 2012 TOTAL % 
Costa dos Coqueiros 32.360 25.730 58.090 2.429 60.519 209.323 2.307.665 2.577.507 46,97
B. Todos os Santos 90.536 111.140 201.676 0 201.676 69.850 145.600 417.126 7,60 
Costa do Dendê 11.571 2.527 14.098 6.510 20.608 750 201.579 222.937 4,06 
Costa do Cacau 22.544 39.450 61.994 5.552 67.546 50.273 336.875 454.694 8,29 
C. do Descobrimento 58.150 81.617 139.767 42.740 182.507 129.627 1.209.071 1.521.205 27,72
Costa das Baleias 17.988 6.030 24.018 23.321 47.339 5.556 91.906 144.801 2,64 
Chapada Diamantina 5.275 12.496 17.771 306 18.077 943 115.000 134.020 2,44 
Outras 6.550 4.423 10.973 4.654 15.627   15.627 0,29 
Montante Final 244.974 283.413 528.387 85.512 613.899 466.322 4.407.696 5.487.917 100 
Fonte: Sudetur 
  
Tabela 4 - Número de unidades habitacionais (UH) em meios de 
hospedagem – 1991-2002 (posição em dez./2000) 

 Concluídos Em Execução Em Projeto 
ZONAS TURÍSTICAS 1991-94 1995-98 Subtotal 1999-

2000 
Subtotal 2001-2002 Até 2012 TOTAL 

% 

Costa dos Coqueiros 1.350 1.015 2.365 68 2.433 1.840 8.775 13.048 29,27
B. Todos os Santos 1.993 1.217 3.210 0 3.210 555 1.148 4.913 11,02

Costa do Dendê 706 207 913 65 978 30 1.940 2.948 6,61
Costa do Cacau 1.296 557 1.853 102 1.955 400 5.320 7.675 17,22

C. do Descobrimento 3.065 1.880 4.945 2.210 7.155 604 4.800 12.559 28,17
Costa das Baleias 1.185 309 1.494 0 1.494 0 120 1.614 3,62

Chapada Diamantina 355 430 785 57 842 65 150 1.057 2,37
Outras 450 281 731 34 765  765 1,71

Montante Final 10.400 5.896 16.296 2.536 18.832 3.494 22.253 44.579 100,00
Fonte: Sudetur   

  

Porém, a correlação entre os investimentos públicos e os investimentos privados varia muito conforme a zona 
turística. A proporção entre investimentos privados e públicos concluídos (tabela 4.9), em execução e em 
projeto, de 1991 a 2005, conforme dados da SUDETUR, está em torno de 2,5, isto é, US$ 2,5 de investimento 
privado para US$ 1 de gasto público, considerando o conjunto das áreas de abrangência do PRODETUR/BA. 
Mas essa proporção chega a 14,64 na Costa dos Coqueiros e a 7,29 na Costa do Descobrimento, sendo inferior a 
1 na Baía de Todos os Santos e na Chapada Diamantina. 

Essa variação muito grande entre os valores dos investimentos públicos e privados indica dois processos 
distintos. De um lado, que as carências das regiões contempladas nas ações governamentais, vinculadas ao 
programa de desenvolvimento turístico, são muito distintas ou estão sendo focalizadas com diferentes graus de 
prioridade pelo governo. Por outro lado, mostra que os grandes investidores do setor, em particular grandes redes 
hoteleiras nacionais e internacionais que estão se implantando na Bahia seguem certos padrões semelhantes de 
decisões locacionais cujos critérios estejam possivelmente baseados não somente nas facilidades oferecidas pelo 
poder público, mas também numa percepção de tendências de mercado em relação aos destinos baianos. 

Numa análise mais desagregada dos investimentos turísticos por município é possível observar que os mesmos 
tendem a se concentrar em um número menor de localidades, principalmente nos pólos ou destinos âncora das 
zonas turísticas. 

Dentre os empreendimentos turísticos que se destacam pelas mudanças que representam na estrutura do ramo da 
hotelaria na Bahia, sobretudo no âmbito das grandes cadeias hoteleiras internacionais, o Complexo Costa do 
Sauípe, inaugurado em 2000, representa um marco distintivo. O referido empreendimento foi resultado da 
convergência de interesses e projetos de diferentes segmentos do capital nacional e internacional: PREVI (Fundo 
de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil), principal investidor e proprietário do complexo, a Construtora 
Odebrecht e quatro redes hoteleiras internacionais (Sol Meliá·, Accor, Marriott e Super Clubs). 
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Segundo Mendonça et. al. (2000) a entrada recente de grandes cadeias hoteleiras na Bahia é importante, porque 
confirma a inclusão do estado nas principais rotas do turismo nacional e internacional. Além disso, as grandes 
redes estimulam a melhoria da qualidade da hotelaria instalada e acirram a competitividade no setor, obrigando 
antigos estabelecimentos a investir em reformas físicas e melhoria dos serviços como condição para 
sobrevivência no mercado. Porém, o aumento da presença das grandes cadeias hoteleiras internacionais na Bahia 
é também um reflexo do processo de reestruturação que está redefinindo os padrões de concorrência do setor, 
“caracterizado por integração vertical e horizontal entre empreendimentos de diferentes países” com acentuada 
tendência de controle do segmento, nos países em desenvolvimento, por parte de empresas estrangeiras 
(SINCLAIR, 1998 apud LOIOLA, 2001, p. 68). 

Por outro lado, Andrade (2000) considera que o crescimento dos empreendimentos hoteleiros do tipo resort na 
Bahia “merece algumas ponderações, em face das limitações dos efeitos multiplicadores dos mesmos na 
economia local”. Os resorts se integram muito pouco às economias locais, seja pelo pouco ou nenhum consumo 
do que essas produzem, seja pela restrita utilização da mão-de-obra local, caracterizando o aménagement enclavé 
(CAZES; KNAFOU, 1995, p. 831) ou o “confinamento territorial do turismo” (YAZIGI, 1999). Na ausência de 
uma intervenção mais definida do poder público, afirma Andrade, os empreendimentos do tipo resort tendem a 
funcionar como enclaves, abastecendo-se em outras regiões e exercendo um efeito multiplicador limitado sobre a 
economia local. Em alguns casos, observa-se que, uma vez cessados os efeitos diretos da instalação do resort, os 
indiretos acabam sendo muito reduzidos e insuficientes para repercutir numa série de novos 
microempreendimentos (pousadas, restaurantes típicos), os quais costumam envolver mais os habitantes da 
comunidade e ter maiores impactos sobre a economia local. Conforme ressalta o mesmo autor, ainda que o 
empreendimento do tipo resort possa ser visto pelo Poder Público como uma primeira etapa do desenvolvimento 
do turismo, em localidades menos estruturadas, nada garante que irão proporcionar os desdobramentos positivos 
esperados. 

Os riscos que podem advir de um modelo fortemente baseado no predomínio dos resorts e das grandes cadeias 
internacionais, tais como os problemas observados em pequenos países do Caribe e da Polinésia cujas economias 
nacionais são altamente dependentes do turismo estrangeiro, são reais e previsíveis, mas não serão 
necessariamente os mesmos na Bahia, considerando as características da economia baiana. Além disso, “os 
efeitos positivos [ou negativos] dependerão do grau em que tais investimentos transferirem sua capacidade e seus 
conhecimentos especializados para os investidores e empresas domésticas” (SINCLAIR, 1998 apud LOIOLA, 
2001, p. 68), o que coloca o poder público, mais uma vez, numa posição estratégica na gestão do 
desenvolvimento. 

Estratégias político-intitucionais e os percalços da territorialização 

As observações acerca dos investimentos públicos e privados e sua distribuição espacial, bem como as 
ponderações sobre o caráter dos novos empreendimentos, permite um balanço sobre o desenvolvimento turístico 
na Bahia em decorrência das políticas governamentais, analisado do ponto de vista de sua territorialização. É 
mister relembrar que a “territorialização do desenvolvimento” implica, entre outras coisas, a necessidade de 
maior participação das forças sociais locais na condução política e institucional das mudanças, e/ou de renovação 
das bases produtivas, processos que tragam consigo melhores oportunidades de crescimento econômico 
endógeno e, ao mesmo tempo, a democratização dos benefícios gerados, o que significa – do ponto de vista das 
correntes institucionalistas –, a necessária convergência entre as ações públicas, os interesses privados e o 
fortalecimento das estruturas sociais que permitam alcançar o resultado da “alocação socialmente ótima dos 
recursos” (ABRAMOVAY, 2000, p. 4). 

Partindo dessas premissas, é possível esboçar uma avaliação das estratégias de desenvolvimento turístico na 
Bahia, seus aspectos positivos e os problemas gerados quanto ao seu “enraizamento territorial”. O notável 
crescimento do turismo na Bahia, na década de 1990, traz consigo o questionamento quanto à participação das 
populações receptoras no processo, assim como em relação à qualidade e à sustentabilidade desse processo, tanto 
do ponto de vista de se constituir como fonte de renda complementar para as populações locais, quanto em face 
às exigências de respeito aos patrimônios natural e cultural inscritos no território. 

Nessa perspectiva, as intervenções mais significativas, dentro no âmbito PRODETUR, foram levadas a cabo sob 
o título de “Ações para o Desenvolvimento Institucional”. A experiência mencionada foi desenvolvida pelo 
governo estadual na Costa do Descobrimento entre 1996/1998, como resposta às reivindicações de 
representações da sociedade civil e de lideranças políticas locais, quanto a necessidade de maiores informações 
sobre as ações do PRODETUR na região (SANT’ANNA et al., 2001). Essa experiência foi desencadeada com a 
formação de um núcleo de gestão participativa na região, em caráter preliminar e ainda muito dependente da 
liderança do setor público estadual. Um ano e meio depois, ocorreu a instalação de um órgão mais definitivo de 
representação colegiada, o Conselho Regional de Turismo da Costa do Descobrimento (CRT-CD), órgão do qual 
o governo estadual passou a ser apenas mais um membro. Como frutos do CRT são citadas a elaboração do 
Plano Estratégico do Turismo para a região da Costa do Descobrimento e o Calendário de eventos da costa do 
descobrimento para 1998. 
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Mesmo com esses resultados, aparentemente positivos, a experiência do Conselho Regional do Turismo permitiu 
constatar muitas dificuldades quase sempre presentes na construção de um processo de gestão participativa. 
Ainda de acordo com Sant’Anna et al.(2001), entre os principais desafios encontrados ao longo do processo 
poder-se-iam destacar a frágil participação da sociedade civil (pela própria ausência de uma cultura política 
participativa e dificuldades de acesso a informações), a falta de confiança entre os agentes, e a percepção da 
gestão participativa como uma ameaça aos governos locais, acrescidas da falta de articulação das entidades 
presentes na região, tanto públicas como privadas. 

No mesmo estudo de Sant’Anna et al. (2001), também se identificam como duas questões relevantes na 
implantação de uma gestão participativa efetiva para o desenvolvimento do turismo: o reconhecimento dos 
problemas socioeconômicos da comunidade como fator de dificuldade para as ações de sustentabilidade 
ambiental e social dos programas de governo, além da reduzida consciência dos empresários sobre a importância 
de desenvolver projetos de baixo impacto sobre o meio ambiente. Fica patente também a importância do 
reconhecimento e da contribuição financeira dos Conselhos de Turismo por parte dos governos locais, a fim de 
viabilizar uma estrutura mínima para seu funcionamento e institucionalização. 

Semelhante processo pode ser identificado nas tentativas frustradas de composição e funcionamento de Câmaras 
Regionais de Turismo nas demais zonas turísticas do estado ou dos Conselhos articulados na estruturação dos 
Pólos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável (Pólos de Turismo), que, segundo a gerência do 
PRODETUR no BNB, visariam “assegurar o aproveitamento sustentável da atividade turística, pela convergência e 
continuidade de ações e projetos, via incorporação de paradigmas empresariais e fortalecimento dos elos da 
Cadeia Produtiva do Turismo”. 

Os Pólos deveriam se materializar a partir da instalação dos Conselhos de Turismo, que, coordenados pelo 
Banco do Nordeste, constituiriam, em tese, espaços de articulação para planejar, deliberar e viabilizar iniciativas 
que concorram para o desenvolvimento do setor. Segundo as premissas dessa instituição, os conselhos deveriam 
ser caracterizados por forte senso de co-responsabilidade, pois contam [ou deveriam contar] com a participação 
efetiva de diversos segmentos econômicos e sociais (governo federal; governos estaduais e municipais; ONGs, 
universidades, associações comunitárias; setor privado - entidades de classe, trade turístico). 

Essa metodologia de gestão segue, na verdade, as orientações contidas no documento do BID, BR 0323 - 
Programa de Desarrollo Turístico em la Región Nordeste del Brasil – Segunda Etapa (PRODETUR/NE-II), que 
destaca que os objetivos da segunda etapa do programa são basicamente os mesmos, porém o modus operandi a 
ser aplicado deverá sofrer ajustes em função da experiência anterior, principalmente no que diz respeito à prévia 
qualificação dos agentes responsáveis pela implementação e gestão dos projetos a nível local, principalmente no 
que se refere à capacidade administrativa dos poderes públicos municipais, talvez reconhecendo nestes o elo 
mais fraco da cadeia de relações institucionais envolvidas no desenvolvimento do turismo na região Nordeste. 

O referido documento insiste que o conceito adequado para “garantizar que las inversiones futuras en el sector 
sean compatibles con los conceptos en que se basa un turismo sostenible y responsable” é o conceito de pólos 
turísticos que permite um processo de planejamento integral e participativo a nível local. 

Porém, dos três componentes básicos da segunda etapa do programa, a saber, 1) “fortalecimento da capacidade 
municipal de administração e obtenção dos benefícios provenientes do turismo”; 2) “fortalecimento da 
capacidade do estado (governos estaduais) em matéria de planificação estratégica, capacitação e infra-estrutura 
para o crescimento do turismo”; e 3) “promoção de investimentos privados”, a segunda é ainda aquela que 
absorve a maior parcela (cerca de 60%) dos recursos previstos, em torno de US$ 800 milhões, sendo US$ 480,0 
milhões referentes à parcela de financiamento e US$ 320,0 milhões à contrapartida mínima exigida. Esses 
recursos serão divididos em duas etapas. Na primeira, cada um dos estados aponta e prioriza as áreas 
vocacionadas para o turismo e os projetos e ações necessárias à consolidação dos destinos, respeitadas as 
premissas básicas acordadas para o Programa. Para essa etapa, os Pólos de Turismo devem estar devidamente 
delimitados, com a obrigatoriedade de instalação de seus respectivos Conselhos, além dos Planos de 
Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável (PDITS), a serem elaborados para cada pólo, consoante 
Termo de Referência, aprovado pelo BID e Banco do Nordeste (BNB, s/d). 

É preciso salientar também que, segundo relatório técnico do BID, o Prodetur/NE, até o primeiro semestre de 
1996, vinha encontrando dificuldades de ordem financeira para apresentação de projetos técnicos por parte dos 
estados, situação superada somente após a sua integração ao “elenco de projetos prioritários do Governo 
Federal”, quando o programa “ganha novo dinamismo, impulsionado também pela participação do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, aportando recursos para a contrapartida dos 
estados e municípios” (BID, 2002, p. 6). 

Segundo a mesma avaliação, os resultados alcançados na dinamização da atividade, em termos de crescimento 
do fluxo turístico, do aporte de renda à economia regional e da geração de empregos comprovam “os benefícios 
do Programa” Entretanto, os estudos de avaliação realizados mostram que os investimentos realizados também 
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tiveram efeitos negativos, especialmente na área social e ambiental, assim como em limitar o alcance de certos 
benefícios econômicos. Isso se deveu fundamentalmente pela ausência de programas e planos que 
contemplassem de forma global os impactos que o crescimento do turismo teria sobre o território, o meio 
ambiente e a sociedade. A falta de um marco de compromisso de planejamento e gestão territorial urbana, com 
enfoque ambiental e turístico, gerou problemas de gestão e articulação entre os atores o que resultou em 
impactos negativos observados nas áreas beneficiadas pelo Programa (IDEM, p. 8). 

A partir dessa avaliação “oficial” é possível afirmar que os percalços da territorialização do turismo também se 
evidenciam pelas mudanças nas localidades onde essa atividade provoca transformações de âmbito social e 
socioambiental negativas, tais como, por exemplo, os problemas apontados por Fontes (1999) no que diz respeito 
à concentração da propriedade da terra e à especulação imobiliária, com conseqüências negativas sobre a 
reprodução dos modos de vida tradicionais e sobre a qualidade ambiental, para o caso das localidades de 
Imbassaí e Porto Sauípe, Litoral Norte da Bahia (Costa dos Coqueiros), onde Caroso e Rodrigues (1998) também 
identificam as mudanças provocadas na vida das comunidades locais como instauradoras de uma nova ordem 
econômica e social que provoca “conflitos entre os interesses das populações tradicionalmente estabelecidas e as 
propostas do desenvolvimento turístico”. Esse efeito de potencialização dos conflitos de interesses entre 
promotores da atividade e comunidade local, em detrimento da maioria da população anfitriã, foi destacado 
também em relação à Chapada Diamantina, no caso de Lençóis (ARAÚJO; NEVES; SENNA, 2002), assim 
como no polêmico fechamento dos garimpos em prol da conservação dos recursos naturais dentro da APA 
Estadual Marimbus-Iraquara, como condição prévia para o desenvolvimento do ecoturismo na região, o que teve 
impacto negativo sobre as alternativas de sobrevivência da população local (COUTINHO, 2002). 

Os problemas gerados pelo turismo em escala local tendem a pressionar e a exigir do setor público local a oferta 
de novos serviços públicos, acarretando uma sobrecarga das demandas que recaem principalmente sobre as 
municipalidades, colocando a necessidade de novas “pautas de gerenciamento do desenvolvimento turístico” 
(KRIPENDORF, 2002) e a formulação de novas agendas públicas para as quais muitas vezes os agentes locais 
não estão preparados. 

Tais questões foram identificadas pelos organismos financiadores que apontam a necessidade de atenção maior 
dos formuladores de políticas publicas no sentido de prever, juntamente com as propostas de atração de 
investimento, medidas que busquem minimizar efeitos negativos gerados, como, por exemplo, promoção de 
capacitação técnica das prefeituras envolvidas, com a finalidade de garantir melhor gestão e planejamento 
próprio do desenvolvimento do turismo. 

A dimensão sociopolítica da territorialização do desenvolvimento turístico, no caso das áreas contempladas pelo 
PRODETUR/BA, assume maior relevo na medida que os resultados alcançados dependem da maneira como o 
processo é conduzido na estreita relação entre o governo estadual, cujo perfil político é nitidamente 
centralizador, e os agentes locais. As dificuldades nesse relacionamento foram diagnosticadas pelo BID, segundo 
o qual, a maioria dos problemas identificados durante a execução do programa está relacionada à falta de 
consulta e transparência nas decisões sobre o PRODETUR e mesmo projetos específicos. As “manifestações 
colhidas durante as avaliações e em contatos entre a equipe de projeto do Banco e representantes dos municípios 
e da sociedade civil”, em toda a abrangência do PRODETUR/NE I, ressaltam a “inexistência” de participação 
nos processos de execução de tomada de decisão sobre os investimentos. “Além disso, o programa não oferecia 
mecanismos claros para assegurar a participação e consulta de forma sistemática.” Como resultado, os 
investimentos financiados pelo BID “gerou conflitos com a população local, não tanto por objeção aos projetos 
mas por um descontentamento com a atuação pouco transparente do Estado na decisão sobre os projetos e sua 
execução, inclusive em projetos de saneamento para os quais não se exigiu EIA/RIMA, quando a falta de 
consulta resultou em “conflitos com a população da área de influência, e conseqüente mudança de localização de 
obras, com atrasos e custos adicionais desnecessários ao projeto” (BID, 2002, p. 9). 

Dessa forma, a diretriz de desenvolvimento institucional foi definida como prioridade para o aprofundamento 
dos objetivos do PRODETUR II, em sintonia com as estratégias de descentralização e desenvolvimento local 
preconizadas e apoiadas por organismos como o Banco Mundial e o BID. Porém, o próprio BID avalia que esse 
é um enfoque limitado e insuficiente para gerar os resultados esperados devido aos sérios problemas 
institucionais envolvidos, o que requer uma ação mais coordenada para dar prioridade aos governos locais (BID, 
1998). 

Outro aspecto crucial da dificuldade de enraizamento territorial do desenvolvimento turístico, ou seja, da 
“relação turismo e desenvolvimento local”, refere-se à “promoção do acesso das comunidades às possibilidades 
econômicas abertas pelos novos empreendimentos turísticos” (MENDONÇA, 2002, p. 183). Esses entraves dizem 
respeito tanto à “profissionalização dos agentes de negócios locais, a fim de que possam também prosperar com 
o incremento da demanda e suas novas exigências, como ações que facilitem o emprego da mão-de-obra da 
própria comunidade. Fator limitante para essas realizações continua a ser o baixo grau de escolaridade da 
população local, que exige programas bem direcionados de qualificação da força de trabalho, sendo, muitas 
vezes, necessárias medidas educacionais mais amplas e com efeitos de médio e longo prazo.” (IDEM, p. 183). 
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A análise das estratégias de desenvolvimento turístico, de acordo com o referencial teórico da territorialização 
permite inferir algumas considerações sobre o como a Chapada Diamantina, com suas particularidades, foi 
inserida no PRODETUR/BA, resultando daí intervenções públicas e transformações socioespaciais que incidem 
especialmente no município de Lençóis, principal pólo turístico não-litorâneo do estado, onde os atores públicos, 
os agentes privados e a sociedade civil desenham novos arranjos em torno da gestão socioambiental do turismo, 
considerando a mobilização e o envolvimento dos agentes locais e suas articulações com agentes em outras 
escalas, assim como resultados socioeconômicos considerados indicadores de desenvolvimento local. 
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