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RESUMO

As políticas públicas oriundas do Plano Nacional de Turismo PNT 2007-2010
incentivou a gestão descentralizada e participativa buscando contribuir para redução das
desigualdades regionais e permitir a participação da sociedade. Pautado nas ações a serem
implantadas no programas de regionalização, o Ministério do Turismo criou o Projeto
Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional que buscou analisar a capacidade
que os destinos têm de evoluir a partir do conhecimento de si mesmo e avaliar ano a ano a
evolução de seus índices, como uma das estratégias para seu desenvolvimento foram criados
os Grupos Gestores sob a forma de instâncias de governanças.
O presente trabalho
apresentou como objetivo geral analisar as contribuições do grupo gestor para o
desenvolvimento do destino indutor Manaus. Para atingir este objetivo foram revisados os
conceitos de políticas públicas, gestão do conhecimento e redes interorganizacionais. Este
estudo teve caráter exploratório de natureza qualitativa, utilizou-se de pesquisas bibliográfica
e documental para analisar as políticas públicas de turismo de Manaus entre 2007 e 2010 e
caracterizar o grupo gestor do destino indutor Manaus. O embasamento teórico foi norteado
por publicações em periódicos, livros, dissertações e teses referentes ao tema em questão.
Como técnica de coleta de dados utilizou-se de entrevista semi-estruturada realizada com um
representante de cada uma das representações que compõem o grupo gestor do destino indutor
Manaus, buscando mapear a rede a partir de três pilares da rede de relacionamento, elaborouse a categorização por meio destas entrevistas. Os resultados da pesquisa demonstraram que
como políticas públicas de turismo em Manaus há somente o Plano Estadual de Turismo do
Amazonas, tendo como premissa a descentralização a partir do macroprograma de
regionalização, que equipara suas atribuições aos das instâncias de governanças regionais ou
grupos gestores dos 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico regional. O Grupo
Gestor de Manaus foi criado em setembro de 2009, a partir da estratégia do Mtur em convidar
os membros do Fórum Estadual de turismo a fim de participar da oficina de sensibilização
realizada em Manaus, buscando a gestão do destino. A análise final comprova que a utilização
da gestão do conhecimento e da rede de relacionamento do grupo culminou em
desenvolvimento pessoal e do grupo, contribuindo positivamente para o desenvolvimento do
destino indutor Manaus a partir do planejamento elaborado e utilizado como uma das bases de
informação para gerar o relatório de Competitividade do destino, como resultado da atuação
do grupo foi constatado como um fator limitador a descontinuidade política, a saída de sua
liderança, a não legalização do grupo nos moldes de uma organização formal, restringindo a
execução de suas ações assim como a falta de apoio, causaram interrupção dos encontros do
Grupo Gestor Manaus.

Palavras-chave: Política públicas de turismo, governança, rede interorganizacional, gestão do
conhecimento e Manaus.

ABSTRACT

The public policies arising from the National Tourism Plan NTP 2007-2010 have
promoted generalized and participative management, with the aim of reducing regional
inequalities and enabling the participation of society. Based on the actions to be implemented
in the regionalization programs, the Ministry of Tourism created the Project Destinos
Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional (Regional Tourism Development Inductor
Destinations) which sought to analyze the capacity of destinations to evolve, based on
aknowledge of themselves, and to evaluatethe evolution of their indices, year on year. As one
of the strategies for their development, the Management Groups were set up, under the form
of governance instances. The overall objective of this work is to present the contributions of
the management group for the development of the inductor destination of Manaus. To achieve
this objective, the concepts of public policies, knowledge management and interorganizational
networks were reviewed. This was an exploratory, qualitative study, which used bibliographic
and documentary research to analyze the public policies in the area of tourism in
Manausbetween 2007 and 2010, and to characterize the management group of the inductor
destination of Manaus. The theoretical basis was guided by publications in periodicals, books,
dissertations and theses relating to the theme in question. As a data collection technique,
semi-structured interviews were carried out with a representative of each of the
representations that make up the management group of the inductor destination of Manaus.
Seeking to map the network based on three pillars of the relationship network, the
categorization was created through these interviews. The results of the research demonstrate
that in regard to public policies for tourism in Manaus, there is only the State Plan for
Tourism of Amazonas, which is based on a premise of decentralization through the
regionalization macro-program, which will compareits attributions with the instances of
regional governance or management groups of sixty-five regional tourism development
inductor destinations. The Management Group of Manaus was created in September 2009,
based on the Mtur strategy of inviting members of the State Forum for tourism to take part in
a workshop aimed at raising awareness in Manaus, for the management of the destination.
The final analysis provesthat the use of knowledge management and of the relationship
network of the group culminated in personal and group development, contributing positively
to the development of the inductor destination of Manaus, based on the planning elaborated
and used as one of the information bases for generating the Competitivity report of the
destination. As a result of the action of the group, it was seen how a limiting factor of political
discontinuity, the departure of its leadership, the non-legislation of the group in the molds of a
formal organization, restricting the execution of its actions, as well as the lack of support,
cause interruptions to the meetings of the Management Group of Manaus.

Keywords: Public tourism policies, governance, interorganizational network, knowledge
management and Manaus.

LISTA DE QUADROS
Quadro 01 – Abordagens sobre conhecimento e gestão do conhecimento ............................. 38
Quadro 02 - Abordagens sobre Aprendizagem Organizacional.............................................. 39
Quadro 03 – Pilares: indivíduo, empresa e mercado ............................................................... 41
Quadro 04- Esforços estratégicos ...........................................................................................42
Quadro 05 - Síntese da Contribuição de diferentes teorias e autores para os estudos sobre
redes interorganizacionais ........................................................................................................ 49
Quadro 06 - Mecanismos de coordenação e suas principais finalidades ................................ 51
Quadro 07 - Linha do tempo da História do Amazonas 1853-1885 ....................................... 59
Quadro 08 - Linha do tempo da História do Amazonas 1896-1950 ....................................... 60
Quadro 09 - Pilares: indivíduo, empresa e mercado e os esforços pesquisados em cada
pilar...........................................................................................................................................74
Quadro 10 - Questionamentos divididos por Pilar e Esforços Estratégicos............................75
Quadro 11 - Metas traçadas para o Plano Nacional e Estadual de turismo.............................82
Quadro 12 - Perfil dos Entrevistados.......................................................................................97
Quadro 13 - Importância de uma base de conhecimento na área de turismo e gestão préexistente por parte dos membros e preferência por membros experientes................................99
Quadro 14- Existia a prática de troca e uso de conhecimento entre os
membros..................................................................................................................................100
Quadro 15 - Desafios enfrentados pelo grupo gestor de Manaus poderiam ser superados
através do conhecimento? Quais conhecimentos? De que maneira?......................................101
Quadro 16- Os membros do grupo eram autênticos ao evidenciarem seus
conhecimentos.........................................................................................................................102
Quadro 17 – Extração de conhecimento a partir de vínculos que se estabeleciam por meio das
relações diárias com os outros membros e as pessoas do ambiente externo
(stakeholders)..........................................................................................................................104
Quadro 18 – Participação do grupo como expositor ou visitante, de encontros/reuniões com o
tranding, feiras, seminários e congressos?..............................................................................105
Quadro 19 - Relação de confiança entre o grupo e os seus membros e orgulho de fazer parte
do grupo?.................................................................................................................................108
Quadro 20 - Informações adquiridas externas ao grupo eram utilizadas para aprimoramento
das suas ações e processos......................................................................................................109

Quadro 21 - Maneira o grupo trabalhava para conhecer as forças e fraquezas próprias e dos
concorrentes............................................................................................................................111
Quadro 22- Parcerias o grupo poderia fazer para criar relações novas de
aprendizado.............................................................................................................................112

LISTA DE FIGURAS
Figura 01 – Esquema dos Macroprogramas do Plano Nacional do Turismo ......................... 26
Figura 02 - Esquema do Macroprograma de Regionalização do Turismo .............................. 27
Figura 03 - 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional .......................... 28
Figura 04 – Comportamento do Fluxo Turístico Internacional -1995 – 2008.........................56
Figura 05 – Quantidade de Turistas que visitaram o Amazonas de 2003 a 2011 ................... 56
Figura 06 – O Processo de Pesquisa........................................................................................69
Figura 07 - Etapas do Processo Estruturalista .........................................................................76
Figura 08 - Estrutura de Gestão Descentralizada.....................................................................78
Figura 09- O conceito da Victória Régia.................................................................................79
Figura 10 - Divisão de Responsabilidades para Desenvolvimento dos Objetivos Estratégicos
do Plano Estadual de Turismo do Amazonas............................................................................83
Figura 11 - Etapas Necessárias Visando à Organização Turística...........................................85
Figura 12 – Instituições que Compõem o Grupo Gestor de Manaus .....................................86
Figura 13 - Linha do Tempo GG Manaus. ............................................................................95
Figura 14 – Mapeamento da Rede de Relacionamento GG Manaus................................... 115

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABAV/AM - Associação Brasileira de Agência de Viagem do Amazonas
ABETA - Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura do
Amazonas
ABIH/AM - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Amazonas
ABRASEL/AM - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas
AMAZONASTUR - Empresa Estadual de Turismo do Amazonas
CMT - Conselhos Municipais de Turismo
CNT - Conselho Nacional de Turismo
COMTUR- Conselhos Municipais de Turismo
EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo
FAMETRO - Faculdade Metropolitana de Manaus
FGV- Fundação Getulio Vargas
FINAM - Fundo de Investimentos da Amazônia
FUMTUR - Fundo Municipal de Turismo
GG Manaus - Grupo Gestor de Manaus
GUT- Matriz GUT, Gravidade, Urgência e Tendência
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS - Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação
IMB - Instituto Marca Brasil
IME - Instituto Metropolitano de Ensino LTDA
INPA - Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia
MANAUSCULT - Fundação Municipal de Cultura e Artes da Cidade de Manaus
Mtur - Ministério do Turismo
NGS - Núcleo da Gestão Sustentabilidade
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OMC - Organização Mundial do Comércio
OMT - Organização Mundial do Turismo
ONG - Organização Não Governamental
OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
PIB - Produto Interno Bruto
PNMT - Programa Nacional de Municipalização de Turismo
PNT - Plano Nacional do Turismo
SEBRAE/AM - Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas do Amazonas
SEC - Secretaria Estadual da Cultura do Amazonas
SENAC/AM - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Amazonas
SG65 - Sistema de Gestão
SNPDT - Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo
SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
SUFRAMA - Superintendência do Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus
SOWT-Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities(Oportunidades)
e Threats (Ameaças).
TIC - Tecnologias informação comunicação
UEA - Universidade do Estado do Amazonas
UFSC- Universidade Federal de Santa Catarina

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 12
1.1 Contextualização ................................................................................................................ 12
1.2 Problemática de estudo ....................................................................................................... 16
1.3 Objetivo da pesquisa...........................................................................................................17
1.7
1.3.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 17
1.4 Justificativa ......................................................................................................................... 17
1.5 Organização do trabalho ..................................................................................................... 19
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ....................................................................................... 20
2.1. Políticas Públicas no turismo e suas origens ..................................................................... 20
2.1.1 Linha do Tempo em Políticas Públicas e sua evolução ................................................... 21
2.1.2 Política Nacional do Turismo –PNT 2003/2010 ............................................................. 22
2.1.3 Grupos Gestores do programa 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico
regional (MTUR) ...................................................................................................................... 29
2.2 Gestão do Conhecimento .................................................................................................... 34
2.2.1 Definição de Conhecimento e termos relacionados ........................................................ 34
2.2.2 Natureza do Conhecimento Organizacional .................................................................... 36
2.2.3 Outras Abordagens Sobre Gestão do Conhecimento ...................................................... 37
2.2.4 Processo de Transferência e Aprendizagem .................................................................... 38
2.2.5 Fluxo do Conhecimento Interorganizacional .................................................................. 45
2.3 Redes Interorganizacionais ................................................................................................. 47
2.3.1 Redes, Conhecimentos e Políticas públicas..................................................................... 52
2.4 O destino Manaus e seu Desenvolvimento.........................................................................54
2.4.1 Turismo e o Desenvolvimento de Destinos.....................................................................55
2.4.2 O Legado Histórico de Manaus.......................................................................................58
2.4.3 O Ciclo da Zona Franca de Manaus.................................................................................61
2.4.4 Manaus Cenários e Perspectivas no Turismo..................................................................63
3 METODOLOGIA ................................................................................................................. 66
3.1 Abordagens e Caracterização da Pesquisa..........................................................................66
3.2 Procedimentos da Pesquisa.................................................................................................68

3.2.1 Pesquisa Bibliográfica......................................................................................................70
3.2.2 Pesquisa Documental.......................................................................................................70
3.2.3 Pesquisa de Campo..........................................................................................................72
3.3 Análise de dados pela categorização...................................................................................73
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS.........................................................................................77
4.1 Políticas Públicas de Turismo em Manaus.........................................................................77
4.1.1 Caracterização das Políticas Públicas de Turismo em Manaus entre 2007 e 2010.........77
4.1.2 Plano Estadual de Turismo do Amazonas 2008-2011.....................................................78
4.1.3 Plano Estadual de Turismo Victoria Régia 2008-2011: Descrição da Estrutura............80
4.2 Caracterização do Grupo Gestor do Destino Indutor de Manaus.....................................84
4.2.1 Formação do Grupo.........................................................................................................84
4.2.2 Grupo Gestor de Manaus.................................................................................................92
4.2.3 Perfil dos Entrevistados...................................................................................................91
4.3 Mapeamento da Rede de Relacionamento do Grupo Gestor Sob a ótica da Gestão do
Conhecimento...........................................................................................................................98
4.3.1 Os Pilares do Conhecimento............................................................................................98
4.3.1.1 Pilar Indivíduo..............................................................................................................99
4.3.1.2 Pilar Empresa..............................................................................................................107
4.3.1.3 Pilar Mercado..............................................................................................................110
4.4.1.7 Síntese do Mapeamento da Rede de Relacionamento do GG Manaus.......................114
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................118
5.1 Limitações e Recomendações...........................................................................................121
REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 122
APÊNDICES...........................................................................................................................131
ANEXOS................................................................................................................................149

12

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O acesso aos bens de consumo e a valorização do uso do tempo livre levou a classe
média após a segunda Guerra mundial (1939-1945) segundo Gonçalez e Rigatto (2006), a
intensificar suas viagens turísticas, comprovando também que o turismo deixou de ser uma
atividade restrita as camadas mais elitizadas da sociedade para ser uma atividade massificada.
Característica marcante do Século XX e início do Século XXI, o turismo de massa passa a ser
compreendido como um fenômeno sócio-econômico de grande complexidade e importância
no contexto mundial.

O turismo conceituado por Theobald (2001) é uma exportação invisível, no sentido de
que cria um fluxo de moeda para a economia de um país e contribui diretamente para as
receitas.

Desta maneira, enquanto atividade econômica o turismo tem características

específicas devido à sua complexidade e heterogeneidade, composta não só pelo número
elevado de elementos que a formam, mas também pelos diversos e diferentes setores
econômicos nela envolvidos.

O Turismo possui características sociais e econômicas próprias, porque envolve
pessoas, empregos, geração de renda e políticas públicas; contudo, como fenômeno social e
econômico, está inserido no contexto da Sociedade Pós-Industrial. (TRIGO, 1998).

Para melhor entendimento a Organização Mundial do Turismo (2001), descreve o
turista, os prestadores de serviço, o governo e a comunidade visitada a partir de perspectivas
diferenciadas que complementam o cenário do turismo.
Segundo a Organização Mundial do Turismo (2001) as nações estão empenhadas no
desenvolvimento do turismo que tem como uma das principais características sua
complexidade, que inclui não só a grande quantidade de elementos pelos quais é composta,
mas também os diferentes setores econômicos do seu desenvolvimento, crescente por meio da
multiplicação do número de investimentos que estão transformando-o em um fator chave para
o desenvolvimento socioeconômico pela criação de empregos e empresas (OMT, 2009).
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Como estratégia para inserir o turismo em um novo patamar, o Ministério do Turismo
alterou sua política governamental, assumiu assim, ações com um novo foco sobre o turismo,
orientadas para que fossem capazes de inserir o turismo com representatividade na conjuntura
nacional, contribuindo para a aceleração econômica e o incremento nas áreas social, cultural e
ambiental. (BRASIL, 2007).
Com a elaboração do Plano Nacional do Turismo – Diretrizes, Metas e Programas
(PNT) em abril de 2003, com propostas até o ano de 2007 passou a se pensar na atividade do
turismo sobre a ótica de desenvolvimento regional por meio da região turística. O PNT
apresenta um novo molde de gestão coordenada, integrada e descentralizada, com a proposta
de diversificar, ampliar e estruturar a oferta turística brasileira. (BRASIL, 2007).

A continuidade da proposta acontece por meio do Plano Nacional do Turismo
2007/2010 que assim como no plano anterior, tem como premissa o processo democrático,
participativo e descentralizado de gestão por meio da participação entre diversos setores do
governo, da iniciativa privada e do terceiro setor, bem como das instituições com assento no
Conselho Nacional de Turismo. (BRASIL, 2008)

O acirramento da concorrência entre destinos turísticos do mundo inteiro caracteriza a
competitividade de destinos turísticos, onde a avaliação dos fatores que favorecem ou inibem
essa atividade, passam a ser de primordial importância estratégica para regiões e países desses
países. Sendo, o setor do turismo altamente dinâmico, o mesmo pode contribuir positivamente
para o desenvolvimento das cidades, e para o bem-estar dos residentes. Este pode ser um
potencial motivo, para que a competitividade de destinos seja uma questão vital para fornecer
melhor qualidade nos serviços aumentando as receitas por meio de da atividade turística.
(RITCHIE; CROUCH, 2003).

Como consequência, o fortalecimento da regionalização do turismo no país foi
estabelecido junto com a participação dos governos municipais e estaduais no planejamento e
gestão da atividade, garantindo articulação e integração ao planejamento turístico das diversas
esferas de governo.

Constitui, dessa forma, um modelo de gestão de política pública descentralizada,
coordenada e integrada, com base nos princípios da flexibilidade, articulação, mobilização,
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cooperação intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões, como estratégia
orientadora dos demais macroprogramas, programas e ações do Plano Nacional de Turismo
2007/2010 ( BRASIL, 2008).

Novas formas organizacionais permitiriam aos atores abarcados na sociedade
contrapor de forma mais eficaz a globalização que traz a necessidade do desenvolvimento de
grupos por meio de redes com a proposta de melhor trabalhar o planejamento turístico dos
destinos indutores do Brasil, para que estes atores cooperem entre si com a pretensão de
otimizar e adquirir benefícios que possam auxiliá-lo (BRASIL, 2008).

O contexto da regionalização pressupõe uma ampla convergência de interesses em
uma rede de relações com foco no mercado e intensa integração econômica e social, com
capacidade de produzir uma interação dinâmica entre diferentes setores para o
desenvolvimento sustentável do turismo (BRASIL, 2008).
.
O adensamento, a integração e a abrangência dessa rede são os mecanismos centrais
de fortalecimento da dinâmica regional, constituindo uma ferramenta importante do processo
de gestão compartilhada do PNT. O que torna a estratégia de conhecimento e gerenciamento
do destino fundamental é o controle que o destino indutor deve ter sobre seu futuro,
enxergando as oportunidades, prevendo os riscos e ameaças; transformando as ameaças em
oportunidades (BRASIL, 2008).
.
Com base nesses pressupostos, os Grupos Gestores dos 65 Destinos Indutores do
Desenvolvimento Turístico Regional foram criados como instância de governança, os quais
devem ser compostos por entidades, órgãos e instituições ligadas ao setor público e privado,
assim como ao terceiro setor, pois os relacionamentos de parceria ou cooperação buscam
melhorar a capacidade das organizações nas suas relações de interdependência (BRASIL,
2007).

O conceito de rede utilizado pelo Mtur é um conjunto de linhas de comunicação,
interligadas de modo que uma mensagem recebida possa transitar por essas linhas, por esses
canais de comunicação, para que, partindo de um ponto de origem, chegue a seu destino.
Complementa apresentando a organização em rede e seu propósito de promover a divulgação
de informações e a troca de experiências de forma descentralizada. (BRASIL, 2007).
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Quando aborda a importância das redes organizacionais Capra (2002) afirma que as
redes delineiam-se a partir de funções e processos sociais, sendo a organização um ponto
importante, pois, permite a retenção de conhecimento, além de uma fonte critica de poder.

Quel (2006) afirma que o homem, sozinho e isolado, não atende as expectativas da
sociedade. Em grupo, os homens precisam de mecanismos que os auxiliem a realizar
atividades grupais ordenadas e producentes. O Mtur corrobora ao enfatizar que por meio das
Redes e de suas múltiplas conexões, soluções podem ser encontradas e divulgadas,
conhecimentos podem ser produzidos e novos rumos são traçados, de modo a estimular o
desenvolvimento nas regiões turísticas brasileiras (BRASIL, 2007).
Fazendo uma relação direta das redes com a sociedade na Era da Informação Castells
(1999) afirma que são como uniões de nós, em que o nó conceitua o ponto onde se encontram.
Podem ser organizações de qualquer tipo, tanto formal quanto informal, tanto lícita quanto
ilícita, e podem ser representados por indivíduos ou grupos de indivíduos. Garvin (1993)
sugere que uma empresa baseada em conhecimento é uma organização de aprendizagem que
o reconhece como recurso estratégico.

Para o Mtur o objetivo da Rede para o turismo é fazer com que seus integrantes
consigam colaborar entre si, compartilhar conhecimentos, capacitar-se, dividir riscos e
responsabilidades. (BRASIL 2007). Alvarenga Neto (2008) complementa ao afirmar que as
habilidades cognitivas e comportamentais desses integrantes contribuem para formação e o
fortalecimento de competências de conhecimento que, aliadas à criatividade e à inteligência,
conferem a organização atributos distintivos, únicos e específicos.

Assim, estes indivíduos ou grupo de indivíduos que compõem estes grupos gestores
devem ser vistos como uma comunidade humana, ou redes interorganizacionais, cujo
conhecimento coletivo representa um diferencial competitivo em relação aos seus mais diretos
concorrentes por meio da gestão do conhecimento. Quel (2006) afirma que por meio de seu
conhecimento, de suas habilidades e competências o individuo pode representar o diferencial
no sucesso ou fracasso do negócio.

Angeloni (2008) discorre sobre o conhecimento como fonte de vantagem para o
sucesso do negócio tendo a capacidade da empresa de aprender e o conhecimento acumulado
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a partir de informações como ponto norteador para o desenvolvimento da organização, já que
o conhecimento aumenta com o uso, gera novos conhecimentos e, apesar de compartilhado,
permanece com o doador ao mesmo tempo que enriquece quem o recebe.

A partir deste panorama, O PNT trouxe a participação de todos os atores envolvidos
com a atividade turística com o objetivo de criar um novo mapa turístico no Brasil, para tanto
a prioridade seria uma nova organização espacial dos destinos turísticos, e uma gestão
descentralizada (BRASIL, 2008).

Apesar de toda a discussão e da extensa literatura em torno da temática das redes
interorganizacionais, não há nenhuma pesquisa em torno das redes sob a forma do grupo
gestor do destino indutor Manaus até o momento. Dessa forma, nesta dissertação, é abordado
como objeto de estudo, o destino indutor Manaus, e toda análise é pautada sob as temáticas da
formação dos grupos gestores, sua formação como uma rede interorganizacional e a utilização
da gestão do conhecimento como fonte de geração de informação para o destino.

1.2 Problemática de estudo

A presente dissertação concentra-se se em uma reflexão teórico-conceitual sobre o
papel da gestão do conhecimento e das políticas públicas no que se refere à atuação do grupo
gestor do destino indutor Manaus, oriundo do programa 65 destinos indutores do
desenvolvimento turístico regional desenvolvido pelo Ministério do turismo a partir de um
modelo de desenvolvimento que contemple a formação de redes interorganizacionais sob a
forma de instâncias de governanças.

O Turismo, enquanto ramo das ciências sociais aplicadas necessita de uma visão
multidisciplinar, bem como a incorporação de conhecimentos desenvolvidos em outras áreas
do saber afins e transversais como uma reflexão em torno da gestão do conhecimento
desenvolvida nas redes interorganizacionais como ambiência mediada no estudo do destino
indutor Manaus.

Foram definidos como recorte temporal os anos de 2007 a 2010 por estes
contemplarem as propostas determinadas no Plano Nacional de Turismo, que serviu de base
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para a criação do macroprograma de regionalização do qual partiram as premissas de
descentralização que incentivaram a criação das instâncias de governança denominadas
grupos gestores.

Neste contexto se insere a pergunta central desta pesquisa: Quais as contribuições do
grupo gestor do destino indutor Manaus para o desenvolvimento do turismo regional?

1.3 Objetivos da pesquisa

1.3.1 Objetivo Geral

Analisar as contribuições do grupo gestor para o desenvolvimento do destino indutor
Manaus.

1.3.2 Objetivos específicos
 Caracterizar as políticas públicas de turismo de Manaus entre 2007 e 2010;
 Caracterizar o grupo gestor do destino indutor Manaus;
 Mapear a rede de relacionamento do grupo gestor do destino indutor Manaus sob a
ótica da gestão do conhecimento.

1.4 Justificativa

A relevância deste estudo está diretamente relacionada à temática das políticas
públicas, sob a forma dos grupos gestores oriundos do programa 65 Destinos Indutores do
Desenvolvimento Turístico Regional criado sob os moldes do Programa de Regionalização do
Ministério do Turismo como Instância de governança Regional. Para proporcionar maior
entendimento sobre o tema citado anteriormente, são explicitadas as principais formas de
interação e envolvimento entre este segmento e perspectiva da prática dos princípios de redes,
envolvendo a associação, a parceria, a troca de informações e conhecimentos.

A necessidade de novos enfoques nos estudos sobre os impactos da formação das
redes inteorganizacionais nas políticas públicas surgem em um momento em que a vida em
rede, na sociedade contemporânea, traz inúmeras consequências como: a formação de uma
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estrutura econômica exploradora dos aspectos sistêmicos das organizações produtivas
modernas e em particular, facilitar a criação de redes formais e/ou informais de pesquisa.

A pesquisa acadêmica em torno das redes interorganizacionais se expandiu nos
últimos dez anos, transformou-se em uma alternativa prática de organização, possibilitou,
assim, processos capazes de responder às demandas de flexibilidade, conectividade e
descentralização das esferas contemporâneas de atuação e articulação social, a ampliação dos
setores econômicos e da necessidade de estar sempre à frente no mundo competitivo do
capitalismo.

O trabalho proposto justifica-se pelo interesse de estudos sobre as políticas públicas e
sua associação com as redes interorganizacionais, sob a forma de instâncias de governança
com a proposta de desenvolvimento do setor turístico. Por meio de levantamento de dados em
periódicos, banco de teses e dissertações e banco de dados EBSCO e SAGE, constatou-se que
são escassas as pesquisas, para não dizer raro o tema de redes interorganizacionais e o
desenvolvimento da gestão do conhecimento, associado às políticas públicas de Turismo.

Considera-se que a proposta das políticas públicas em criar instâncias de governança
sob a forma dos grupos gestores deve criar resultados favoráveis em termos econômicos,
sociais e políticos e retornar à sociedade seus benefícios, além de não possuir parâmetros de
estudos anteriores da influência do Grupo Gestor de Manaus no destino indutor Manaus. Tal
fato cria a clara necessidade de investigações científicas sobre a temática de redes
interorganizacionais e gestão do conhecimento no turismo.

Vale ressaltar, o caráter interdisciplinar do estudo que pode desencadear pesquisas e
abordagens teóricas inéditas, no que tange às temáticas do turismo, redes inteorganizacionais
no turismo, gestão do conhecimento, programas de regionalização e a utilização de tais
recursos para analisar os destinos.

Utilizando-se como parâmetro a realidade brasileira, é nítida a carência de instâncias
de governança, sob a forma dos grupos gestores que trabalhem a gestão do conhecimento para
o desenvolvimento dos destinos indutores, com isso estimula-se os estudos sobre os temas
para que traga o conhecimento adequado à área acadêmica e profissionalizante do turismo,
com pesquisas contributivas a formação aprimorada de novos grupos gestores e propostas de
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modelos com ações planejadas e executadas positivamente para o turismo brasileiro: Inserção
competitiva, modernização e eficácia das instâncias de governança.

Neste cenário, torna importante discutir e refletir sobre as contribuições do grupo
gestor Manaus ao Programa do desenvolvimento do turismo regional por meio da utilização
das redes inteorganizacionais e da gestão do conhecimento. Devido, a maior parte dos
trabalhos enfatizarem a coordenação nacional do turismo, sendo restritos os casos de estudos
que tratam da atuação nas outras esferas do poder público.

1.5 Organização do trabalho

O presente trabalho é composto por cinco capítulos, além das referências consultadas.
O primeiro capítulo apresenta a contextualização, problemática de estudo, objetivos,
justificativa e a organização da dissertação. No segundo capítulo é apresentada a
fundamentação teórica que é estruturada pelos subcapítulos: políticas públicas, gestão do
conhecimento, redes interorganizacionais e Manaus. O terceiro capítulo apresenta a
metodologia na qual são apresentados os procedimentos metodológicos, instrumentos e coleta
de dados e o objeto de estudo. No quarto capítulo é apresentada a análise dos resultados por
meio da análise das políticas públicas de Manaus entre os anos de 2007 e 2010, caracterização
do grupo gestor de Manaus e o mapeamento da rede de relacionamentos do grupo sob a ótica
de gestão do conhecimento. Para conclusão da dissertação são apresentadas no capítulo cinco
as considerações finais e posteriormente as referências utilizadas para o embasamento do
trabalho.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo apresentam-se as origens do conceito de políticas e seu desdobramento
em políticas públicas, apresentando uma linha do tempo em Políticas Públicas no Brasil e sua
evolução no turismo. Neste sentido, é destinado a apresentar embasamento teórico por meio
de revisão bibliográfica seguindo as metas da investigação. Como conteúdo para atingir as
metas da investigação é apresentado à Nova Política Nacional do Turismo, Planos do
Ministério do Turismo desenvolvidos até o momento da criação dos Grupos Gestores dos
destinos indutores, seu conceito de formação, origens e importância.

2.1 Políticas Públicas no turismo e suas origens

Uma das primeiras influências sobre o conceito de política adveem de Aristóteles em
seu livro A Política, no qual o filósofo categorizava funções e divisão do Estado e as mais
variadas formas de governo. Governo, segundo o autor supracitado, tem o dever de se esmerar
para o desenvolvimento de seus habitantes e sua plenitude como ser humano. Outros autores
complementam os conceitos e pensamentos sobre política como Hobbes (2009) que discorre
sobre a mesma como um conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados ou a
arte de conquistar, manter e exercer o poder, o governo, afirmada por Russel (1954) que
corroborra com as ideias dadas por Nicolau Maquiavel na sua obra O Príncipe.

No contexto histórico, o termo política é estudado em diversos momentos e épocas. O
entendimento da políticas públicas surge quando nasce a necessidade da diferenciação entre
as políticas públicas e privadas e sua utilização para o bem estar dos indivíduos. No estudo
das políticas públicas, parte-se da constatação de que as sociedades contemporâneas têm
como uma de suas principais características a complexidade, que se expressa na diversidade e
adversidade na constituição e relação entre os grupos sociais, quando, então, tornam-se
comuns os conflitos sociais (RUA, 1998), assumindo segundo Carvalho (2009), os conceitos
aristotélicos que moldam as políticas públicas como algo de uso coletivo com benefícios e
interesses comuns a todos.
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A definição e a análise de políticas públicas visam um desenvolvimento com justiça
social e ambiental, que segundo Becker (2007) trás uma avaliação das lições do passado, com
seus impactos e as potencialidades por ventura geradas.

2.1.1 Linha do Tempo em Políticas Públicas e sua evolução

Em virtude de sua complexidade e dimensões normalmente cabe o Estado definir
regras e objetivos, ou seja, estabelecer as políticas e diretrizes que irão refletir na sociedade
como um todo. Corroborando com tal ideia Goldner, Ritchie e Mcintosh (2002) afirmam que
política de turismo é um conjunto de regulamentações, regras, diretrizes, objetivos e
estratégias de desenvolvimento e promoção que fornece uma estrutura na qual são tomadas as
decisões coletivas e individuais que afetam diretamente o desenvolvimento turístico e as
atividades diárias dentro de uma destinação.

De acordo com Beni (1998) para atingir os objetivos designados para o turismo, é
imprescindível o alinhamento com as políticas públicas que são conceituadas como um
conjunto de fatores como lei e diretrizes que moldem esse percurso.

Afinal, segundo Solha (2004), pode-se entendê-la, principalmente, como uma forma
de gerenciamento de interesses diversos, em torno de um objetivo. Essa definição tão
abrangente demonstra que a política pode e deve ser flexível, dinâmica adequada aos
interesses e características de cada povo, de cada época, tanto no processo de sua formulação,
quanto na implementação.

A presença do turismo na agenda governamental segundo Cruz (2000) surgiu a partir
de 1936 em eventos pontuais, sistematizada a partir de 1966 com o reconhecimento da
importância econômica do setor e da necessidade de se contar com uma agência responsável
pelo seu fomento e pela sua normatização. Na década de 90, a atividade conseguiu criar uma
base para desenvolver-se a partir do lançamento do Programa Nacional de Municipalização
do Turismo PNMT que discursava para todos e em todo país o turismo como atividade
geradora de emprego e renda.
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Segundo Hall (2001) as políticas de turismo estão intimamente relacionadas com os
valores culturais e ideológicos, com o ambiente político e com as estruturas institucionais, e
refletem as tendências e preocupações do momento de sua elaboração.

As alterações pelas quais as políticas públicas do turismo passaram mundialmente nos
últimos 40 anos, são associadas à própria evolução da atividade turística. Neste período Solha
(2004, p.12) destaca algumas importantes fases da política de turismo:

1950-1970: quando se verificava a expansão do turismo de massa, eram comuns a
políticas de fomento; tinham como principal intuito a aumento do fluxo de
visitantes; 1970-1985: as políticas começavam a focar o turismo como agente de
desenvolvimento; verificam um aumento do envolvimento governamental no
fornecimento de infra-estrutura; 1985- atual: observa-se, ao mesmo tempo, maior
preocupação com as questões ambientais e um grande aumento da competitividade;
estimula-se, assim, um posicionamento responsável e profissional do setor, no qual o
Estado diminui sua interferência e procura assumir um papel de coordenação e
estruturação da atividade.

A pesquisa é restrita à descrição das políticas públicas no Brasil e a evolução do
principal marcos históricos que deram origem ao turismo no Brasil no período entre 1966 a
1995 fundamentadas em Carvalho (2009). A adaptação descrita entre 1995 e 2002 mostra a
evolução do reconhecimento da atividade pelo setor público, vinculada ás ações de parceiras
de desenvolvimento do setor privado e o quadro contendo a linha do tempo está inserido nos
apêndices do trabalho e foi realizado pela própria autora,
A análise da das políticas públicas por meio do Plano Nacional de turismo ocorrerá a
partir do item sobre a nova política nacional de turismo
2.1.2 Política Nacional do Turismo – PNT - 2003-2010

No país a Política Nacional de Turismo 2007-2010 instituiu um modelo de gestão
descentralizada, busca organizar, articular e integrar os gestores do turismo – públicos,
privados e do terceiro setor – nos estados e municípios, especialmente nos que compõem as
regiões turísticas, por diversas vezes o turismo dividiu atenções com indústria e comércio
(1994) e esporte (1998) e a partir de então a forte ênfase do turismo seria como fator de
desenvolvimento local e sustentável, que se mostra presente em todas as ações colocadas pelo
governo federal por meio dos PNT (2003-2006) e PNT (2007-2010) para estimular a
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atividade, visto que, o turismo tem se destacado nas últimas décadas pelo seu viés
economicista.

Com a criação do Ministério do Turismo em 2003, começa uma nova fase de gestão
descentralizada do turismo no Brasil, com a seguinte estrutura (Brasil, 2007, p.43):
Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Turismo – responsável pela formulação,
elaboração, avaliação e monitoramento do PNT, de acordo com as diretrizes propostas
pelo Conselho Nacional do Turismo, bem como articular as relações internacionais e
institucionais necessárias para a condução dessa política pública do turismo brasileiro;
Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo – responsável pela
realização de ações de estímulo às iniciativas públicas e privadas de fomento, de
promoção de investimentos em articulação com os PRODETUR, bem como apoiar e
promover associados ao turismo e qualificação dos serviços; Instituto Brasileiro de
Turismo (Embratur) - autarquia responsável, a partir de então, pela promoção,
divulgação, e apoio à comercialização de produtos, serviços e destinos turísticos
brasileiros no exterior.

O modelo de gestão foi constituído em um núcleo básico formado pelo Ministério do
Turismo, pelo Conselho Nacional de Turismo, e pelo Fórum Nacional de Secretários e
Dirigentes Estaduais de Turismo a partir da estrutura supracitada no Plano Nacional de
Turismo, de 2003-2007 e de 2007-2010.

Desta forma, o Plano Nacional de Turismo configurou-se como o principal documento
no país a reger a atividade turística, apontando diretrizes para que os governos estaduais,
secretarias e demais atores envolvidos pudessem nortear suas políticas públicas. Sabe-se que
tal cenário, foi resultado de investimentos por parte do governo federal e criação de políticas
públicas de turismo, que impulsionou a atividade turística no país, com a proposta de
melhorias da infra-estrutura e parcerias para investimentos privados.
Com a elaboração do Plano Nacional do Turismo – Diretrizes, Metas e Programas
(PNT) em abril de 2003, com propostas até o ano de 2007, passa-se a pensar na atividade do
turismo sob a ótica de desenvolvimento regional.

As metas alcançadas e os resultados gerados por meio do PNMT alicerçaram a
construção do novo Plano Nacional de Turismo 2007/2010, que insere em seu contexto
questão como: acessibilidade para portadores de necessidades especiais e modificações
importantes em seu corpo metodológico buscando uma melhor adequação das metas à
realidade do país.
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Os princípios do Plano Nacional de Turismo (2007/2010), nomeado uma viagem de
Inclusão (PNT), entende o turismo como fator de construção da cidadania e da integração
social. A economia, pensada de forma isolada, passa a ser compreendida como um dos vetores
da promoção do desenvolvimento sustentável, que deve levar em conta os aspectos sociais,
culturais e ambientais. (BRASIL, 2008).
Coriolano (2005, p.302) afirma que o acesso ao turismo está, aos poucos, se tornando
comum a todos, quando aponta que:
a cada dia, grupos alternativos começam a se organizar para o usufruto de novos
produtos turísticos, de novos roteiros e dos mais variados produtos do consumo
turístico que começam a participar desse mercado. Municípios, comunidades e
pequenas empresas encontram caminhos para se incluir nos roteiros turísticos e
aproveitar artes, gastronomias, folclores, atrativos naturais e culturais,
transformando o potencial em oferta. O turismo chegou aos morros, favelas, áreas
indígenas, assentamentos dos sem terra e às periferias. Os excluídos do turismo das
elites inventam o turismo social, o turismo dos trabalhadores, adaptado às condições
econômicas dos pequenos rendimentos, tentando incluir-se na base do sistema.

O entrelaçamento entre turismo e desenvolvimento evidência o PNT na sociedade e
projeta o turismo, como uma atividade econômica e, como tal, as possibilidades de geração de
emprego e renda predominam em seu discurso. Além do mais, seus efeitos e repercussões
ambientais e sociais, diferentemente de outras atividades econômicas, o colocam como uma
atividade que possibilita uma maior atenção na conservação ambiental e principalmente como
fator de inclusão social pela diversidade de sua cadeia produtiva (BRASIL, 2007).

O PNT, implementado no período entre 2003-2007, modificou significativamente os
rumos das políticas públicas de incentivo ao turismo. Diante deste cenário, segundo o
Ministério do Turismo (2008), abriu-se um amplo diálogo nacional com a participação de
todos os atores envolvidos com a atividade turística. O desafio era enorme e a solução foi
convocar todos os interessados no desenvolvimento da atividade e criar um novo mapa
turístico no Brasil, priorizados pelo surgimento de uma nova organização espacial dos
destinos turísticos, assim como uma gestão descentralizada desses destinos regionalizados.

Regionalizar não é apenas o ato de agrupar municípios com relativa proximidade e
similaridades. É construir um ambiente democrático, harmônico e participativo entre poder
público, iniciativa privada, terceiro setor e comunidade. É promover a integração e

25

cooperação intersetorial, com vistas à sinergia na atuação conjunta entre todos os envolvidos
direta e indiretamente na atividade turística de uma determinada localidade. (BRASIL, 2008).

O fortalecimento da regionalização do turismo no Brasil reforça a participação dos
governos municipais e estaduais no planejamento e gestão da atividade; garante-se, portanto,
articulação e integração ao planejamento turístico das diversas esferas de governo, já que,
estreitou-se as distâncias geográficas, principalmente pela melhoria dos sistemas de
transportes e comunicações, com isso, ampliou o significado do turismo.

O modelo de gestão apresentado no PNT traz uma coordenação, integrada e
descentralizada, pois o turismo deixou de ser sinônimo de lazer para assumir o papel de
agente social, político e econômico, onde em muitos países é a força vital do
desenvolvimento.

Portanto, o PNT trás o objetivo de diversificar, ampliar e estruturar a oferta turística
brasileira, em sua proposta o Ministério do Turismo apresenta como forma de implantação da
região turística segundo Brasil (2008) as fases de: sensibilizar e mobilizar a população local;
promover ações municipais e identificar as lideranças e representações locais; formalizar uma
rede de relacionamento e institucionalizar uma Instância de Governança para a região (fórum,
grupo gestor, OSCIP, etc.).

Na estruturação do PNT existem 08 macroprogramas conforme figura 01: Informação
e Estudos Turísticos; Planejamento e Gestão; Logística de Transporte; Regionalização do
Turismo; Fomento à Iniciativa Privada; Infra-estrutura pública; Qualificação dos
Equipamentos e Serviços e Promoção e Apoio à Comercialização, os quais buscariam em sua
essência solucionar problemas que ainda impediam o desenvolvimento da atividade do
turismo no Brasil.
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Figura 01 – Esquema dos Macroprogramas do Plano Nacional do Turismo

Fonte: Brasil, (2008) p.56.

Uma das metas do PNT é estruturar 65 destinos para obtenção de padrão de qualidade
internacional (BRASIL, 2007), proposta diretamente ligada com o Macroprogama
Regionalização do Turismo através do Projeto Destinos Indutores do Desenvolvimento
Turístico Regional, trabalhando por meio de Macroprogramanas visualizado na figura 02.
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Figura 02 - Esquema do Macroprograma de Regionalização do Turismo

Fonte: Brasil, (2008) p 58.

Estes 65 destinos passam desde 2008 por um estudo que visa avaliar o nível de
competitividade dos mesmos, realizado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a qual analisa
13 dimensões que são: infra-estrutura geral; acesso; serviços e equipamentos turísticos;
atrativos turísticos; marketing e promoção do destino; políticas públicas; cooperação regional;
monitoramento; economia local; capacidade empresarial; aspectos sociais; aspectos
ambientais e aspectos culturais. A figura 03 indica os Estados e Municípios brasileiros
selecionados pelos 65 destinos indutores do Desenvolvimento Turístico Regional.
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Figura 03 - 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional

Fonte: Brasil, 2008. p59.

Ao tentar estabelecer as funções de uma política de turismo verifica-se que os
diferentes autores lhe conferem uma série de atribuições. Solha (2004, p.13) permite destacar
algumas das principais funções:
Definir os termos que as operações turísticas devem funcionar, determinando o
produto, a imagem e o tipo de turista desejado; facilitar as discussões e o consenso
sobre os objetivos a serem atingidos; proteger os interesses da sociedade; permitir
interface com outros setores. (HALL, 2001; LICKORISCH E JENKIS, 2000;
GOELDNER, RITCHIE E MCINTOSH, 2002).

Como em outros países (Espanha, Itália, França), Carvalho (2009) afirma que o poder
público percebe a importância do turismo e, consequentemente, passou a intervir no mercado
turístico, a fim de melhorar o planejamento e otimizar o desenvolvimento da atividade. A
partir de tal fato evidencia se a grande importância da formulação e avaliação das políticas
públicas de turismo; objetiva-se, assim, um desenvolvimento sustentável com melhores
condições sociais e econômicas para as populações locais. Logo proporciona-se um elevado
grau de satisfação para os turistas e gera-se, ao mesmo tempo, a fidelidade destes usuários.
Dessa forma, é imprescindível a participação dos diversos atores e segmentos do setor
turístico.
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Portanto, buscando envolver os diferentes segmentos, têm sido utilizadas várias
técnicas que estimulam e organizam a participação do trading.

O exaustivo e criativo processo de formulação de políticas, como afirmam Goeldner,
Ritchie e McIntosh (2002), deve ser acompanhado da implementação de uma série de ações
que possibilitem o alcance dos objetivos estabelecidos.

A partir das ideias dos autores citados anteriormente, o Ministério do Turismo
implementou uma série de ações. Uma delas foi a criação e desenvolvimento do
Macroprogama Regionalização do Turismo por meio do Projeto Destinos Indutores do
Desenvolvimento Turístico Regional no qual o estudo busca analisar a capacidade que os
destinos têm de evoluir a partir do conhecimento de si mesmo e avaliar ano a ano a evolução
de seus índices. Para o controle e planejamento das ações propostas pelos destinos foi criado
um sistema de gerenciamento chamado SG65, o qual deve ser utilizado e gerenciado pelos
Grupos Gestores.

2.1.3 Grupos Gestores do programa 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico
regional (MTUR)
O Ministério do Turismo – Mtur é criado em 2003, na gestão do Presidente da
República, Luís Inácio Lula da Silva, a expectativa é de que, em alguns destinos, o turismo
passe a posicionar-se como atividade de maior importância na formação do Produto Interno
Bruto (PIB), o que significa sustentabilidade da economia e, sobretudo, garantia de empregos,
ocupações, renda, diminuição das desigualdades e da pobreza. Para que se mantenha como
fonte geradora as riquezas do lugar, o turismo tem que ser planejado, com capacidade de
organização e de gestão (BRASIL, 2003).

Com fortalecimento da regionalização do turismo no país reforça-se a participação dos
governos municipais e estaduais no planejamento e gestão da atividade; garante-se articulação
e integração ao planejamento turístico das diversas esferas de governo.

O modelo de gestão descentralizada do turismo, implantado no país pelo Ministério do
Turismo, apoiado por seus colegiados parceiros, proporciona que cada Unidade federativa,
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região e município busquem suas próprias alternativas de desenvolvimento, de acordo com
suas realidades e especificidades (BRASIL, 2007).

Segundo Sansolo & Cruz (2003, p.5),

esse novo status adquirido pelo turismo na administração pública federal nada mais
é do que um reﬂexo da reconhecida e crescente importância que tem esta atividade
hoje, sobretudo no plano econômico, por sua capacidade de dinamizar diversos
setores produtivos, gerar riqueza, renda e empregos.

O MTUR planeja conceber um modelo de gestão pública descentralizada e
participativa, orientada para o município dos destinos indutores onde efetivamente o turismo
acontece. Ao completar a ação, os municípios são incentivados a criar Conselhos Municipais
de Turismo e desenvolver Roteiros Integrados, com o objetivo de ofertar um conjunto de
produtos turísticos ao destino indutor (BRASIL, 2007).

Outra estratégia traçada no PNT, como princípio orientador para o desenvolvimento da
atividade do turismo e aumento da competitividade do setor, está voltada para a
descentralização das decisões, a benfeitoria nas condições de vida da população, e o apreço ao
meio ambiente, obtendo assim, um crescimento pautado nos padrões éticos e nos pressupostos
básicos da sustentabilidade (BRASIL, 2007).

O conceito de sustentabilidade foi adotado, como princípio fundamental na
reformulação do planejamento turístico nacional. Face à sua relevância como elemento
orientador do modelo de desenvolvimento turístico desejado, as relações entre turismo e
sustentabilidade devem ser abordadas por meio dos princípios, norteados pelo entendimento
de seus distintos campos. Para o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do
Brasil, esses princípios são os seguintes: sustentabilidade ambiental; sustentabilidade
econômica; sustentabilidade sociocultural; sustentabilidade político-institucional (BRASIL,
2007).

Para a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2004) o desenvolvimento sustentável
do turismo é um processo contínuo que requer monitoramento constante dos impactos que a
atividade pode causar, de modo que, com ações de manejo, seja possível minimizar os
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impactos negativos e maximizar os benefícios potenciais, gera-se, logo, medidas preventivas
ou de correção de rumos.

Houve um enriquecimento do conceito de desenvolvimento, ampliado com a inclusão
de aspectos sociais e ambientais e abriu espaço para o conceito de desenvolvimento
sustentável. O termo “desenvolvimento” tornou-se mais popular, e pode ser entendido como a
garantia e/ou melhoria da qualidade de vida humana, sem que isso implique diminuição da
capacidade de suporte dos ecossistemas que a sustentam, ou degradação e esgotamento dos
recursos que tornam esse desenvolvimento possível. (BRASIL, 2008).

Regionalizar não é apenas o ato de agrupar municípios com relativa proximidade e
similaridades. E sim construir um ambiente democrático, harmônico e participativo entre
poder público, iniciativa privada, terceiro setor e comunidade; promover a integração e
cooperação intersetorial, com vistas à sinergia na atuação conjunta entre todos os envolvidos
direta e indiretamente na atividade turística de uma determinada localidade. (BRASIL, 2007).

A partir da ideia proposta de desenvolvimento regional, que Theis et al. afirma:
Empregamos o conceito de desenvolvimento regional querendo nos referir ao
processo de acumulação que tem lugar no espaço de uma dada região. Essa
compreensão do conceito envolve dimensões que as teorias tradicionais sobre o
desenvolvimento regional desconsideram. (2006, p. 215).

A ação realizada para o treinamento dos destinos indutores seguiu como base o Plano
Estratégico desenvolvido pelo Mtur para treinamento e desenvolvimento das regiões do país,
destacando ações e projetos de curto, médio e longo prazo como itens fundamentais para se
preservar o rico patrimônio natural e cultural que tanto orgulha o povo brasileiro. (BRASIL,
2007).
Aproximar o turismo do conceito de “planejamento estratégico” significa investir em
um processo no qual o crescimento econômico e social acontece de maneira equilibrada,
abrindo espaço para atuação responsável tanto da sociedade civil organizada, como do poder
público. Ressaltando, que tal planejamento deve sempre levar em conta o envolvimento da
comunidade em seu processo de elaboração e implementação. Este planejamento, aplicado ao
Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil tem como produto final o plano
Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional (BRASIL, 2007).
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Buscando o processo participativo entre poder público, o envolvimento da sociedade
civil organizada, da iniciativa privada e de todos os demais interessados e ao se considerar as
diretrizes e princípios de integração, gestão coordenada, participação e descentralização do
Programa, as Instâncias de Governança Regionais segundo Brasil (2008), devem ser
responsáveis pela definição de prioridades, coordenação do processo decisório, planejamento
e execução do processo de desenvolvimento do turismo na região turística, devendo participar
nas decisões políticas, econômicas e sociais no âmbito regional.

A governança segundo Pereira (2010) tem como base o estudo seminal de Ronald
Coase publicado em 1937, intitulado The Nature of the firm, afirma que há uma substituição
das firmas hierarquizadas, integradas verticalmente, por organizações globais em rede.

A governança advém da habilidade das sociedades humanas de obterem princípios de
representações, por meio de conjuntos sociais, instituições e procedimentos para que a própria
sociedade consiga se gerir no formato de voluntariado (BRASIL, 2007).

A introdução da nova gestão pública para Pereira (2010) aponta para novas práticas de
gestão moderna no sentido de diminuir os níveis hierárquicos, potencializar a relação de
confiança e responsabilidade com os colaboradores.
O termo “governança” é relativamente novo; pode-se entendê-lo como a capacidade
gerencial ou, em um universo mais restrito, como a capacidade dos governos de gerarem
respostas às demandas sociais. Essa competência técnica de governar, na proposta de
governança social ou governança democrática, incorpora os mecanismos de gestão
participativa e envolve as populações locais na elaboração, monitoramento e, em alguns
casos, na execução de políticas públicas (BRASIL, 2007).

Governança, para a Comissão sobre Governança Global (1996, p.2), é a totalidade das
diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições, públicas e privadas, administram
seus problemas comuns.

Uma instância para ser legítima precisa representar a heterogeneidade dos atores
sociais de determinado território, para que possa de fato constituir-se num espaço colegiado
de gestão dos interesses coletivos, no qual os conflitos sejam administrados e os pactos sejam
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construídos sempre na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da apropriação dos
benefícios do turismo pela comunidade local. (BRASIL, 2007). Corroboram Benington e
Hartley (2001) ao afirmar que a administração pública possui três paradigmas que podem
conduzir para caminhos particulares em que a inovação não só é generalizada como também
adaptada: são os papéis dos políticos, dos administradores e da população.

A identificação dos atores com representatividade nos municípios componentes da
região turística e a capacitação dos mesmos para o trabalho de gestão deve ocorrer durante os
processos de sensibilização e mobilização, processo que deverá ocorrer também para a
institucionalização da instância de governança regional (BRASIL, 2007).

O Mtur considera as instâncias responsáveis pela definição de prioridades; pela
coordenação das decisões a serem tomadas; pelo planejamento e execução do processo de
desenvolvimento do turismo na região (no caso das instâncias regionais) ou município (no
caso dos Conselhos Municipais de Turismo). (BRASIL, 2007).

Portanto, segundo Brasil (2007, p.101) compete às instâncias de governanças
promover a integração e cooperação dos diversos setores sociais, políticos e econômicos em
torno da proposta de desenvolvimento do turismo sustentável; propor, analisar e acompanhar
a implementação de políticas, planos e projetos voltados ao turismo; avaliar e endossar os
projetos elaborados pelos diversos atores da região; articular parcerias e negociar recursos
técnicos, normativos e institucionais com as diferentes esferas do poder público, empresários
e organismos internacionais; promover a integração de ações intra-regionais

e

interinstitucionais; trabalhar o planejamento e a gestão dos produtos e roteiros turísticos; no
caso das instâncias regionais, orientar e assessorar a formação das instâncias de governança
municipais.

Para Calame e Talmant (2001, p.32) estas iniciativas agregam valor para a sociedade
pois:

É através da analise dos mecanismos muito concretos de funcionamento das
instituições públicas, entrando no pormenor dos modos de raciocínio, das lógicas
institucionais, das formas de relação com o exterior, pondo-se na pele do autor
administrativo de base, levando em consideração seu sistema de valores, suas
dúvidas, seus medos, suas esperanças... que se pode verdadeiramente compreender e
depois transformar.
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A partir destes princípios e do Programa de Regionalização do MTUR, foram criados
grupos denominados Grupos Gestores dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento
Turístico Regional.

Estes grupos surgem na forma de instância de governança regional, os quais devem ser
compostos por entidades, órgãos e instituições ligadas ao setor público e privado, assim como
ao terceiro setor, almejando uma Instância tripartite. Selecionados seus membros conforme
indicação dos atores com representatividade nos Municípios componentes da região tendo
como proposta analisar a capacidade que os destinos têm de evoluir a partir do conhecimento
de si mesmo e avaliar ano a ano a evolução de seus índices.

Os autores Calame e Talmant (2001) afirmam que é possível conciliar unidade e
diversidade sendo o deslocamento da atenção seu foco determinante, pois: o que é
determinante na governança não é mais a gestão em uma escala, mas a articulação das escalas
entre si. As mudanças ocorridas na sociedade trazem o novo conceito de articulação entre as
empresas e instituições com o propósito de gerir os relacionamentos e conhecimentos para o
desenvolvimento de uma nova gestão.

2.2 Gestão do Conhecimento

O conceito de economia do conhecimento surgiu da transformação da sociedade
industrial em sociedade do conhecimento, onde este é considerado um ativo das organizações.
Desta maneira, podemos vislumbrar a informação como um produto que gera um sistema de
dados valioso para a gestão empresarial. É utilizado para planejamento, controle e tomada de
decisões nas organizações. Como conteúdo, o capítulo menciona as definições do
conhecimento e seus termos relacionados; A natureza do conhecimento organizacional;
Outras abordagens sobre a gestão do conhecimento e seu processo de transferência e
aprendizagem.

2.2.1 Definição de Conhecimento e Termos Relacionados

O conhecimento é a aplicação de um conjunto de regras, procedimentos e relações a
um conjunto de dados e a definição do seu termo segundo Souza (2011) depende cada vez
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mais do domínio de sua aplicação, o compartilhamento de informação significa repassar às
pessoas ou obter delas algum conjunto de dados com valor econômico variável.

As empresas e as pessoas relacionam-se entre si por meio de troca de informações o
processo de gerenciamento destas informações é conhecido como gestão do conhecimento.
Tendo este conceito surgido segundo Fleury (2001), no início da década de 1990, por Karl
Erick Sveiby, autor de Managing Know-how, obra de onde surge o conceito de Knowledge
Organizations ou organizações do conhecimento.

A gestão do conhecimento está imbricada nos processos de aprendizagem nas
organizações e, assim, na conjugação desses três processos: aquisição e
desenvolvimento de conhecimentos, disseminação e construção de memórias, em
um processo coletivo de elaboração das competências necessárias à organização.
(FLEURY, 2001, p.33).

A temática sobre Gestão do conhecimento recebeu destaque em 1997 quando
aconteceu o lançamento da revista Knowledge Management que enfatizava a necessidade de
universidades, governos e empresas desenvolverem pesquisas sobre o conhecimento.

O fato do termo conhecimento ser utilizado de formas diferentes, em vários domínios
científicos, contribui, segundo Davenport e Cronin (2000), para a instabilidade quanto ao seu
uso. Consequentemente, a definição e relação entre informação, dado e conhecimento é uma
tarefa árdua, na medida em que dependem da perspectiva do usuário e de sua interpretação.

Pesquisas feitas por Maldonado (2008) identificam na década de 80 estudos na área da
gestão do conhecimento a partir da hierarquia DIKW (Dado, Informação, Conhecimento,
Sabedoria) de Ackoff (1989).

Davenport (2005) conceitua conhecimento como mistura fluida de experiência
condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, que proporcionam uma
estrutura para avaliação e incorporação de novas experiências e informações.

A mistura e derivações sobre o conceito de dados, informações e conhecimento é
discutida por Rowley (2007), os dados são conceitualizados como sinais ou símbolos,
geralmente percebidos pelos sentidos, não mencionam interpretações e são isentos de
julgamentos, dando continuidade ao ciclo no qual as informações surgem quando o emissor
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acrescenta significado aos dados e descrições completas que consigam posicionar o leitor no
assunto, tempo e espaço descrito, para o surgimento do conhecimento é necessário que a esta
informação seja acrescentada um contexto e uma estrutura para avaliação e incorporação de
novas experiências (dados) e informações, como fechamento do ciclo o autor afirmar que a
sabedoria se confirma como uma compreensão profunda da realidade obtida por meio da
análise do ciclo acima descrito.

Essa análise sobre como, quando e de que maneira utilizar o ciclo acima citado é
debatido pelas organizações, não como um projeto ou ferramenta a ser implantado, e sim
como uma nova visão que deve ser compartilhada pelos colaboradores a fim de desenvolver
sua capacidade de inovação, aumentar e diversificar seu conhecimento, criando, assim,
vantagens competitivas a partir deles. A transferência e integração do conhecimento dentro
das organizações são gerenciadas pela administração do conhecimento, que busca transformar
as informações em conhecimento organizacional, base para tomada de decisões e vantagem
competitiva.

2.2.2 Natureza do Conhecimento Organizacional

O conhecimento organizacional resulta de interrelações dos indivíduos que agem em
nome da organização e pode ser traduzido em procedimentos, regras, normas, estratégias e
tecnologias. Nesse sentido, Souza (2011) afirma que o conhecimento das organizações pode
ser observado pela sua complexidade (o qual tem origem na mente das pessoas e, por elas, é
aplicado) e pelo seu caráter dicotômico (está tacitamente nas pessoas e também de forma
explícita em produtos e processos formais).

A conceitualização da gestão do conhecimento como um processo cíclico também é
defendida por Choo (2003) ao afirmar que a criação do conhecimento, sua construção e a
tomada de decisão se integram num ciclo contínuo de interpretação, aprendizado e ação.

A gestão do conhecimento tem como proposta gerenciar esse processo por meio da
conversão entre os dois tipos de conhecimento: o tácito e o explícito, distinção estabelecida a
partir do trabalho seminal de Michael Polanyi na década de 60 também utilizada por Nonaka
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e Takeuchi (1995). Sendo que Figueiredo (2005) classifica o conhecimento em três tipos
acrescentando ao conhecimento potencial seus conceitos descritos abaixo.

O conhecimento tácito no entendimento de Figueiredo (2005) é o conhecimento
contido nas cabeças das pessoas. Trata-se do conhecimento mais genuíno; é o conhecimento
mais importante da empresa. Só que ele é propriedade das pessoas, sendo associado à
capacidade de agir das pessoas, sendo criado e compartilhado em torno das relações das
interações entre humanos e o mundo à sua volta. Nonaka e Takeuchi (1995) afirmam que o
conhecimento tácito é pessoal, relativo ao contexto e difícil de ser formulado e comunicado;
ou seja, trata-se de um conjunto de informações, experiências e insights que se encontra
apenas na memória de cada indivíduo da organização.

O conhecimento explícito é o conhecimento resultante da decisão do conhecimento
tácito. Pode ser a “materialização” ou a representante do conhecimento de alguém para ser
transferido, transmitido, comunicado, visualizado, armazenado e assimilado por outros sendo
que, para que o conhecimento explícito seja gerado é necessário que seu dono contribua no
processo de explicitação do conhecimento e esteja de acordo que este seja transferido a outro,
pois este é um tipo de informação com propósito e grande potencial gerador de conhecimento.
O conhecimento explícito segundo Nonaka e Takeuchi (1995) refere-se ao conhecimento que
pode ser compartilhado em linguagem formal e sistemática; isto é, pode ser registrado em
alguma mídia e disponibilizado para acesso pelos demais membros da organização.

O conhecimento potencial é considerada uma categoria nova de conhecimento
segundo Figueiredo (2005), que afirma que o conhecimento está sendo potencializado pela
recente evolução da tecnologia da informação e da ampliação da capacidade de manipulação e
processamento de dados dos computadores atuais sendo frequentemente relacionado ao
conhecimento que se pode obter e extrair a partir da análise em grandes volumes de dados.

2.2.3 Outras Abordagens Sobre Gestão do Conhecimento

Conforme Maldonado (2008) as abordagens apresentadas pelos cinco autores no
quadro 01 convergem na confirmação do ciclo de transformação de conhecimento e na
opinião que o conhecimento deve ser utilizado eficientemente para ajudar na consecução dos
objetivos da organização.
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O Quadro 01 é representada pelos conceitos de Wiig (1993), Choo (2003), Nonaka e
Takeuchi (1997), Davenport e Prusak (1998) e Firestone e McElroy (2004). Sendo os autores
divididos entre as abordagens de GC no chamado ciclo de transformação do conhecimento e
no processo de criação do conhecimento.
Quadro 01 – Abordagens sobre conhecimento e gestão do conhecimento
Autor
Wiig (1993)

Abordagem de Gestão do Conhecimento
Gestão do conhecimento faz a organização agir de forma mais inteligente pela
facilitação da criação, acumulação desenvolvimento e uso de conhecimento de
qualidade.
Nonaka
e A capacidade de criar conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporáTakeuchi
lo a produtos, serviços e sistemas, convertendo o conhecimento individual em
(1997)
organizacional por meio do fluxo do conhecimento tácito em explicito.
Davenport e Gestão do conhecimento é a coleção de processos que objetivam a governar a
Prusak
criação, disseminação e uso do conhecimento (organizacional) para atingir os
(1998)
objetivos organizacionais.
Choo (2003) O autor apresenta uma forte relação entre criação de conhecimento, criação de
significados e tomada de decisão.
Firestone e Gestão do conhecimento é o conjunto de processos que busca a mudança dos
McElroy
padrões atuais de processamento do conhecimento organizacional para melhorar
(2004)
tanto esse processamento quanto os produtos do conhecimento.
Fonte: Uriona Maldonado ( 2008) p. 30.

2.2.4 Processo de Transferência e Aprendizagem

Em todas as organizações todos os dias o conhecimento emerge e é compartilhado
entre as pessoas. Figueiredo (2005), ressalta a necessidade de se ir além das transferências
espontâneas de conhecimento e buscar estimular e alavancar transferências formais de
conhecimento que passarão a ser geridas para gerar a produção do conhecimento relevante na
velocidade e na qualidade que necessitam, sendo utilizados para tanto as melhores alternativas
para aprender e ensinar e suas melhores ferramentas e meios para embalar e entregar o
conhecimento.

Terra (2001) conceitua a ideia de transferência como aprendizagem organizacional, ou
seja, processo de aquisição de conhecimento pelos atores tanto indivíduos quanto grupos que
na organização, refletem e tomam decisões acerca dos processos, ressaltando ser função das
organizações disponibilizar este conhecimento para que outros indivíduos e grupos o utilizem.
O quadro 02, apresenta as abordagens utilizadas sobre aprendizagem organizacional, as
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abordagens convergem quando afirmam que a transferência acontece por meio de
experiências pessoais e troca de informações entre as pessoas.

Quadro 02 - Abordagens sobre Aprendizagem Organizacional
Autor

Abordagem sobre Aprendizagem Organizacional

Levitt e March
(1988)
e
Crossan, Lane e
White
(1999)
Argyris e Schön
(1996)

Concordam que a aprendizagem ocorre quando lições do passado são
incorporadas às rotinas da organização, dirigindo o comportamento futuro.
Assim, a aprendizagem ocorre quando os indivíduos aprendem com as
experiências suas e de outros, gerando melhorias nas rotinas.

Propõem que a aprendizagem deve incluir evidências de mudanças das teorias
em uso em uma organização. Frequentemente, tais mudanças são promovidas
a partir das experiências dos indivíduos no contexto organizacional.
Senge (1999)
Ao tratar o conceito de aprendizagem, diferencia-o de treinamento. O autor
argumenta que, enquanto o primeiro ocorre sempre, durante o trabalho
rotineiro, o segundo é episódico, acontecendo em seções isoladas nas salas de
aula.
Abrahamsson e Tratando dos elementos que conduzem ao êxito da melhoria contínua,
Gerdin (2006)
ressaltam a importância de as organizações percorrerem um caminho que
estimule a comunicação e a cooperação entre os indivíduos de diferentes
níveis hierárquicos, resultando em um processo de aprendizagem individual.
Além disso, o autor enfatiza a necessidade de enriquecimento do trabalho
(tarefas realizadas), em todos os níveis operacionais da organização, para
melhor planejamento e execução dos processos.
Edmondson,
A aprendizagem organizacional deve intencionalmente facilitar a
(2002)
aprendizagem individual a fim de continuamente transformar e melhorar o
contexto organizacional. Existe uma correlação entre melhoria contínua e o
processo de aprendizagem. A melhoria contínua visa a alcançar inovação
incremental que é promovida por mecanismos de aprendizagem.
Figueiredo(2005) Consideram a aprendizagem organizacional como um fenômeno social, sendo
e Cook e Brown que a aprendizagem de cada indivíduo depende do conhecimento de outros
(1999)
membros da organização. A interação social facilita não apenas a
comunicação e a coordenação nos grupos de trabalho, mas também a
aprendizagem, e esta, por sua vez, é um elemento importante que possibilita
aos indivíduos tomar iniciativas de melhoria em relação aos seus processos.
Fonte: Adaptado de Gonzaga, Martins e Toledo ( 2009).

No quadro 02, pode-se observar a aprendizagem organizacional vista como um
fenômeno social, em que o indivíduo é peça fundamental, visto que, a aprendizagem depende
do conhecimento dos indivíduos que fazem parte da organização, melhorando assim o
contexto organizacional.

A eficácia da transferência daqueles conhecimentos que se quer ver multiplicados na
empresa sofrerá influencias de vários fatores entre os quais Figueiredo (2005) cita o processo
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e o meio adotado para explicitação e representação do conhecimento, o método de
transferência adotado entre outros, além da constatação do autor de que para que a
transferência de conhecimento seja cumprido é necessário que o aprendiz esteja pronto e com
vontade de colocar o conhecimento novo em ação.

Senge (1997) trabalha dois tipos de aprendizagem: a aprendizagem generativa e a
adaptativa, que se relacionam por meio da forma pela qual as pessoas enxergam a realidade e
resolvem os problemas.

A aprendizagem generativa relaciona-se a criação, tanto no

entendimento dos clientes quanto no entendimento de como melhor gerir os negócios, pessoas
e sistemas, enfatizando a visão holística da organização para compreender a fonte sistêmica
do problema. complementando o autor conceitua a aprendizagem adaptativa como a situação
empresarial de reação e adaptação a mudanças ambientais,

A tensão criativa discorrida por Senge (1997) acena as empresas a canalizar a energia
(intrínseca) para a mudança da visão da realidade atual propondo um sistema mais proativo de
gestão e faz aportes específicos em duas áreas importantes de análise: a dinâmica de sistemas
e a teoria da liderança. Geus (1997) sustenta que o verdadeiro propósito do planejamento
eficaz não é fazer planos, mas mudar o microcosmo, os modelos mentais que os tomadores de
decisões carregam em suas mentes.

Figueiredo (2005) afirma que é necessário compreender a natureza cíclica da
inovação; saber sustentar os processos que levam à inovação, munindo-os e regando-os com
os combustíveis vitais, entendê-los como consequencia direta da aprendizagem e reconhecer
que a inovação também resulta de informações de qualidade, reflexão motivada, criação de
competências e da capacidade de funcionários em gerar e utilizar conhecimentos que, por sua
vez, precisam ser constantemente procurados, alcançados, encontrados, compreendidos,
aplicados, refinados e lapidados. Na verdade, conquistados, processo que pode ser
sistematizado pela gestão do conhecimento.

O processo pelo qual organizações criam conhecimento foi denominado, por
Figueiredo (2005), sucesso, já que as empresas precisam, cada vez mais, entender que o
conhecimento deve se movimentar com razoável velocidade. Assim, a codificação,
personalização e comunidades de práticas são algumas maneiras fundamentais de acelerar tal
processo. Nonaka e Takeuchi (1997) discorrem sobre conversão de conheciment
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complementado por Nonaka e Krogh (2009) explicam que esta conversão de conhecimento,
teórico e empírico, só acontece com a interação entre conhecimento tácito e explícito.

O desafio para os autores segundo Leonardo, Bastis e Nassar (2011) se encontra em
como converter conhecimento tácito em explícito (dimensão epistemológica), e que, possa ser
transmitido para toda a organização (dimensão ontológica), num processo espiral. As fases de
conversão deste conhecimento são: socialização, externalização, combinação e internalização.

Figueiredo (2005) discorre sobre a ideia de se trabalhar um programa de gestão do
conhecimento que contemple todas as áreas de alta relevância para a empresa a partir de três
pilares principais indivíduo, empresa e mercado, conforme apresentado no quadro 03. O autor
afirma que estes pilares podem ser trabalhados tendo como princípio a adoção dos esforços
estratégicos com o objetivo de facilita na implantação de um programa de gestão do
conhecimento.
Quadro 03 – Pilares: indivíduo, empresa e mercado
Indivíduo

Empresa

Mercado

Retenção

Cultura Organizacional

Clientes

Contratação

Processos

Fornecedores

Aprendizagem

Aprendizagem Organizacional

Concorrentes

Colaboração

Inteligência Competitiva

Consumidores Potenciais

Inovação

Best Practices

Atração de talentos

Criatividade

Tecnologia

Sociedade

Competência

Pessoas

Parceiros

Saúde Cognitiva

Inovação Tecnológica

Gestão Ambiental

Relacionamento

Inteligência de Negócios

Crédito e Credibilidade

Informações,

Dados

e Informações,

Dados

e Informações,

Dados

e

Conhecimentos

Conhecimentos

Habilidades e Perícias

Gestão da Responsabilidade Efeitos da Responsabilidade
Social

Curiosidade Intelectual

Conhecimentos

Social

Gestão do Capital Intelectual e Governo e Cultura
do Conhecimento

Interesse
Fonte: Figueiredo (2005), p. 115.

Sistemas

Entrantes
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Figueiredo (2005) afirmar complementando que planejar esforços estratégicos de
gestão do conhecimento é o mesmo que definir a espinha dorsal do programa de gestão do
conhecimento, isto que dizer que depois de planejado cada esforço estratégico desencadeará
consigo sucessivas ações.

Figueiredo (2005) descreve em sua obra 17 esforços estratégicos, conforme
apresentado no quadro 04. A divisão em esforços estratégicos foi a forma que o autor
encontrou para abranger a maioria das dimensões apresentadas na gestão do conhecimento de
forma homogênea e simultânea ou não, mas integradas e sem prejuízo das partes.

Quadro 04- Esforços estratégicos
Esforços estratégicos
Gestão estratégica

Abordagem sobre esforços estratégicos

Garantir que o programa se mantenha alinhado com a estratégia da
empresa, agregando valor aos questionamentos, tendo como idéia tornar
mais próximas as pessoas envolvidas com o conhecimento, servindo de
base para tomada de decisões e vantagem competitiva, sendo a liderança
um ponto divisor entre o sucesso e fracasso da organização.
Gestão de clientes
A gestão do conhecimento indica dois focos para se trabalhar com os
clientes: foco do conhecimento e outra como fonte de conhecimento. Para
tanto, é necessário perceber que o cliente tem muito a ensinar para a
empresa.
Gestão da cultura A cultura organizacional, é relevante à gestão do conhecimento porque de
organizacional
certo modo influencia a maneira como os problemas são resolvidos,
interfere na superação de desafios.
Gestão de Pessoas
O trabalho de lidar diretamente com as pessoas corresponde a 80 % do
total de todo trabalho, concluindo assim, a importância da área que hoje
se tornou o fator mais determinante do êxito da gestão do conhecimento.
A atração e retenção dos melhores talentos exercem forte influência nas
competências e capacidade produtiva da empresa.
Gestão de Processos A proposta deste esforço é que a gestão do conhecimento traga
capacidade de criar valor a partir do conhecimento, resultando em
processos eficazes, construídos com inteligência gerando melhoria na
qualidade.
Gestão de melhores É um modelo de atuação adotada por companhias que pretendem gerir a
práticas
excelência de suas práticas e processos a partir do compromisso perene
com o aprendizado.
Esforços estratégicos Abordagem sobre esforços estratégicos
Gestão da inovação e A inovação é um dos resultados maisContinua
importantes da criatividade, sendo
da criatividade
processo fundamental para que a companhia se diferencie de seus
concorrentes e obtenha vantagem competitiva, pois as novas idéias
representam o gatilho da inovação e são essenciais ao aperfeiçoamento
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organizacional.
de Tem por propósito gerar iniciativas que alavanquem conhecimentos a
partir dos diversos pontos de contatos relevantes aos negócios e vínculos
que se estabelecem por meio das relações que acontecem todos os dias
entre os funcionários e as pessoas do ambiente externo da empresa.
Gestão de resultados A maior parte deste esforço se resume em monitorar e garantir que o
programa e/ou iniciativas de gestão do conhecimento se mantenham
focadas em constante busca por resultados expressivos e planejados.
Gestão competitiva
Tem como objetivo verificar os fatores, interfaces, influências,
alavancadas competitivas, inibidores, forças e fraquezas competitivas e as
ameaças e oportunidades competitivas, analisando-as segundo o contexto,
os propósitos de negócios e a aplicação do conhecimento.
Capital Intelectual
Capital intelectual se traduz na soma de todos os conhecimentos
relevantes de uma empresa. Sendo esta soma uma junção do que as
pessoas sabem e dos ativos de conhecimento da empresa.
Gestão
de Competência essencial é um conjunto de habilidades e tecnologias que
Competências
permitem uma empresa oferecer determinados benefícios para seus
essenciais
clientes. Tendo como vínculo entre essas competências e a gestão do
conhecimento o fato do conhecimento ser o combustível que dá vida a
uma competência essencial.
Gestão de parcerias
Decorrem da adesão de forças entre duas ou mais organizações com a
finalidade de superar desafios em um cenário de alta competitividade.
Gestão
de Consiste em mobilizar e alavancar o conhecimento necessário para
responsabilidade
transformar a empresa em uma organização cidadã. Buscam-se
social
benfeitorias sociais que além destes, agreguem valor a imagem positiva da
organização perante o público em geral gerando resultados positivos para
a organização.
Gestão
de Procura atingir a melhoria contínua dos processos, produtos e serviços
fornecedores
buscando satisfazer os clientes a fim de que empresa e fornecedor
desenvolvam de maneira integrada os seus conhecimentos.
Gestão de tecnologia Para que o projeto de Tecnologia da Informação seja bem sucedido é
da informação
necessário entender e atender o wetware, (palavra utilizada para abordar
habilidades humanas associadas ao trabalho, a processos e/ou ao uso de
ferramentas de software), pois, para a gestão do conhecimento é
necessário uma abordagem mais humana que tecnológica, pois o êxito de
qualquer processo de gestão depende das pessoas envolvidas.
Gestão
do Pode ser relatada como um conjunto de atitudes que se esmera tanto na
conhecimento
melhoria da gestão de ativos tangíveis quanto dos intangíveis (ativos
intelectuais) da empresa. Trazendo a gestão do conhecimento como uma
nova forma de ver e tratar a empresa que valoriza e alavanca os
conhecimentos, considerando todos os stakeholders e a maneira como se
faz negócios ou se atingem objetivos a partir do saber.
Gestão
relacionamentos

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2005).

A verdadeira prática de gestão do conhecimento de acordo com Figueiredo (2005) se
incorpora na cultura organizacional a partir de pequenos gestos e posturas, incrustadas nas
posturas gerenciais coerentes, aliados a política de retenção, atração, motivação,
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reconhecimento e contratação de talentos, congruente com planos de capacitação e pactos de
aprendizagem.

Outros autores discorrem sobre a gestão do conhecimento corporativa como HwainYann e Yichen (2006) que estabelecem um modelo representado por quatro fontes de
conhecimento citando artefatos, práticas, regulações e sistemas, sendo o networking inserido
nestas fontes posteriormente. Os artefatos são criações feitas pelos homens; práticas referemse a como completar uma tarefa; regulações e sistemas são os procedimentos formais e
informais regularizados; networking relaciona com os sistemas de resolução de problemas que
envolvem uma rede humana de contatos.

Dessa forma, registraram-se grandes mudanças no cenário empresarial, no qual a partir
de um comportamento econômico, as organizações buscam vantagem competitiva, se
desenvolveu o que Castells (1999) caracteriza como a atual revolução tecnológica, onde não é
a concentração de conhecimentos e informação, mas a aplicação dessas informações para a
geração de conhecimento e de dispositivos de processamento e comunicação da informação,
que geram um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso.

Castells (1999) discorre sobre uma nova economia informacional onde a produtividade
e a competitividade de unidades ou agentes nessa economia (sejam empresas, regiões ou
nações) dependem basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma
eficiente à informação baseada em conhecimento, global porque suas principais atividades
produtivas, o consumo e a circulação, estão organizados em escala global e baseada no
conceito de rede porque nas novas condições históricas, a produtividade é gerada, e a
concorrência é feita em uma rede global de interação entre redes empresariais.

Stewart (1998) afirma que um dos maiores desafio para os gestores organizacionais,
na era do conhecimento, é criar uma estrutura capaz de compartilhar o conhecimento. As
estruturas em rede ou horizontais possibilitam este compartilhamento, ligando as pessoas e
estas às informações enfatiza também que as estruturas hierárquicas transferem conhecimento
verticalmente, por meio de uma cadeia de comando, mas inibem a transferência horizontal
que deve atravessar as barreiras intraorganizacionais.
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Segundo Gold, Malhotra e Segars (2001), é determinante para uma gestão do
conhecimento efetiva a presença de regras e estruturas de confiança, ou seja, conjuntos de
compartilhamento, reforçados pela tecnologia para certificar o processamento de informações.
Sem esta infra-estrutura não há como armazenar, transformar e transportar o conhecimento
distribuído na organização.

Para que haja o crescimento e o desenvolvimento de equipes de conhecimento
competentes em áreas variadas do conhecimento, Walkzak (2005) afirma que é necessário que
o primeiro passo seja em direção às redes de conhecimento, as quais devem ser integradas por
um fluxo de informação vertical (canais de comando) e horizontal (relacionamento entre os
indivíduos da rede). Compreender a essencialidade de zelar do conhecimento e das pessoas
que os contêm (mentes) e os produzem é simplesmente vital.

2.2.5 Fluxo do Conhecimento Interorganizacional

As organizações devem procurar maneira de gerenciar seu conhecimento interno e
procurar externamente conhecimentos que sejam estratégicos a fim de prover suas obrigações
e objetivos. Para Silva (2010), este novo cenário altamente competitivo e a busca incessante
por novos conhecimentos propiciam o surgimento de novos formatos organizacionais que
supram estas exigências.

Como apoio a este contexto surge a partir da teoria de redes uma nova visão de um
cenário interorganizacional. A base para a criação de uma rede busca que uma mesma
atividade não seja executada mais de uma vez por pessoas diferentes, que estas tenham uma
postura flexível buscando o compartilhamento de recursos e informações, proporcionando a
compreensão das relações existentes entre grupos e indivíduos.

Os últimos anos da década de 70 trouxeram por meio de estudos de economistas e
sociólogos os primeiros estudos da relação entre redes e empresas e os fluxos de informação
tendo estes como base os processos de formação de redes. Os destaques na área na época são
os trabalhos de Paul DiMaggio e Walter Powell, publicados em 1983, que focam as relações
entre redes e informação no campo da sociologia das organizações.
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Este novo formato advindo das redes interorganizacionais tem muitas vezes como uma
de suas principais finalidades o compartilhamento de informações e conhecimentos oriundos
da organização e seus colaboradores assim como, da integração com novos membros e
empresas. Tendo como uma das vantagens, o progresso das inter-relações das empresas e
membros envolvidos, contribuindo de maneira significativa para geração de vantagens
competitivas.

Para Alves e Barbosa (2010), as trocas de informação são promovidas pela atitude
positiva das pessoas em fazer trocas, tendo a informação como fonte mestra de matéria-prima
para a criação de (novos) conhecimentos, tendo como resultado o compartilhamento da
informação por meio de um processo que busca estreitar a relações entre as pessoas, com a
finalidade de promover o aprendizado contínuo e à transmissão mútua de conceitos e
habilidades buscando a inovação.

Uma das vantagens mais propagadas por autores como Teubal, Yinnon e Zuscovitch
(1991) e Arcangelli e Belussi (1998) advem da força que a rede possui para disseminar
conhecimentos, possibilitado por meio de novas maneiras de aprendizagem organizacional e
transferências por meio dos nós.

Zhuge et al. (1997) afirma que para desenvolver a colaboração entre uma equipe de
Gestão do conhecimento, é necessário que se crie uma rede de fluxos seletivos, tem como
objetivo transmitir o conhecimento que a organização julga necessário. Pode, ainda, segundo
Zhuge et al. (1997), aprender com o conhecimento do outro e comparar a nova realidade que
se apresenta com outras situações já passadas e utilizar das habilidades e conhecimentos
anteriormente solicitados. Sendo, estes conhecimentos disseminados entre membros de uma
equipe ou mesmo entre equipes dentro de uma organização.

Para que haja um completo funcionamento da cadeia do fluxo informacional
Vanpoucke, et al. (2009) enumera algumas características imprescindíveis para tanto: o
alicerce se constitui no compartilhamento da informação de maneira clara e objetiva para
seja confiável e que esta chegue com qualidade no seu destino ou destinatário final, sendo
determinante a confiança e interdependência entre as partes.
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Johnson et al. (2007) discorre sobre fator confiança e afirma que são oriundas da
confiabilidade entre as organizações ou seus membros, quando estes estão buscando que
ambos tenham resultados positivos. Outro quesito de relevância para que ocorram fluxos de
conhecimentos interorganizacionais está no fato de que devem existir similaridades geradas
por fatores presentes no cenário dos negócios onde estão inseridas as organizações e que haja
a busca por um objetivo comum que consequentemente norteará este cenário.

He & Wei (2009) discorrem em seu trabalho sobre tópicos que promovem o fluxo e
compartilhamento

de

conhecimento,

por

meio

do

clima

organizacional,

visões

compartilhadas, facilidade ao novo conhecimento, confiança, capital relacional, relações
recíprocas, dentre outros. Assim como, Alves e Barbosa (2010) que tiveram como base nas
suas pesquisas o número de referência detectadas na literatura e o peso de cada autor para
então selecionar 6 fatores imprescindíveis que servem como alicerce para o compartilhamento
das informações: a cultura organizacional, a motivação pessoal, a confiança e a reciprocidade,
os mecanismos de compartilhamento da informação, o poder e o status e as premiações ou
sistemas de recompensa.

Sobre o poder da informação e economia de escala global Castells

(1999,

p.87),

denomina-as como informacional e global e afirma que é informacional porque a
produtividade e a competitividade de unidades ou agentes nessa economia dependem
basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação
baseada em conhecimentos. É global porque as atividades produtivas, consumo e a circulação,
assim como seus componentes estão organizados em escala global, diretamente ou mediante
uma rede de conexões entre agentes econômicos. É informacional e global porque, sob novas
condições históricas, a produtividade é gerada, e a concorrência é feita por uma rede global de
interação.

2.3 Redes Interorganizacionais

Capra (2002) discorre sobre a importância das redes organizacionais quando afirma
que: “[...] na era da informação – na qual vivemos – as funções e processos sociais
organizam-se cada vez mais em torno de redes”. Quer se trate das grandes empresas, do
mercado financeiro, dos meios de comunicação ou das novas ONGs globais, constatam-se que
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a organização em rede tornou-se um fenômeno social importante e uma fonte crítica de poder.
Ao analisar as opções e exigências para o atual mundo corporativo Kanter (2000) aponta para
a importância das diversas formas de relacionamentos aos quais as organizações estão
submetidas.
Uma rede pode ser definida como “uma cadeia interligada e inter-relacionada de
conceitos e relações” (MASTERALEXIS; BARR; HUMS, 2009, p. 507). Corroboram com
este conceito Barringer e Harrison (2000) ao afirmarem que as empresas percebem a
oportunidade de criar laços com outras empresas como atrativo, em relação ao agir sozinho,
uma percepção, baseada na crença de que um esforço combinado na forma cooperativa irá
aumentar as suas possibilidades de alcançar seus resultados desejados. Assim como, sob a
ótica de Kanter (2000), ocorrerão mais alianças, parcerias e colaboração externas sob a forma
de redes, cada vez mais flexíveis, sendo sua influência fator importante para ajudar as
empresas a crescerem e se desenvolverem.

Amato Neto (2001) discorre sobre como as redes podem servir de alicerce para o
desenvolvimento das organizações sem a obrigatoriedade do envolvimento de recursos
financeiros entre elas. Tendo como prioridade o envolvimento e fortalecimento das atividades
e membros das organizações participantes.

A organização em rede está coligada a

necessidade da interdependência entre as empresas, constituindo-se em forma particular de
coordenação das decisões de recursos e atividades.

Uma variedade de termos é utilizada na apresentação dos relacionamentos
interorganizacionais, estes incluem: redes, joint ventures, alianças estratégicas, cooperação,
para fornecer um exemplo da variedade que existe. Redes interorganizacionais, dessa forma,
apresentam com a pretensão de ser algo potencialmente maior que as partes isoladamente,
pois, a união destas faz surgir qualidades que não existiam anteriormente, como o poder de
barganha, e a representatividade social e econômica dos atores envolvidos afirmam. (ALVES;
PEREIRA, 2010).

As redes interorganizacionais são constituídas por várias perspectivas teóricas, pois
conforme Balestrin (2005) a criação de uma rede é produzida por múltiplos fatores,
necessitando desta forma da multidisciplinaridade para fazer jus ao seu complexo fenômeno.
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O quadro 05 apresenta as diferentes teorias e autores que fornecem uma perspectiva
múltipla sobre redes por meios do entendimento das teorias: da economia, estratégia,
dependências de recursos, redes sociais, críticas marxistas, custos de transação e abordagem
institucional. Observa-se que, no campo de estudos sobre redes interorganizacionais também
são utilizadas diferentes posições pragmáticas e são realizadas pesquisas com diferentes
enfoques.

Quadro 05- Síntese da Contribuição de diferentes teorias e autores para os estudos sobre
redes interorganizacionais
Perspectivas
teóricas
Economia
Industrial

Abordagem
estratégica

Potenciais contribuições para o entendimento das
redes inteorganizacionais.
Identificou diferentes classes de custos de produção
tais como economias de escala, escopo e
especialização, como variáveis explicativas da
eficiência das redes.
Destacou a configuração por meio de redes
interorganizacionais como um fator altamente
estratégico no alcance ou na manutenção de vantagem
competitiva.

Dependência Salientou que um dos fortes condicionantes da
de Recursos formação das redes inteorganizacionais é o
compartilhamento de recursos tangíveis e intangíveis.
Redes
Evidenciou que a posição dos atores em uma rede
Sociais
influenciou a organização de seus membros e as inter
(Social
relações junto à rede.
networks)
Marxistas e Questionou o argumento da eficiência na formação
criticas
das redes e destacou que as redes são formadas por
representarem poderosos instrumentos na formação de
elites e classes dominantes, bem como o exercício do
poder e da dominação.
Custos
de Considerou as redes como ótimas formas para reduzir
transação
à incerteza, o risco e a ineficiência nas transações a
empresa com seu ambiente econômico.
Abordagem Constatou que as organizações buscam ganhar
institucional legitimidade no momento de pertencerem a uma
Continua
determinada rede.

Autores
Eccles (1981); Turatti
(1990); Tecce (1980).

Marcon e Moinet
(2000); Fayard(2000);
Porter (1998, 1999,
2000); Jarillo (1988).
Pfeffer e Salancik
(1978);
Salancik
(1995)
Powell (1987, 1990);
Burt (1992); Bradach
(1989).
Perucci
(1989);
(1995)

e

Potter
Salancik

Ebers
(1997);
Pery(1999);
Jarillo
(1988).
DiMaggio e Powell
91983);
Grabber
(1983).

Fonte: Balestrin (2005) , p 26.

Para Baum e Ingram (2000) as redes inteorganizacionais se dividem em redes verticais
e horizontais. Considerando em particular que a rede vertical envolve a articulação limitada
das atividades de uma união de fornecedores e distribuidores coordenados por uma empresa
que exerce estimável controle sobre as ações desses agentes que integram a cadeia produtiva.
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Pode ser observado na implementação dois tipos de orientação: a defensiva e a
ofensiva. Na defensiva, a organização está preocupada com sua sobrevivência e procurará
reduzir custos de todas as formas. Já na ofensiva o destaque será uma nova e eficaz lógica
produtiva e acréscimo na capacidade de aprendizagem e inovação.
Schimitz (1995) Nadvi (1997) citam a prática da cooperação interoganizacional como
fator gerador de vantagem competitiva no âmbito local e regional. Para tanto, conceituam os
tipos de cooperação entre as organizações em três tipos básicos a partir da definição da cadeia
produtiva do segmento econômico, explanados abaixo:

Vínculos verticais: conceituados como ligações anteriores e posteriores. Sendo as
ligações anteriores vínculo do relacionamento entre os fornecedores e subcontratados e as ligações posteriores vínculos entre consumidores e clientes.
Abrange desenvolvimento de produtos, controle de qualidade, fluxo produtivo e
marketing; Vínculos horizontais: é caracterizado por envolver produtores do mesmo
nível e associações empresariais que oferecem suporte a atividade empresarial. Essa
união em rede é objetivada para a prática conjunta de estratégias empresariais,
compras coletivas de insumos, recebimento e produção de encomendas maiores que
o suporte de sua empresa e utilização comum de instalações e equipamentos;
Vínculos multilaterais: é caracterizado pela participação de instituições de apoio à
atividade empresarial da região e o tipo de assistência prestado a um conjunto de
produtores de determinado segmento econômico. O vínculo horizontal é utilizado
para a criação e instalação de estruturas locais de comércio, assim como seu
desenvolvimento a partir da gestão do conhecimento permitindo o acesso,
gerenciamento de informações e parcerias com centros de pesquisa e prestação de
serviços em geral.

Para composição das redes também são abordados o surgimento de dimensões
contingenciais subjacentes a sua formação conforme explana Balestrin (2005, p. 39) dentre
estas razões estariam:

Exercer influencia sobre os reguladores (assimetria); promover a coletividade entre
os membros através do compartilhamento de informações (reciprocidade); obter
vantagem econômica, como por exemplo melhores recursos e fornecedores
(eficiência); reduzir a incerteza competitiva por meio de esforços para padronizar
produtos ou serviços de cada ator da rede (estabilidade) e melhorar a imagem da
rede e de seus atores legitimidade.

Williamson (1975) sustenta o argumento de que as redes proporcionam um ambiente de
confiança, diminuindo dessa forma, as incertezas e o risco oportunista entre os agentes, fator
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preponderante da existência dos custos de transação, que remetem a viabilidade econômica
das redes. Jarillo (1088) complementa ao afirmar que a confiança presentes nas inter-relações
entre os participantes da rede impulsiona a redução dos custos de transação e torna
economicamente viável a existência das redes.

Para compreender o papel das redes e a coordenação de suas formas de governança
Balestrin (2005) copilou uma série de mecanismos utilizados por diferentes tipologias de
redes e estudados por Grandoni e Soda (1995),vide quadro 06, podendo ser usados em vários
processos de combinações no processo de coordenação de uma rede.

Quadro 06 - Mecanismos de coordenação e suas principais finalidades
Mecanismos

Finalidade

Controle e
Coordenação Social

Relações de autoridade
e hierarquia
Sistema de Controle e
Planejamento
Sistemas de incentivo
Sistemas de seleção
Suporte público

Negociação
Comunicação

e

Tecnologias
de
informação
e
comunicação (TIC)

Proporcionar relacionamentos profundos e estáveis,
fundamentados em normas de grupos e reputação. Seu
entendimento é necessário, pois toda forma de cooperação
estável tem um aspecto social.
Estabelecer relações de hierarquia e de controle por meio de
contratos complexos.
Garantir que a sequência do trabalho, do planejamento e dos
resultados seja amplamente monitorada.
Estimular, através de incentivos, a formação e a manutenção
de redes interorganizacionais.
Selecionar com base em pré requisitos, aqueles atores que
tenham perfil de acordo com os objetivos da rede.
Financiar e incentivar a cooperação para atividades
Continua
inovadoras nas quais a apropriabilidade
dos benefícios
demanda um longo período de tempo
Manter a cooperação em longo prazo por meio de um amplo
processo de negociação e comunicação entre os atores
envolvidos na rede.
Facilitar a interação entre os atores através de sistemas de
informações eficientes, reduzindo o custo e aumentando a
velocidade no processo de comunicação nas redes
interorganizacionais.

Fonte: Compilado por Barlestrin (2005), p.48 a partir das orientações de Grandori e Soda, (1995).

Em um ambiente em que confiança está implantada os problemas segundo Boss (1978) são
resolvidos mais eficientemente, porque a informação e o Know-how são trocados livremente.
Balestrin( 2005) afirma que outra motivação econômica para a formação de redes
inteorganizacionais é o fato de que as configurações em rede terem demonstrado ema
eficiente forma alternativa de governança e coordenação das relações econômicas.
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2.3.1. Redes, conhecimentos e políticas públicas

Os relacionamentos, com associados a colaboração entre vários atores, tornaram-se
tema central de uma nova configuração organizacional, buscando desenvolver inovações e
conhecimento por meio do compartilhamento das informações.

As redes de conhecimento, segundo Tomaél (2008), têm a cooperação e a interação
como seus pontos de convergência e são examinadas com o propósito de identificar seus
elementos essenciais. A maior parte dos argumentos encontrados está centrada na interação
entre atores que compartilham e constroem conhecimentos, desenvolvendo ideias e processos
por meio do movimento de informações. A autora também afirma que nas redes de
conhecimento, a informação carece de interpretação. Normalmente é subjetiva e provém de
um ator que coopera na rede com sua bagagem intelectual, cultural e organizacional.

Segundo Quandt (1998), nas redes as informações são conduzidas de maneira
horizontal, desconsiderando as hierarquias como base norteadora, tendo como uma de suas
características marcantes de acordo com Arcangelli e Belussi (1998) a aprendizagem
organizacional e a transferência de conhecimento por meio de nós. Teubal, Yinnon e
Zuscovitch (1991) corroboram quando afirmam que a aprendizagem é a força norteadora da
concepção e desenvolvimento das redes.

O conhecimento, em suas mais variadas formas, tornou-se determinante para a
competitividade tanto de empresas como de países. (TERRA, 2001). O mesmo autor afirma
que as redes representam um para o compartilhamento de conhecimento que exige uma
concepção de colaboração entre os agentes, desenvolvendo a inteligência coletiva.

O novo ambiente empresarial leva a necessidade de mudança na postura do Estado e
na definição das políticas públicas de apoio às organizações. Parece que a inclusão de uma
empresa em uma rede interorganizacional segundo Alves e Pereira (2010) é alimentada pelo
conhecimento de que uma organização pode aliviar uma série de fatores operacionais que
podem revelar-se difícil em uma abordagem solitária.
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A definição de políticas de desenvolvimento regional para Candido (2002) deve
considerar as especificidades de cada uma das regiões no que se refere às restrições
ambientais, às questões sociais e às oportunidades de investimento.

Na atualidade há uma urgência das organizações trabalharem unidas, no formato de
redes ou associações, compartilhando os recursos definidos a partir de suas estratégias.
Candido (2002) afirma que há uma mudança do modelo organizacional baseado na burocracia
weberiana e integração vertical, sendo a relação baseada na autocracia, isentando as variáveis
do ambiente para um modelo que priorize as práticas de inovação e traga como consequência
à flexibilidade a organização. Balestrin (2005) corrobora ao discutir que dentre as vantagens
econômicas trazidas pelas redes estão suas novas configurações e dentro destas está inserida
uma eficiente forma alternativa de governança.

Ramírez-Rangel (2001) enfatiza o papel do Estado na promoção da cooperação,
tomando como referência os conceitos de capital social, mostrando que a formação das redes
interorganizacionais quase sempre acontece em uma estrutura formal. A colaboração, na
maioria das vezes, implica o estabelecimento de instituições formais. Isso significa que as
empresas criam, algumas vezes por conta própria, mas quase sempre com a ajuda de suas
associações e dos governos regionais ou locais; instituições que permitem a criação de
benefícios coletivos e que, normalmente, compartilham três características principais: são
parcerias públicas-privadas; adquirem um estatuto sem fins lucrativos e requerem a
coordenação de vários atores para trabalhar com eficácia. Essas instituições fornecem uma
gama de serviços como treinamento, pesquisa e desenvolvimento, marketing, vendas e
aquisições coletivas.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (1992) enfatiza com
o pensamento a partir da utilização da tecnologia para o desenvolvimento e a partir da
urgência da participação do Estado e todos os atores envolvidos na sociedade assim como, é
imprescindível cooperação entre instituições públicas e privadas. Nesse sentido, Cândido
(2002) afirma que o Estado tem papel fundamental ao definir suas estruturas de maneira
sistêmica, incentivando e facilitando a criação de redes formais ou informais de pesquisas,
buscando novas práticas de desenvolvimento.
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Cândido (2002) discorre sobre o posicionamento diversificado dos autores quanto a
participação e postura do Estado no procedimento de criação das redes interorganizacionais e
ressalta sua importância para o desenvolvimento regional, para tanto enfatiza a necessidade
de uma política governamental que aprecie, apóie e desenvolva tais práticas.

Na esfera das políticas públicas do Turismo a estrutura formadora do que hoje se
conhece pelo termo de redes interorganizacionais surgiu a partir do Programa Nacional de
Municipalização do Turismo que previa, além da conscientização e da elaboração de um
plano turístico municipal, também a formação de um colegiado local e um fundo municipal de
turismo (FUMTUR). Com isso surgiram vários Conselhos Municipais de Turismo
(COMTUR), que se constituíram em instâncias de governança.
A transição do PNMT para o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do
Brasil permitiu uma nova configuração na política nacional do turismo e possibilitou uma
maior integração entre as esferas municipal e regional, ou seja, abriu espaço para cada
município interagir, complementar e compartilhar propostas com outros municípios que
compõem uma região turística (BRASIL, 2007).

A Instância de Governança do Turismo segundo Brasil (2007), pode ser então
conceituada como uma organização social que conta com a participação de representações do
poder público, da sociedade civil organizada e de entidades empresariais vinculadas ao
turismo em determinado território (país, estado, região ou município). De maneira geral, as
instâncias de governança constituem-se em espaços de articulação dos atores sociais e de
proposição, análise e monitoramento de políticas, planos e projetos na área do turismo
sustentável e desenvolvimento dos destinos.

2.4. O destino Manaus e seu desenvolvimento

A integração política e a valorização econômica da Amazônia exigem uma breve
análise da sua formação, historicamente construída e as premissas para o desenvolvimento de
um destino tendo como base o turismo e suas heranças. O texto expõe o legado histórico de
Manaus, entre sua criação ao cenário atual da cidade e a contribuição do turismo para o
desenvolvimento deste destino.
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2.4.1 Turismo e o Desenvolvimento de Destinos

A expansão da atividade turística de acordo com Barreto (2006) se deu na metade do
século, tendo como efeito o crescimento de companhias aéreas e agências de turismo,
transformação da hotelaria, para suprir as necessidades da época e a profissionalização do
setor, a partir das primeiras escolas de hotelaria na Suíça. Nas décadas seguintes, surgiu a
inquietação com o meio ambiente, criação dos órgãos de turismo e a passagem para era do
pós-turismo. Com base na autora supracitada, o modo de produção (determina quem viaja)
associado ao desenvolvimento tecnológico (como fazê-lo), despontou o turismo nos seus
moldes atuais.

Rejowski (2002) corrobora delimitando três períodos que marcariam o turismo no
século XX e início do XXI: “Época de Transição: crescimento e interrupção dos fluxos
turísticos (1900 a 1949); grandes Transformações: turismo massivo (1950-1973); novos
cenários: sustentabilidade, globalização e incertezas (1974-2005)”. (REJOWSKI, 2002, p.76).

Em suas peculiares atuais, o turismo é uma atividade com fins econômicos e se realiza
através de um conjunto de atores envolvidos nas suas prestações de serviços como:
hospedagem, alimentação, transporte, entretenimento, comunicação, sendo, portanto
considerado multisetorial para o autor Petrocchi (2004) e com motivações diversas e variadas:
religião, esporte, saúde, lazer e compras.

O turismo como fenômeno social no Brasil:

Começou depois de 1920, pode-se traçar um marco com a criação da Sociedade
Brasileira de Turismo, [...]; O turismo surgiu vinculado ao lazer; nunca teve cunho
de aventura ou educativo como na Europa. A partir de 1950, grandes contingentes
passaram a viajar, mas apesar de ser principalmente um turismo de massa, nunca
atingiu o total da população. (BARRETO, 2006, p. 56).

É imprescindível reconhecer a relevância que o desenvolvimento turístico pode ter
numa estratégia territorial integrada. Pela sua essência, o turismo tem um impacto sistêmico,
visto que tende a abranger economia, sociedade, cultura e meio ambiente além, dos meios de
comunicação, tornando a troca de informações mais dinâmica. Considerando que o turismo é
uma engrenagem de geração de riqueza para a população residente, podemos considerar
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também seu impacto sobre o território, visto que norteia a atividade econômica local e
requisita um adequado bloco de infra-estruturas.

O turismo tornou-se uma das maiores indústria da economia mundial. Tomando como
base seu desempenho no contexto mundial e brasileiro, segundo dados da Organização
Mundial do Turismo, entre 2000 e 2008, as viagens internacionais cresceram 4,2% ao ano,
alcançando um total de 922 milhões de turistas em 2008, gerando uma renda de
aproximadamente US$ 5 trilhões (World Travel & Tourism Council – WTCC).
Figura 04 – Comportamento do Fluxo Turístico Internacional – 1995-2008

Fonte: Organização Mundial do Turismo – OMT, ( 2011).

A integração econômica e a acelerada interdependência dos países que acontece em
escala mundial é decorrência do processo de globalização. Conforme Beni (2003) a liberação
do comércio associado ao surgimento de novas tecnologias e a mobilidade do trabalho
constatam a atividade turística como uma das mais globalizadas.

Cooper, et al (2001), Petrochi (2004), Barreto (2006) concordam afirmando que o
turismo sendo um serviço, logo é intangível, constitui uma experiência para o indivíduo a
partir do seu intercâmbio com o destino visitado, trazendo como consequência uma imagem
deste. O conceito de imagem como uma percepção que se tem sobre o destino, podendo esta
ser geral ou específica é discutida por ECHTNER; RITCHIE, (1991) assim como, a questão
do desempenho do ator quanto à elaboração da sua imagem que vai depender da sua
percepção como pessoa.
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O crescimento do número de viagens internacionais e da renda advinda delas,
conforme figura 05 acirrou a competição entre os destinos localizados. Para Beni (2003), a
globalização trouxe como frutos para atividade turística a possibilidade de oferecer novos
produtos e aumento de demanda em localidades antes sem esta tradição.

Cooper et al. (2001) afirma que ao pretender inserir o turismo ao plano de
desenvolvimento de um país, ele deve ser disposto e concentrado em uma base sólida sobre o
alicerce de excelentes estratégias. Tendo a qualidade, como pedra fundamental associada à
natureza e estrutura dos planos, assim como, em todos os todos os serviços que o cercam.
Dias (2003) corrobora afirmando que o planejamento deve ser dinâmico, pois só assim, será
eficiente já que sua realidade é mutante.

Os órgãos públicos segundo Ruschmann (1997), não tem a mesma finalidade os
lucros, portanto seus resultados não podem ser medidos por indicadores quantitativos. Os
países buscam alternativas e planejam suas ações para sobrepor estes obstáculos, sendo hoje
um dos pontos principais a participação de todas as esferas da sociedade. Para

Ruschmann

(1997) os objetivos do planejamento da atividade turística envolvem o campo político,
desenvolvimento sustentável, base de infra estrutura e planejamento integrado.

No Brasil, O Plano Nacional de Regionalização do Turismo trouxe a proposta de
transformar a atividade em instrumento eficaz de inclusão social por meio de uma das metas
do Programa de Qualificação a Distância para o Desenvolvimento do Turismo, promovido
pelo Ministério do Turismo em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Pela primeira vez no País, uma política de turismo destaca essa inquietação e dá o
devido valor também ao turismo interno (BRASIL, 2007).

O progresso do turismo no Brasil conforme Solha (2004) ocorreu de maneira vagarosa
e como em outras áreas teve seu desempenho associado ao desenvolvimento em países
desenvolvidos. As mudanças velozes no cenário do turismo serão aceitas como fatais, e só
sobreviverá as organizações turísticas que se adaptarem de maneira rápida e souberem
administrar o cenário dinâmico que está sujeito a influências constantes de variáveis tanto
exógenas quanto do próprio meio em que está inserida.
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A qualificação dos profissionais da área será fator decisivo para atender as mudanças e
estas passam por três pilares principais de acordo com Cooper et al (2001), especialistas nas
áreas temáticas; interdisciplinaridade para atender o turismo e hotelaria assim como o
desenvolvimento de uma excelência no padrão de qualidade. Seguindo a tendência de
mercado, o mesmo autor corrobora afirmando que, um planejamento bem elaborado e
executado associado à tecnologia da informação e um marketing focado em técnicas como o
marketing experiencial, a customização e a segmentação serão peças fundamentais para tratar
o cliente do turismo de forma exclusiva e inesquecível.

Segundo Ruschmann (1997) o entrave no planejamento do desenvolvimento turístico
se dá pela ausência de integração com outros programas, a interação deve, portanto, ser total
abrangendo programas púbicos e privados de todas as esferas da sociedade.

2.4.2 O legado Histórico de Manaus

Para Becker (2007) a grosso modo, distinguem-se três grandes períodos de formação
da região: Formação Territorial (1916-1930); Planejamento Regional (1930-1985) e A
incógnita de Heartland (1985-2012).

A apropriação territorial segundo Becker (2007) se deu entre 1616 e 1777, de forma
lenta e gradativa, tendo como atores os portugueses e a exportação das “drogas do sertão”,
tendo sua posse territorial estendida para além da linha de Tordesilhas.

Os antecedentes da história da cidade de Manaus são remontados até o reinado de D.
José (1750-1777), época em que o governo português vislumbra a necessidade de atrair
capitais para fomentar suas atividades econômicas. Sobre o período Garcia (2004, p. 15)
comenta:

Não bastava demarcar os limites previstos no Tratado de Madri (13 de janeiro de
1750), para confirmar a soberania lusitana no distante e cobiçado mundo de água e
floresta. Era preciso vencer as distâncias continentais que o separavam da Europa e
integrá-lo à economia da metrópole por meio de um eixo de transportes e
comunicação que se entendia do Alto Solimões à foz do rio Amazonas e daí cidades
portuárias portuguesas, via Oceano Atlântico.
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Para tanto, foi empregada como base de operações, pelas comissões de demarcação
dos limites do Tratado de Madri, a missão que os frades carmelitas instalaram no médio
Amazonas, na aldeia do índio Manau Camari em 1728. Tal fato é de vital importância, pois,
de acordo com Garcia (2004), o local foi elevado a vila com o nome de Barcelos e tornou-se a
primeira sede da Capitania de São José do Rio Negro.

Com intenções de estreitar as distâncias geográficas e de ordem econômica era
mandatória a abertura da navegação a vapor no Rio Amazonas. De acordo com Filho (2000),
o mercantilismo tornou-se a principal política-econômica na idade moderna, porque
representou a consolidação do comércio como atividade economicamente mais rendosa, ou
seja, o comércio passou a gerar mais expectativas de comércio e riqueza.

Para tanto era necessário conforme explana Garcia (2004) sancionar a Lei Tenreiro
Aranha (Lei n 586, de 6 de setembro de 1850) que permitiu o livre trânsito no Amazonas de
embarcações brasileiras e dos demais países amazônicos. O quadro 07 apresenta uma linha do
tempo sobre a navegação no Amazonas.

Em 1832 com a redução da antiga capitania em simples comarca, de acordo com
Garcia (2004), ao amanhecer do dia 1 de janeiro de 1852 foi instalada a Província do
Amazonas na cidade de Nossa Senhora da Conceição do Rio Negro (a Manaus de hoje).
Quadro 07- Linha do tempo da História do Amazonas 1853-1885
Linha do tempo da História de Manaus entre 1853 e 1885
Período

Destaque Histórico

1853

Introdução da primeira linha de navegação no Amazonas.

1856

Manaus é definida como capital da Província do Amazonas.

1861

É concebida a estrada Madeira- Mamoré.

1866

O rio Amazonas é aberto à navegação internacional por D. Pedro II.
Fim do monopólio concedido a Cia. Mauá.

1870

A sociedade Financeira do Amazonas é fundada.

1876

Sir Henry Wickham leva sementes da foz do Tapajós para o jardim
botânico de Kew, Londres, dando em seguida, origem a seringais no
Ceilão e na Malásia.

1881

É criada a Escola Normal, visando formar professores para o magistério
primário.

1884

É extinta a escravidão na Província do Amazonas no governo de
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Theodureto Souto.
Fonte: Adaptado de Filho, (2000).

As últimas décadas do século XIX são conhecidas como os tempos de riqueza e
pujança, ou era de ouro da borracha, entre 1890 e 1895 um crescimento de 357% na
arrecadação estadual proporcionou de acordo com Garcia (2004), um elevado investimento
em infra-estrutura tendo como base, um arrojado plano de urbanização, saneamento básico,
energia e transporte que gerou como resultado final uma Manaus que buscava incluir-se no
mundo moderno com fisionomia européia. O quadro 08 apresenta o término da época da
borracha, planos para mantê-la e posteriormente as estratégias para sua industrialização.

Quadro 08 - Linha do tempo da História do Amazonas 1896-1950
Linha do tempo da História de Manaus entre 1896 e 1950
Período

Destaque Histórico

1896

Inauguração do Teatro Amazonas.

1900

A produção Asiática, oriunda de seringais cultivados, aparece
modestamente no mercado com 4 toneladas.

1909

A elite cultural idealizou e criou a Universidade Livre de Manáos –
Primeira universidade brasileira.

1912

O Presidente Hermes da Fonseca cria a Superintendência de Defesa da
Borracha, órgão para viabilizar o “Plano de Valorização da Amazônia”,
visando socorrer a região no mercado internacional face à concorrência
asiática. O Congresso Nacional retira a verba, em 1913, e o plano fracassa
sem sequer ter sido iniciado.

1913

Conclusão da estrada Madeira Mamoré.
A produção silvestre da Amazônia, 39 mil toneladas, foi definitivamente
suplantada pela produção cultivada na Ásia, 42 mil toneladas.
Fim do Boom da borracha na Amazônia.
Deflagração da primeira Guerra Mundial.
O Brasil entra na Segunda Guerra Mundial.
É assinado o: Acordo de Washington, visando assegurar a borracha aos
aliados; disso restou somente o Banco de Crédito da Borracha.
Termina a guerra, o “Acordo”e o repentino surto da borracha foram “por
água abaixo” .
O Amazonas elegeu seus representantes à assembléia Nacional
Constituinte.

1914
1942

1945
1947

Leopoldo Peres foi eleito governador do Estado do Amazonas e Severiano
Nunes, senador da República.

1950

O Presidente Eurico Gaspar Dutra sancionou a lei que transformou o
Banco de Crédito da Borracha S.A em Banco de Crédito da Amazônia
S.A. com atribuições para realizar todas as operações bancárias
relacionadas às atividades industriais, comerciais e produtoras da região
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amazônica e as relativas ao comércio e à industrialização da borracha no
território nacional.
Fonte: Adaptado de Filho, (2000).

Becker (2007) afirma que três elementos merecem destaque no longo período de
formação da região Amazônica: uma ocupação tardia dependente do mercado externo; a
importância da geopolítica: onde o controle do território foi mantido por um processo de
intervenção em locais estratégicos e pela criação de unidades administrativas diretamente
vinculadas ao governo central; a experiência e o confronto de modelos de ocupação territorial.

2.4.3 O Ciclo da Zona Franca de Manaus

Confinantes aos anos 50 surgiram a Superintendência do Plano de Valoração
econômico da Amazônia, o Porto Franco de Manaus e a primitiva Zona Franca de Manaus,
sancionada pelo então presidente Juscelino Kubitschek no dia 06 de junho de 1957 no Diário
Oficial da União do dia 12 do mês de junho, em contrapartida não chegou a ser efetivamente
operacionalizada devido problema com as dimensões encurtadas das terras doadas pelo
Governo Estadual.

Para se ter uma compreensão mais nítida do significado econômico e social do
projeto que resultou na estruturação de uma área industrial moderna em Manaus,
deve-se levar em conta o contexto geopolítico daquilo que os militares e
estrategistas denominavam de segurança nacional. Há trinta e cinco anos a pressão
internacional questionava e efetividade da ainda hoje frágil soberania brasileira
sobre a Amazônia Ocidental. (SALAZAR, 2006 p. 221).

A denominada Operação Amazônia, Decreto Lei n 288/67 modifica as disposições
referentes à criação da Zona Franca instituindo de acordo com Pereira (2006) o seu organismo
gestor à Superintendência do Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA
(Decreto n 61.244/67) vinculando-a diretamente ao Ministério do Interior.

Sendo conceituada de acordo com o Decreto Lei n 288/67:
Como uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos
fiscais, estabelecida com a finalidade de criar, no interior da Amazônia, um centro
industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam
seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância que se
encontram os centros consumidores de seus produtos. (2006, p.50).
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De acordo com Pereira (2006), a Zona Franca de Manaus teve sua vigência por 30
anos expirados no ano de 1997, agregado a sua existência os incentivos fiscais, investimentos
em infra-estrutura e logística em toda região, telecomunicações, energia e a construção do
distrito industrial de Manaus. Aliado as modificações supracitadas a Fundação Universidade
do Amazonas se instala em 1965, junto com a reformulação da Zona Franca, onde se
distribuíam 15 cursos de graduação.

É imprescindível salientar que o modelo econômico desenhado para a Amazônia
Ocidental conforme Salazar (2006) não contemplava incentivos financeiros ao capital, embora
algumas exceções recorressem a incentivos advindos da FINAM. Essa política de incentivos
se mostrou econômica e politicamente correta, assim a mesma contribuiu decisivamente para
que segmentos industrializados fossem sendo estruturados em Manaus, passando com o
tempo a ganhar relativa importância nacional.

A cidade se converteu de acordo com Garcia (2004) em importante centro de
importação e dividiu as excelentes oportunidades de negócios com brasileiros vindos de todas
as regiões do país assim como, europeus, latino-americanos e asiáticos. O centro da cidade foi
ocupado por centenas de lojas, algumas de excelente nível, e marcas internacionais.

Pereira (2006) afirma que o novo esquema concebido se apoiava num tripé: O Banco
da Amazônia, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM e a Zona
Franca de Manaus.

Salazar (2006) destaca três fases em relação ao Pólo Industrial de Manaus: a primeira
fase foi de 1967 à 1976 período de liberdade plena de importações; esta segunda fase durou
14 anos e inúmeras transformações favoreceram a expansão industrial; Terceira fase foi a
abertura dos mercado brasileiros às importações.

A proposta do Pólo Industrial de Manaus para a formação da receita estadual,
discutida por Salazar (2006) como uma participação de tendência decrescente e contínua,
assim, o motor que induz outras atividades paralelas ou complementares, gera renda e
demandas, permitindo o aparecimento de novas iniciativas empresarias na agricultura, no
comércio e nos serviços. Tendo suas maiores críticas resultantes do desequilíbrio de suas
contas externas.
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Amazonas (2011) afirma que, o Pólo Industrial de Manaus, possui mais de 500
indústrias instaladas, que geraram mais de 100 mil empregos diretos e tiveram juntado como
resultado um faturamento de 30 bilhões de dólares em 2008, cujas vantagens estão garantidas
em leis, nas quais se destaca a prorrogação dos benefícios de ICMS até 2023.

2.4.4 Manaus Cenários e Perspectivas no Turismo

Manaus está situada na área central da Amazônia brasileira, na foz do Rio Negro,
afluente do Rio Amazonas. Segundo IBGE (2010), o Amazonas possui 15.484.929 habitantes
sendo 1.712.584 destes residentes em Manaus; considerada hoje a oitava metrópole brasileira.
Para Becker (2007) a sociodiversidade é uma das grandes riquezas de Manaus que hoje se
constitui como a capital da grande fronteira amazônica, situada entre o corredor de circulação
noroeste e as extensões florestais.

Benker (2007) afirma que embora a base fundamental da população seja indígena, a
diversificação é grande devido à implantação das empresas do sul e à imigração de mão de
obra para a Zona Franca de Manaus.

Os principais acessos a cidade de acordo com Amazonas (2011), são por via aérea, por
meio do Aeroporto Eduardo Gomes situado a 14 km da cidade de Manaus; transporte
rodoviário e hidroviário: atravessam o Estado do Amazonas os três eixos de integração da
região Norte: o Norte (sob influência da BR-174), o Noroeste (sob influência da BR-319 e a
Hidrovia do Madeira, em direção ao Acre e Rondônia e ligação com o resto do país). O Rio
Amazonas é um corredor natural, de natureza bioceânica que promove uma integração inter e
intra-regional, além de abrir acessos aos mercados internacionais.

Manaus combina modernidade e conservação da natureza, pois dispõem de uma
variedade de espaços culturais, shopping centers, conceituada rede hoteleira, restaurantes
premiados de comidas regionais e de categoria internacional, parques ecológicos além de
diversos outros atrativos que encantam os turistas e proporcionam qualidade de vida a
população.
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A estrutura institucional do Turismo em Manaus conta com o órgão municipal do
turismo - Manaus e o Governo do Amazonas criaram a Empresa Estadual de Turismo Amazonastur, tendo como missão implantar e Política de Desenvolvimento Sustentável do
Turismo. Para tanto, várias ações foram tomadas para democratizar tal política. A união entre
as políticas públicas e a população local assim como, a instituição do Fórum Estadual de
Turismo, do qual fazem parte aproximadamente 80 entidades dos diversos segmentos da
atividade ajudam a dar suporte para que, o turismo seja trabalhado na região de forma
organizada e consciente, dando destaque aos segmentos do ecoturismo, turismo de natureza,
pesca

esportiva,

turismo

de

selva,

turismo

contemplativo

e

turismo

cultural.

(AMAZONAS,2011).

Como parâmetro mensurado do turismo no Amazonas, tem-se os indicadores da
demanda turísticas no Estado segundo Amazonas (2012), considerando o volume de turistas
que visitaram o Amazonas dispostos a partir da quantidade de hóspedes da hotelaria urbana e
dos Hotéis na Floresta, o fluxo de turistas dos cruzeiros marítimos, e o número de turistas
registrados nas temporadas de pesca esportiva, no período entre 2003 a 20011, tendo como
resultado da soma total de 4.238.418 turistas.
Figura 05 - Quantidade de Turistas que visitaram o Amazonas de 2003 a 20011

Fonte: AMAZONAS, (2012).

A competitividade do Pólo Industrial de Manaus e uma história de quase quatro
séculos de extrativismo com diminuto grau de evolução tecnológica, segundo Garcia (2004)
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se configuraram como a realidade de Manaus. Benchimol discorre sobre o futuro da cidade de
Manaus e afirma que:

O futuro não ocorre por si mesmo. O seu fabrico é produto de ação planejada,
aleatória ou intuitiva dos indivíduos e da sociedade política, econômica e
juridicamente organizada. Contém elementos e forças internas e sofre influências
conjunturais e estruturais do país e do exterior. (BENCHIMOL, 2009, p. 497).

Sobre os desafios e futuros cenários os autores Garcia (2004), Benchimol (2009) e
Salazar (2006) são unânimes sobre o desenvolvimento regional como instrumento básico do
planejamento, com a proposta de contribuir para compatibilizar desenvolvimento e
sustentabilidade, trabalhar de maneira diferenciada ao Pólo Industrial de Manaus, atrair
investimentos estratégicos para aumentar a densidade da cadeia produtiva do pólo industrial
de Manaus, desenvolver e ampliar comércio ativo com os nossos vizinhos amazônicos e
melhorar os serviços de infra estrutura da cidade.

Segundo Benchimol (2009) o futuro depende de várias vertentes, ele não está contido
no passado nem no presente e depende muitas vezes de ação e vontade que advêm de
lideranças esclarecidas direcionados em torno do bem comum.
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3 METODOLOGIA

Este capítulo aborda e justifica os aspectos metodológicos utilizados na realização da
pesquisa, bem como caracteriza o objeto de estudo. Os aspectos metodológicos compreendem
a caracterização e estruturação da pesquisa, as fontes de dados, a definição dos sujeitos da
pesquisa, a definição do instrumento de coleta e o tratamento dos dados coletados.

3.1 Abordagem e caracterização da pesquisa

A decisão do procedimento metodológico a ser utilizado sugere o modo de como o
pesquisador traçará suas estratégias afim de adquirir conhecimento por meio da pesquisa de
determinado assunto. Para executar essa finalidade é necessário o aporte metodológico que
permite a investigação dos objetivos específicos sob a ótica de alguma metodologia que
comprove a problemática do estudo.

No entendimento de Dencker (1998, p.19)
a adoção de uma metodologia se faz necessário para o desenvolvimento de uma
pesquisa e tal procedimento é entendido com uma preocupação instrumental, que
cuida dos procedimentos, das ferramentas, pois a busca do conhecimento sistemática
do universo não é um processo meramente técnico, mas do espírito humano.

A metodologia pode ser conceituada como uma orientação para que o pesquisador
consiga atingir o objetivo de pesquisa proposto. Para a elaboração desta pesquisa, foram
desenvolvidos estudos de caráter exploratório e descritivo com fundamentos teóricoconceitual de abordagem qualitativa, tendo sido eleito o método de estudo de caso, para a
análise específica do objeto de estudo.
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A metodologia da presente pesquisa etapa ou objetivo da pesquisa seleciona uma
metodologia aplicável. A pesquisa de caráter exploratório, segundo Richardson (1999, p.66),

é apropriada a partir da não informação sobre determinado tema e perspectiva de
conhecer o fenômeno, é do tipo de pesquisa que normalmente utiliza-se de
levantamento bibliográfico e documental, estudo de caso e entrevistas,
proporcionando uma visão geral do fenômeno.

Gil (1999) assegura que boa parte dos estudos exploratórios pode ser deliberada como
pesquisa bibliográfica e que esta é desenvolvida com base em material já organizado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos.

O autor complementa afirmando

que a diferença desta para a pesquisa documental está somente na natureza das fontes; a
pesquisa documental por sua vez vale-se de materiais que não recebem ainda tratamento
analítico, ou mesmo que possibilitem ao pesquisador reelaborá-los de acordo com os objetos
da pesquisa.

Quando o pesquisador tem interesse em compreender o comportamento de diversos
fatores e elementos que direta ou indiretamente influenciam o tema estudado, Richardson
(1999) indica a utilização da pesquisa descritiva. Denker (1998) complementa afirmando que
este tipo de pesquisa tem como característica um planejamento flexível, que envolve na
maioria das vezes um levantamento bibliográfico, análise de situações correlatas e entrevistas
com atores experientes buscando identificar idéias e intuições.

A estratégia de estudo de caso, para Godoy (1995), é caracterizada pela pesquisa
qualitativa, cujo foco é investigar os fenômenos sociais e humanos valorizando o contato do
mesmo com os processos presentes no meio, descrevendo os fatos para compreensão das
complexidades relativas ao tema e objeto analisados.

Corroborando com acima exposto Yin (2005) afirma que, para realizar o estudo de
caso faz-se necessário seguir um protocolo que ajuda o pesquisador a determinar diretrizes e
metas as quais conduzem o estudo ao encontro dos objetivos propostos. A justificativa de
utilização da pesquisa qualitativa é complementada pelo autor pela capacidade desta de lidar
com uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações.
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A partir da sistematização e a análise dos dados, o estudo foi beneficiado por um
desenvolvimento prévio de proposições teóricas, conforme sugerido por Yin (2005). Nesta
perspectiva, a presente pesquisa fundamenta-se em autores que argumentam acerca da
problemática de como a rede interorganizacional, sob a forma do grupo gestor, oriundo das
políticas públicas utilizou a gestão do conhecimento ao analisar o desenvolvimento do destino
indutor Manaus.

O método da pesquisa consiste na técnica de categorização que é conceituada por
Franco (2008) como uma operação de classificação de elementos construtivos de um
conjunto, por diferenciação seguida de reagrupamento baseado em analogias, a partir de
critérios definidos a partir dos três pilares de Figueiredo (2005): indivíduo, empresa e
mercado.

O processo de pesquisa seguiu uma sequência de etapas hierárquicas, identificadas na
Figuras 06, para que a mesma procedesse de forma ordenada. Para Cooper e Schindler (2003),
esta sequência de etapas auxilia a evitar que etapas sejam desenvolvidas fora do tempo ou de
seqüência e até mesmo que porventura possa ser esquecida, inserindo rigor científico a
pesquisa desenvolvida. A pesquisa será desenvolvida por meio de entrevista semi-estruturada
com perguntas abertas e a análise de dados será por meio da categorização.

3.2 Procedimentos da pesquisa

Esta fase do processo metodológico mostra o método de coleta de dados e informações
referentes ao tema central de estudo. Para alcançar os objetivos apresentados foram utilizadas
pesquisas bibliográfica, documental e de campo.

Para a coleta de dados primários foram realizadas entrevistas semiestruturadas e os
dados secundários foram levantados por intermédio dos diversos documentos oficiais e de
representatividade para a pesquisa em questão, foram pesquisadas informações confiáveis nos
diversos websites do Ministério do Turismo, órgãos do estado do Amazonas e município de
Manaus e instituições que fazem parte do grupo gestor, assim como em documentos
pertencentes ao mesmo.
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Figura 06: O processo de pesquisa
PESQUISA QUALITATIVA

EXPLORATÓRIA

DESCRITIVA

1ª. FASE DA PESQUISA

PROCEDIMENTO: Pesquisa Bibliográfica e documental
COLETA DE DADOS: Livros, documentos Ministério do turismo,
Grupo gestor e Bases de dados - Ebsco e Sage - Bancos de
dissertações e teses, sites de revistas especializadas e/ou de
instituições de pesquisa e Instituições que compõem GG Manaus.

2ª. FASE DA PESQUISA

PROCEDIMENTO: Pesquisa de Campo
COLETA DE DADOS: Fontes Secundárias
Entrevista semi-estruturada com perguntas abertas.
As entrevistas foram realizadas com quatro membros do Grupo
Gestor de Manaus.

3ª. FASE DA PESQUISA

PROCEDIMENTO
Pesquisa Bibliográfica

Pesquisa de Campo

ANÁLISE DE DADOS
Abordagem Teórica
Conceitual
Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).

Categorização
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3.2.1 Pesquisa Bibliográfica

O uso da pesquisa bibliográfica surge da necessidade do embasamento teórico que
permite a comprovação do discurso elaborado sobre determinado assunto. De acordo com
Vergara (2006) assunto estudado de forma sistemática tendo como base livros, revistas,
jornais e redes eletrônicas.

Apesar de praticamente todos os estudos estarem voltados à natureza bibliográfica
segundo Gil (1999), existem pesquisas construídas especificamente a partir destas fontes, este
estudo possui esta característica, devido às fontes bibliográficas que representarem elemento
imprescindível para o cumprimento dos objetivos específicos propostos de: analisar as
políticas públicas de turismo de Manaus entre 2007 e 2010; caracterizar o grupo gestor do
destino indutor Manaus e mapear a rede de relacionamento do grupo gestor do destino indutor
Manaus sob a ótica da gestão do conhecimento.

A pesquisa bibliográfica teve como principal finalidade reconhecer o estado da arte em
relação às temáticas e também contribuiu para destacar a importância do tema proposto:
políticas públicas de turismo no Brasil e em Manaus, redes interorganizacionais e gestão do
conhecimento. Esta pesquisa buscou identificar as teorias relacionadas às temáticas
supracitadas por meio de levantamento realizado na base de dados da Ebsco, Scielo, Sage e
websites com a finalidade de identificar os artigos que tratem dos mesmos temas.

3.2.2 Pesquisa Documental

A pesquisa documental segundo Fachin (2006) é baseada em toda a informação
coletada, seja de forma oral, escrita ou visualizada. Vergara (2006) complementa afirmando
que a investigação documental é realizada em documentos conservados em órgãos públicos e
privados de qualquer natureza, ou com pessoas, registros, anais, regulamentos, circulares,
ofícios, memorandos, balancetes, comunicações informais, diários. Malhotra (2006) corrobora
ao afirmar que estes dados colaboram na identificação do problema, formulam a concepção da
pesquisa e ajudam na interpretação dos dados primários.
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Com a proposta de fortalecer a análise e descrever o objeto de estudo, o Grupo Gestor
do destino indutor Manaus, o estudo foi composto de pesquisas de fontes secundárias junto ao
Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura de Manaus, relatórios de monitoramento das
ações e painel de indicadores do grupo e destino estudado, relatórios do Ministério do
Turismo e atas dos encontros do grupo.

Com base nas fontes, foram utilizados os

documentos:
 6 atas dos encontros do GG Manaus;
 análise SWOT e planos de ação elaborados pelo Grupo Gestor para o destino
Manaus;


apostilas de Treinamento dos Grupos Gestores elaboradas pelo Instituto
Marca Brasil;

 apostilas do módulos de Treinamento do Ministério do Turismo para o
Programa de Regionalização do Turismo;
 relatório da Oficina de Sensibilização elaborado pelo Instituto Marca Brasil;
 índice de competitividade do turismo nacional 65 destinos indutores do
desenvolvimento turístico regional;
 plano nacional de turismo;
 plano estadual de turismo do Amazonas.

Embasando a análise documental utilizada, Bardin (1977) afirma que esta pode ser
visualizada como uma operação que busca representar o conteúdo de um documento sob uma
forma diferente da original, a fim de facilitar num estado ulterior, a sua consulta e
referenciação. A autora complementa afirmando que, tem por objetivo dar forma conveniente
e representar de outro modo essa informação. Com o propósito de atingir de maneira variável
e abrangente as formas de armazenamento e facilitar o acesso ao observador para lhe
proporcionar o máximo de informações.
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3.2.3 Pesquisa de Campo

Em se tratando de pesquisa de campo Vergara (2006) afirma que os meios podem ser a
observação, o questionário, o formulário e a entrevista. Para a pesquisa utilizou se a entrevista
semi estruturada, Godoi e Mattos (2006) afirmam que a mesma é caracterizada pelo emprego
de uma lista de perguntas ordenadas e redigidas por igual para todos os entrevistados, porém
com respostas abertas Yin (2005) corrobora ao afirmar que considera a entrevista um dos
métodos mais importantes para o estudo de caso,

O roteiro de entrevista, inserido no apêndice II, contem 10 perguntas referentes à
utilização da gestão do conhecimento pelo grupo gestor de Manaus, baseadas nos 03 pilares
de Figueiredo (2005).

Dessa forma, a aplicação das entrevistas serviu como apoio na

comprovação dos resultados das fontes bibliográficas e documentais.

Para tanto, foram determinadas quatro entrevistas sendo os sujeitos da pesquisa os
membros do grupo gestor de Manaus que é composto por instituições governamentais,
associações de classe, entidades do Sistema S (SENAI, SENAC, SEBRAE e SESI) e
Instituições de Ensino Superior.

A pesquisa foi aplicada a um representante do Sistema S, um representante de
instituição de ensino superior, um representante de órgão do governo e um representante das
associações de classe, somando-se 4 membros do GG Manaus, tendo como critérios de
escolha do entrevistado, para que este fosse representativo: o ingresso do entrevistado a partir
do nascimento do grupo gestor de Manaus, ou seja, sua integração deve ser a partir de
Setembro de 2009 e possuir mais de 10 anos de experiência de trabalho na área do turismo,
para que este tenha amplo conhecimento das necessidades da área e visão holística do
processo de trabalho.

As informações obtidas serviram de alicerce para o desenvolvimento e análise da das
entrevistas com base na técnica de categorização trabalhada a partir dos pilares de Figueiredo
(2005) indivíduo, empresa e mercado, buscando assim, a percepção dos membros do grupo
gestor de Manaus sobre a utilização da gestão do conhecimento.
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3.3 Análise de dados pela categorização

A partir da problemática apresentada, as perguntas para entrevista foram formuladas
com base nos três pilares do livro de Figueiredo (2005), no qual a pesquisa está vinculada,
tendo se como resultado final a categorização do discurso da população investigada.

Categorização é conceituada por Franco (2008) como uma operação de classificação
de elementos construtivos de um conjunto, por diferenciação seguida de reagrupamento
baseado em analogias, a partir de critérios definidos.

Para a criação de categorias existem dois caminhos que podem ser seguidos segundo
Franco (2008): as categorias criadas a priori e as categorias criadas a posteriori. Para a análise
do material colhido na entrevista será utilizado às categorias criadas a priori: Neste caso a
autora afirma que as categorias e seus respectivos indicadores são pré determinados em
função da busca específica do investigador. Bardin (1977) corrobora afirmando que estes
critérios que empregamos são mais ou menos adaptados à realidade que nos oferece.

Bardin (1977) afirma que um sistema de categorias é válido se puder se aplicado com
precisão de informações. Portanto, as categorias analisadas surgem dos três pilares principais
(indivíduo, empresa e mercado) desenvolvidos por Figueiredo (2005), que afirma ser possível
a partir dos mesmos projetar e construir todos os seus esforços e iniciativas de gestão do
conhecimento. Bardin (1977) comenta que classificar elementos em categorias, impõem a
investigação do que cada um deles tem em comum com os outros, portanto o que vai permitir
trabalhá-los em um agrupamento, é a parte comum existente entre eles.

A adoção dos esforços estratégicos segundo Figueiredo (2005) é uma abordagem que
facilita atingir macroalvos do conhecimento, já que se partiu da constatação da diversidade e
ampla área de influência da gestão do conhecimento. O autor afirma que a divisão em
esforços permite cobrir a maioria dessas dimensões de forma homogênea, já que a decisão
sobre quantos e quais esforços serão implantados depende exclusivamente da empresa e de
uma análise de suas necessidades.
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A categorização é um processo de tipo estruturalista e comporta duas etapas: “O
inventário: isolar os elementos e a classificação: repartir os elementos, e, portanto procurar
impor certa organização às mensagens”. (BARDIN, 1977, p.118).

Seguindo a etapa de classificação de Bardin (1977) os questionamentos foram
direcionados para um dos esforços estratégicos de Figueiredo (2005), inseridos em um dos
três pilares da gestão do conhecimento do autor supracitado e posteriormente suas análises
condensadas estruturadas no quadro 09.

Quadro 09– Pilares: indivíduo, empresa e mercado e os esforços pesquisados em cada pilar.
Indivíduo

Empresa

Mercado

Gestão Estratégica

Cultura Organizacional

Gestão Competitiva

Competências Essências

Gestão do Conhecimento

Gestão de Parcerias

Gestão

de

Relacionamento
Fonte: elaborado pela própria autora, (2012).

Para a seleção dos pilares estratégicos a serem utilizados no roteiro de entrevista
conforme se observa no quadro 10, para tanto, foi realizado um pré-teste por meio da
participação da pesquisadora em uma reunião do grupo gestor verificando dessa maneira
quais os pilares utilizados pelo grupo gestor de Manaus e na necessidade de analisar as
estratégias traçadas pelo Ministério do Turismo e GG Manaus, a partir da identificação de
suas competências essenciais, buscando embasar o estudo das redes com base na gestão dos
seus relacionamentos.
Os esforços do pilar Empresa adicionam ao diagnóstico pontos norteadores, por meio
da gestão da cultura organizacional utilizada pelo grupo e da gestão do conhecimento, base do
estudo. O pilar mercado foi construído com a proposta de complementar a análise permitindo
uma visão do cenário em que o grupo está inserido por meio da gestão competitiva e suas
alianças por meio da gestão de parcerias, embasando o estudo de redes e o propósito da
participação efetiva de todos os atores na gestão do turismo.
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Quadro 10: Questionamentos divididos por Pilar e Esforços Estratégicos
PILAR: INDÍVIDUO
Inseridos os esforços: gestão estratégica, gestão de competências essenciais e gestão de relacionamentos.
GESTÃO ESTRATÉGICA: Qual a importância de uma base de conhecimento na área de turismo e gestão
pré-existente por parte dos membros? Existia preferência por membros experientes ou com vivencia nestas
áreas?
 Do seu ponto de vista, entre os membros do grupo gestor existia a prática de troca e uso de
conhecimento? Você acredita que tal prática, ajudava na interação entre os membros?
 Você acredita que os desafios enfrentados pelo grupo gestor de Manaus poderiam ser superados
através do conhecimento? Quais conhecimentos? De que maneira?
GESTÃO DE COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS
 Em sua opinião os membros do grupo eram autênticos ao evidenciarem seus conhecimentos, ou seja,
deixavam claro aquilo que conheciam ou desconheciam?
GESTÃO DE RELACIONAMENTOS
 Os membros do grupo extraiam conhecimento a partir de vínculos que se estabeleciam por meio das
relações diárias com os outros membros e as pessoas do ambiente externo (stakeholders)?
 O grupo participava como expositor ou visitante, de encontros/reuniões com o tranding, feiras,
seminários e congressos?
PILAR: EMPRESA
Inseridos os esforços: cultura organizacional e gestão do conhecimento.
GESTÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL
 Havia uma relação de confiança entre o grupo e os seus membros? Em geral, eles tinham orgulho de
fazer parte do grupo?
GESTÃO DO CONHECIMENTO
 As informações adquiridas externas ao grupo eram utilizadas para aprimoramento das suas ações e
processos?
PILAR: MERCADO
Inseridos os esforços: Gestão competitiva e gestão de parcerias.
GESTÃO COMPETITIVA
 De que maneira o grupo trabalhava para conhecer as forças e fraquezas próprias e dos
concorrentes? Havia um monitoramento posterior? Que parcerias o grupo poderia fazer para
criar relações novas de aprendizado?
GESTÃO DE PARCERIAS
 Que parcerias o grupo poderia fazer para criar relações novas de aprendizado?
Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).

Seguindo a recomendação do processo estruturalista de Bardin (1977), os esforços
inseridos nos três pilares foram isolados em formas de perguntas e analisados
individualmente, sendo esta análise dividida conforme a pesquisa realizada pelo pesquisador,
em três partes distintas identificadas na figura 07 as etapas do processo estruturalista.
Primeiro foi analisado o discurso de cada entrevistado, selecionando os trechos chave de cada
relato e agrupando em um esquema de caixa, dando destaque aos trechos mais relevantes, na
sequência, os questionamentos foram analisados com base na percepção da junção dos relatos
dos entrevistados frente ao questionamento e posteriormente as análises dos questionamentos
foram embasadas teoricamente.
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Figura 07: Etapas do Processo Estruturalista.

Fonte: Elaborado pela própria autora, ( 2012).

Uma vez definido os métodos a serem utilizados para analisar as contribuições do
grupo gestor do destino indutor Manaus para o programa de desenvolvimento do turismo
regional, a próxima etapa do trabalho trata da análise dos dados, momento no qual serão
debatidos os resultados obtidos em por meio da categorização do discurso do sujeito
alicerçado ao referencial teórico desta pesquisa.
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A intenção deste capítulo é apresentar a análise e interpretação dos dados da pesquisa
de campo. As informações foram obtidas por meio de quatro membros do GG Manaus,
especificadas a partir de alicerces teórico-empíricos, estabelecendo relação com os objetivos
propostos por este estudo a partir do procedimento mencionado na Metodologia. Dessa forma,
apresenta-se primeiramente a caracterização das políticas públicas de turismo de Manaus
entre 2007 e 2010, seguido pela caracterização do grupo gestor do destino indutor Manaus e
por fim mapeamento da rede de relacionamento do grupo gestor do destino indutor Manaus
sob a ótica da gestão do conhecimento. Para apoiar a análise das contribuições do grupo
gestor para o desenvolvimento do destino indutor Manaus tem-se como base o referencial
teórico desenvolvido a partir das teorias das políticas públicas, gestão do conhecimento e
teoria de redes.

4.1 Políticas Públicas de Turismo em Manaus

A transformação da economia mundial, as novas funções exigidas da administração
pública e a proliferação de novos produtos e serviços turísticos são algumas das variáveis
ligadas ao sistema que produzem uma série de desafios. Portanto, o desenvolvimento da
atividade turística está arrolado, direta ou indiretamente, as políticas públicas, a nível local,
estadual e federal. Assim, busca-se caracterizar às políticas públicas de Manaus, entre 2007 e
2010.

4.1.1 Caracterização das Políticas Públicas de Turismo em Manaus entre 2007 e 2010.

Para alcançar essa finalidade, foi analisado o Plano Estadual do turismo do Amazonas
de 2008-2011, visto que, verifica-se uma lacuna do Plano Municipal de turismo ou qualquer
outra política pública municipal dentro da linha temporal de corte determinada na dissertação.

Sua análise apresenta a seguinte divisão: apresentação de breve histórico sobre o Plano
Nacional de Turismo a indicação da necessidade da regionalização e ação descentralizada,
proporcionando com isso o surgimento do Plano Estadual de Turismo do Amazonas,
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posteriormente é descrito, a fim de relatar a semelhança de estruturas utilizadas e metas
utilizadas ambos os planos.

4.1.2 Plano Estadual de Turismo do Amazonas 2008-2011

Relatando a história do Turismo no Brasil entre 2007 a 2010, destaca-se como
documento oficial da época o Plano Nacional de Turismo desenvolvido pelo Ministério do
Turismo tem como alicerce principal, a inclusão social desenvolvida a partir da inserção dos
diversos atores da sociedade, da iniciativa privada e pública bem como das esferas do governo
federal, estadual e municipal, trabalhando como agentes de desenvolvimento das políticas
públicas.

O Ministério do Turismo implementou por meio do Plano Nacional de Turismo, um
modelo de gestão pública descentralizada e participativa, a base de proposta seria a união da
gestão pública e privada, buscando

a concepção de diretrizes que subsidiassem o

desenvolvimento pertinente da atividade nas diversas escalas territoriais e de gestão do País,
alcançando todas as regiões brasileiras e todos os setores representativos do turismo.

O PNT 2007/2010 tem como um dos objetivos o desenvolvimento do mercado interno,
com esta proposta firmou-se uma forte estrutura nacional, com base na gestão descentralizada
e parcerias conforme se observa na figura 08, buscando o desenvolvimento e execução de
políticas, programas e ações, como a elaboração dos planos estaduais de turismo.

Figura 08: Estrutura de Gestão Descentralizada

Fonte: PNT, (2007) p. 45.
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Com base nas propostas lançadas pelo Plano Nacional de Turismo, o Governo
Amazonas apresentou em fevereiro de 2008 o seu Plano Estadual do Turismo Victória Régia
2008-1011, buscando o desenvolvimento sustentável, valorizando a cultura e a riqueza do
estado.

Dessa forma, vislumbra-se a necessidade de se pensar o turismo como uma atividade
econômica, que proporcionasse não apenas o bem estar social, por meio do lazer e
entretenimento, mas também o desenvolvimento sustentável do turismo no âmbito político
institucional, sócio econômico, cultural e ambiental.

Com base nas premissas discorridas anteriormente a missão do destino turístico é:

Oferecer um destino turístico nacional e internacional singular, exuberante e
qualificado que processa corretamente os seus recursos naturais, culturais e
humanos, promovendo o desenvolvimento sustentável local e melhorando a
qualidade de vida de sua população, ao mesmo tempo em que proporciona aos seus
visitantes experiências memoráveis. (Amazonas 2008, p.214)

Com a proposta de atingir as premissas descritas na missão do destino, traçou-se como
estratégia conforme figura 09 o desenvolvimento de ações inter relacionadas por meio de
quatro nichos: Gestão do Turismo, Produto Turístico, Marketing Turístico e Infra estrutura
básica, gerando a partir deles os quatro nichos de trabalho representadas cada um pelas pétalas
da vitória régia, que nomeia o plano.

Figura 09: O conceito da Victória Régia

Fonte: Amazonas, (2008), p. 214.
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Seu desenvolvimento foi pautado na elaboração de planos de ação que trazem ações
programadas e as já implantadas pela Amazonastur, buscando medidas necessárias para que
cada um dos objetivos estratégicos traçados sejam alcaçados. Estes planos assim como no
Plano Nacional de Turismo são divididos em macroprogramas. Os Macroprogramas do Plano
Estadual dividem-se em: Gestão, Produto, Marketing e Infra estrutura.

4.1.3 Plano Estadual de Turismo Victória Régia 2008-2011: Descrição da Estrutura

O Plano Estadual de Turismo do Amazonas apresenta sua composição dividida em
capítulos que discorrem primeiramente sobre uma apresentação do trabalho elaborado para
efetivação do plano, posteriormente há um panorama sobre o planejamento e tendências do
turismo no Brasil e no Mundo, abrindo espaço para a construção de sua realidade no
Amazonas.

O Panorama estadual é composto por cinco tópicos que relatam primeiramente de
maneira abrangente: o Estado do Amazonas, posteriormente as microrregiões que o
compõem, seus municípios, recursos naturais e meio ambiente e para complementar os
tópicos é abordado sua população e terras indígenas.

O Plano Estadual de Turismo de Estado do Amazonas foi desenvolvido com base na
necessidade de se trabalhar o turismo como uma alternativa econômica para o estado,
pautando seus parâmetros na sustentabilidade político-institucional, sócio-econômico, cultural
e ambiental, buscando a valorização da cultura regional de forma que proporcione uma
inclusão social mais justa e benefícios socioeconômicos, ambientais e culturais ao estado.

Com o intuito de servir de ferramenta para o desenvolvimento do Plano Estadual de
Turismo foram criadas oficinas em Tabatinga, Parintins e Manaus com o objetivo de traçar
um panorama do turismo em cada uma das regiões turísticas do estado, as oficinas contaram
com a participação de 45 pessoas das regiões do Sateré, Amazonas e Solimões, sendo estas
atuantes do setor público, privado e terceiro setor.
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O Estado do Amazonas é dividido em treze microrregiões segundo o IBGE, sendo
elas: Alto Solimões; Boca do Acre; Coari; Itacoatiara; Japurá; Juruá; Madeira; Manaus;
Parintins; Purus; Rio Negro; Rio Preto da Eva e Tefé.

O plano apresenta os atrativos, recursos naturais e culturais do Amazonas, sua
localização e descrição, encontrando o principal componente de sua singularidade,
englobando o valor cultural exótico da floresta e das comunidades que nela vivem. O Plano
analisa também os meios de hospedagem, estabelecimentos de alimentação, espaços para
eventos, estabelecimentos de entretenimento, comércio turístico, agências, transportadoras,
estruturas de apoio ao turista e ofertas de serviços turísticos.

Em seguida, são expostos os padrões de uso dos itens supracitados a partir da
descrição e análise dos seus perfis, tendo como objetivo transmitir uma visão holística do
destino, pois os dados citados anteriormente servem de base para a divisão da segmentação
em turismo de natureza e turismo de negócios e eventos e apreciação de seus principais
concorrentes.

Em relação ao item referente à comercialização e promoção foi realizada uma pesquisa
pela Amazonastur com 20 empresas que participam do mercado receptivo do Amazonas com
o objetivo de identificar o perfil destas empresas, dos produtos por elas comercializados e do
público por elas atendido. As empresas consultadas, além de fornecer o perfil do mercado em
que atuam, deram suas percepções acerca do turismo no Estado do Amazonas, seus pontos
fortes e fracos que acabam por influenciar a comercialização dos produtos destas empresas.

A Percepção de gestores, acadêmicos e empresariado sobre a gestão do turismo no
Amazonas é discutido no tópico referente a gestão do turismo, este item engloba também uma
breve descrição das instituições de diversos âmbitos que se destacam em sua ação correlata ao
turismo.

No que diz respeito aos recursos humanos, é apresentado no Plano Estadual de turismo
do Amazonas um panorama sobre as instituições de ensino superior com cursos de turismo e
hotelaria atuantes no mercado de Manaus, assim como cursos profissionalizantes que
proporcionem qualificação na área, como consequência do item proposto é traçado um
diagnóstico sobre a mão de obra no turismo do Amazonas.
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Posteriormente, para encerrar os tópicos de diagnóstico, são expostos os impactos
positivos e negativos do turismo percebidos no Estado do Amazonas, segundo os atores
participantes das oficinas, são eles: oito hotéis de selva, nove agência ou operadoras de
turismo e sete transportadoras turísticas.

Como estratégias são utilizadas a análise SWOT, com o objetivo de apontar as
potencialidades e fragilidades, ameaças e oportunidades definidas pelas condições do
ambiente de negócios. Complementando as informações sobre a análise do destino, são
apresentadas: sua missão; objetivos estratégicos; metas e plano de ação traçadas assim como
seus prazos de execução e orçamento para custeio dos mesmos.

O turismo é visto como indutor da economia brasileira pautando seu desenvolvimento
na inclusão social. Fundamentado neste raciocínio o Plano Nacional de Turismo 2007/2010
traçou como metas o aumento das viagens domésticas, a criação de emprego e ocupação, a
qualificação dos destinos turísticos e a geração de divisas, o Plano Estadual de Turismo do
Amazonas baseou se no mesmo para traça suas metas. Para tanto, é imprescindível que haja o
estudo dos cenários que permeiam a realidade da área e indicadores que possibilitem a
mensuração de seus resultados, permitindo dessa forma a continuação e adequação das
estratégias traçadas para atingimento destas.

Quadro 11: Metas traçadas para o Plano Nacional e Estadual de turismo
METAS TRAÇADAS PARA OS PLANOS DE TURISMO
PLANO NACIONAL DE TURISMO

PLANO ESTADUAL DE TURISMO DO

2007-2010

AMAZONAS 2008-2011

Promover a realização de 217 milhões de viagens

Atingir 620 mil viagens domésticas em 2011

no mercado interno.
Criar 1,7 milhões de novos empregos e ocupações.

Criar 11.000 novos empregos no turismo até 2011

Estruturar 65 destinos turísticos com padrão de

Estruturar 2 destinos turísticos para o receptivo

qualidade internacional

turístico internacional

Fonte: Elaborado pela própria autora, ( 2012).

No que tange o quesito de divisão de responsabilidades para o desenvolvimento dos
objetivos estratégicos propostos pelo Plano Estadual de Turismo do Amazonas, o mesmo
equipara suas atribuições das instâncias de governança regionais, conforme se observa na
figura 10.
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Figura 10: Divisão de Responsabilidades para desenvolvimento dos objetivos estratégicos do
Plano Estadual de Turismo do Amazonas.

Fonte: Plano Estadual de Turismo, ( 2007), p. 265.

Esse grau elevado de responsabilidade atribuída a Instância de governança regional
tem como base a premissa firmada no PNT que preconiza que o modelo descentralizado
viabiliza os canais de interlocução entre diversas esferas da gestão pública e as diferentes
escalas de representação da iniciativa privada e do terceiro setor gerando a implementação do
macroprograma de regionalização, sendo esta uma das principais contribuições efetivas
advindas da política pública do Estado do Amazonas.

Pautado nas ações a serem implantadas no programas de regionalização, o Ministério
do Turismo desenvolveu o Projeto Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico
Regional que busca analisar a capacidade que os destinos têm de evoluir a partir do
conhecimento de si mesmo e avaliar ano a ano a evolução de seus índices, como uma das
estratégias para seu desenvolvimento foram criados os Grupos Gestores nos destinos
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indutores como resultado das ações anteriormente descritas assim como o desenvolvimento do
Plano Estadual de Turismo do Amazonas nos moldes traçados de PNT 2007-2010.

4.2 Caracterização do grupo gestor do destino indutor Manaus

4.2.1 Formação do Grupo

O Grupo Gestor de Manaus teve início em Setembro de 2009 na Oficina de
Sensibilização organizada pelo Ministério do Turismo e realizadas em todos os destinos
indutores do Projeto Gestão dos 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico regional.
Seu foco era trabalhar as atividades de articulação, sensibilização e mobilização até a
elaboração e a implementação dos planos estratégicos das regiões turísticas visando alcançar
competitividade de nível internacional.

Com a proposta de ampliação do conhecimento dos atores locais para a gestão do
turismo o fortalecimento da governança e inter relação do destino Manaus com a sua região.
A Oficina de Sensibilização foi desenvolvida pelo Instituto Marca Brasil, representante oficial
do Ministério do Turismo, nos dias 17 e 18 Setembro de 2009 nas dependências do Instituto
Benjamin Constant com duração de dezesseis horas. Para a seleção dos atores locais que
deveriam participar da oficina, a Sra. Ketlenn Moreira Porto Melo, representante da
Amazonastur, foi convidada a participar como organizadora local tendo como principal
incumbência convidar todos os membros do Fórum Estadual do Turismo a participar do
evento. (BRASIL, 2009)

Para composição do Grupo Gestor de Manaus, foi determinado que estivessem no
grupo os representantes que permaneceram durante os dois turnos (matutino e vespertino) da
reunião no formato de instância de governança municipal, composta pelas instituições
presentes no evento. Portanto, para organização da região turística foi necessário seguir as
etapas demonstradas na figura 11.
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Figura 11: Etapas necessárias visando à organização turística.
Sensibilizar e Mobilizar a População Local
Promover ações municipais pe identificar as lideranças e representações
locais

Formalizar uma rede de Relacionamentos
Institucionalizar uma Instância de Governança para Região

Fonte: Adaptado de Brasil, (2008).

Em Manaus/AM esta instância de governança foi constituída como Grupo Gestor de
Manaus, formado durante a Oficina de Sensibilização do Projeto de Gestão Dos 65 Destinos
Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional sendo composta por dez membros
representativos:
 Ana Claudia Oliveira (Amazonas Convention & Visitor´s Bureau);
 Elisia Cristina de Vasconcelos (Empresa Estadual de Turismo do Amazonas,
AMAZONASTUR);
 Tânia Melo (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Amazonas,
SENAC/AM);
 Jerson Alves Queiroz (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas,
ABRASEL/AM);
 Carlos Fábio de Souza (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Amazonas, SEBRAE);
 Nelson Costa da Silva (Fundação Municipal de Cultura e Artes da Cidade de
Manaus, MANAUSCULT);
 Marilce Fonseca (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Amazonas,
ABIH/AM);
 José Pedro de Queiroz Laan (Câmara de Turismo da Assembléia Legislativa do
Estado do Amazonas);
 Maria Helena de Souza Fonseca (Associação Brasileira de Agências de Viagens do
Amazonas, ABAV/AM);
 Cibelly Arianda Matos dos Santos (Faculdade Metropolitana de Manaus,
FAMETRO).
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Foi determinado que mais três entidades fossem convidadas para compor o Grupo
Gestor de Manaus: Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura
do Amazonas- ABETA, Secretaria Estadual da Cultura do Amazonas – SEC e Comissão de
Turismo da Câmara Municipal de Manaus. Posteriormente tem-se o ingresso da Secretaria de
Cultura do Amazonas e da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de
Aventura do Amazonas. A figura 12 apresenta as instituições que compõem o Grupo Gestor
de Manaus.

Figura 12: Instituições que compõem o grupo gestor Manaus.

b
Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).

A pesquisa sobre o histórico das Instituições que compõem o GG Manaus, limitou-se
aos seus sites oficiais. Os Órgãos que representam o Governo: Secretaria de Estado da Cultura
do Amazonas – SEC. A Secretaria de Estado do Amazonas é um órgão integrante da
Administração Direta do Poder Executivo, tem como finalidades: coordenação e execução das
políticas culturais do Estado, bem como a promoção de seu desenvolvimento e a articulação
em parceria com as organizações públicas e privadas, visando à formação artística e
profissional, à popularização e à interiorização das atividades e à valorização da identidade
amazonense e o incentivo à valorização e à difusão das manifestações culturais. SEC (2012)

As políticas culturais e artísticas, assim como a defesa e preservação do patrimônio
cultural, são planejadas, elaboradas, executadas e acompanhadas pela SEC, na capital e no
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interior. Cabe à secretaria executar a política cultural definida para o Estado do Amazonas,
popularizando e interiorizando as ações em parceria com organizações públicas e privadas,
visando a satisfação dos anseios da população. A SEC tem como missão também valorizar,
formatar e difundir as manifestações culturais e artísticas da região, oferecendo mecanismos e
meios para os agentes, produtores e artistas de modo geral.
 AMAZONASTUR

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) foi criada por meio da
Lei nº 2.797, de 09 de maio de 2003. Tem como missão Promover a "Marca Amazonas" nos
mercados turísticos nacional e internacional, é o órgão oficial do setor no estado, da
administração indireta do Poder Executivo. A AMAZONASTUR tem como responsabilidade
dar apoio ao desenvolvimento sustentável de novos produtos turísticos, oferecer condições de
aperfeiçoamento aos já existentes e promover o planejamento e execução da Política Estadual
de Turismo. (AMAZONASTUR, 2012)
 MANAUSCULT
A Fundação Municipal de Cultura e Artes (MANAUSCULT) é o órgão oficial de
Cultura e Artes da Cidade de Manaus e entre as suas atribuições encontram-se a promoção,
coordenação, planejamento e execução de políticas públicas voltadas às áreas da Cultura e das
Artes; a preservação do patrimônio histórico, arqueológico, paisagístico, documental e
artístico; a identificação, valorização e proteção dos bens de interesse artístico e cultural; a
celebração de convênios, contratos, acordos de cooperação técnica, termos de parceria e
outros instrumentos jurídicos, nas áreas de sua competência, com pessoas físicas ou jurídicas
de direito privado, em âmbito nacional ou internacional, respeitada a legislação vigente.
(MANAUSCULT, 2012)
Associações de classe:
 Amazonas Convention & Visitors Bureau

O Amazonas C&VB é uma entidade privada, sem fins lucrativos fundada em
19/12/2001 com o apoio de empresários locais, e tem o propósito de atuar na captação de
eventos e de fluxo turístico para o Estado do Amazonas. Funciona como uma prestadora de
serviços a seu quadro associativo ao estilo de um Cooperado de Negócios. No Brasil, já são
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mais de 40 e várias capitais do país possuem seu Convetions & Visitors Bureau. Esse tem
sido um excelente instrumento somatório de esforços para captar eventos e promover
destinos, atuando como um escritório de marketing institucional. (AMCVB, 2012).
Portanto, o Amazonas Convention & Visitors Bureau, dentro de seus objetivos
estatutários e tendo como princípios o comprometimento, a transparência e a busca por
melhores resultados, tem como missão atuar na captação e desenvolvimento de negócios para
o segmento turístico do Estado do Amazonas junto com os setores público e privado, visando
o aumento e a melhoria da demanda turística, através da busca de novos negócios e
qualificação da mão-de-obra e empresas. (AMCVB, 2012).
O Amazonas Convention & Visitors Bureau realiza também as seguintes atividades:
fomento das atividades turísticas do Estado; captação, intermediação e monitoramento de
negócios que gerem demanda turística; divulgação dos atrativos turísticos; estimular e
incrementar o fluxo turístico nacional e internacional e discutir e propor políticas regionais de
turismo. (AMCVB, 2012).
 Associação Brasileira de Agências de Viagens do Amazonas - ABAV

A Associação Brasileira das Agências de Viagem, seção Amazonas, foi fundada em 05
de Maio de 1975, na sede da Tarusa Viagens e Promoções. A instalação oficial e a posse da
Diretoria ocorreram no dia 06 de junho de 1975, em solenidade realizada na sede da
Associação Amazonense de Imprensa, as ABAV‟s estaduais eram denominados Diretórios
Regionais da ABAV Nacional. Anos depois, com a reforma estatutária, ocorreu a
estadualização, passando as ABAV‟s à denominação de seu Estado, extinguindo-se a
denominação de Diretório Regional. (ABAV/AM, 2012)
 Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas –ABRASEL

Representante de um setor que hoje congrega cerca de um milhão de empresas e que
gera seis milhões de empregos diretos em todo o país, a Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes (ABRASEL), desde a sua criação em 1986, busca contribuir de forma efetiva
para importantes avanços em prol do desenvolvimento do segmento de alimentação fora do
lar no cenário nacional (ABRASEL, 2012).

Este setor representa atualmente 2,4% do PIB brasileiro, além disso, o hábito de
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alimentação fora de casa é cada vez mais crescente e corresponde a 26% dos gastos dos
brasileiros com alimentos. É também um setor com enorme potencial na geração de trabalho,
principalmente no que se refere a oportunidades de primeiro emprego, absorção de mão-deobra não especializada (candidata permanente à exclusão), melhoria da qualificação
profissional e desenvolvimento de novas carreiras. Criada com a missão de representar e
desenvolver o setor de alimentação fora do lar, promovendo ações que contribuam para o
crescimento sustentável do Brasil, a ABRASEL, nos últimos anos investiu muito em seu
projeto de expansão e hoje está presente com suas seccionais em 27 estados brasileiros e ainda
com suas 21 regionais. (ABRASEL, 2012)
 Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura do Amazonas –
ABETA/AM

Em Agosto de 2008 foi formalizada a Comissão (ABETA/AM), sendo a primeira
Comissão Estadual a ser constituído na região Norte do país. Essa Comissão foi criada com o
intuito de fortalecer o destino, a partir do estímulo ao associativismo e da implementação das
boas práticas de Ecoturismo e Turismo de Aventura na região. (ABETA/AM, 2012),
 Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Amazonas – ABIH/AM

Criada em 09/11/1936, por ocasião do "I Congresso Nacional de Hotéis", A
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) Nacional é uma entidade empresarial
associativista sem fins lucrativos, que atua como órgão técnico e consultivo no estudo e
solução dos problemas do setor. (ABIH, 2012)

A ABIH é filiada à International Hotel & Restaurant Association - IH&RA, com sede
em Paris/França, entre as suas funções a ABIH consolida-se como fonte segura de dados e
informações relativas ao universo hoteleiro, firme em seus objetivos de promover a classe, no
Brasil. Em Manaus, a mesma conta com cerca de 60 estabelecimentos associados, abrangendo
hotéis urbanos, hotéis de selva e estabelecimentos de ensino superior, localizados na capital,
Manaus, e no interior do Estado. (ABIH, 2012)
 Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo – Seção Amazonas
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A Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo seção Amazonas (ABBTUR/AM)
foi fundada em 22 de setembro de 1999 e trata-se de uma sociedade civil de direito privado
sem fins lucrativos, entidade representativa de estudantes, tecnólogos, professores,
colaboradores e bacharéis em turismo no Estado do Amazonas. (ABBTUR/AM, 2012)

A ABBTUR/AM, restabeleceu-se no trade turístico e político com o intuito principal
de representatividade da classe de estudantes e profissionais de turismo, além do
planejamento e execução de ações demandadas pela categoria, como a luta pela aprovação da
PLS 290/2001 que regulamenta o exercício da profissão de turismólogo; realização de eventos
científicos e culturais para maior interação da classe; promoção de discussão das questões
concernentes à comunidade de turismólogos e aspirantes, entre outros. (ABBTUR/AM, 2012)

Sistema S
 Serviço de Apoio as Micro e Pequenas empresas no Amazonas – SEBRAE/AM
No Brasil, o Sebrae é uma entidade privada sem fins lucrativos criada em 1972. Tem
por

missão

promover

a

competitividade

e

o

desenvolvimento

sustentável

dos

empreendimentos de micro e pequeno porte. Por meio de parcerias com os setores público e
privado, o Sebrae promove programas de capacitação, estímulo ao associativismo,
desenvolvimento territorial e acesso a mercados. Observa-se que a entidade trabalha pela
redução da carga tributária e da burocracia para facilitar a abertura de mercados e ampliação
de acesso ao crédito, à tecnologia e à inovação das micro e pequenas empresas.
(SEBRAE/AM, 2012)

O Conselho Deliberativo Estadual é o orgão colegiado que detém o poder originário e
soberano da Entidade, a ele compete eleger os membros do Conselho Fiscal e da Diretoria
Executiva, além de analisar e aprovar os planos e programas propostos pela Diretoria
Executiva. Antônio Silva é o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Amazonas.
(SEBRAE/AM, 2012)
 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Amazonas – SENAC/AM

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) pertence ao Sistema
Fecomércio, sendo a maior organização de formação profissional do país no setor de
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comércio de bens, serviços e turismo. É uma entidade nacional, autônoma, de direito
privado, criado através do Decreto Lei nº 8.621, em 10 de janeiro de 1.946, presente nos
26 estados brasileiros e no Distrito Federal. (SENAC/AM, 2012)

No Amazonas, o Senac foi implantado em janeiro de 1947 e hoje conta com 10
Unidades Operativas - entre Centros de Formação Profissional, Centros Especializados,
Empresa Pedagógica e Salões-escola - instaladas em Manaus e nos municípios de
Manacapuru, Itacoatiara, Parintins e Tefé. Conta também com 04 Unidades Móveis: 03
carretas nas áreas de Turismo e Hospitalidade, Saúde e Informática e 01 unidade fluvial
"balsa-escola". Em suas unidades, da capital e do interior, a instituição oferece inúmeros
cursos presenciais e a distância, nas modalidades de capacitação profissional, ensino
técnico, aprendizagem e pós-graduação. (SENAC/AM, 2012)

A sua missão desta instituição consiste na educação das áreas do comércio e serviço,
visando a disseminação de conhecimentos com a finalidade de desenvolvimento do Brasil.
(SENAC/AM, 2012)

Instituições de Ensino Superior
 Universidade do Estado do Amazonas – UEA

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), foi instituída pela Lei N.º 2.637, de
12 de janeiro de 2001 e determinou um novo futuro para milhares de amazonenses da capital
e dos 61 municípios do interior. Em apenas 10 anos de existência mais de 25 mil pessoas
tiveram acesso ao ensino superior nas mais diversa áreas do conhecimento. (UEA, 2012)

Ao iniciar suas atividades, a UEA instalou-se fisicamente na capital e em dois
municípios do interior do Estado. Na capital, através das Escolas de Ensino Superior que
atuam cada uma em uma dada grande área do conhecimento, a saber: Escola Superior de
Ciências da Saúde; Escola Superior de Ciências Sociais; Escola Superior de Tecnologia;
Escola Superior de Artes e Turismo; Escola Normal Superior. (UEA, 2012)

Atualmente, são 43 cursos de graduação que, distribuídos em 57 municípios,
constituem uma oferta total de 223 cursos para uma comunidade de 22.562 estudantes
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matriculados, na capital o curso de turismo foi criado em agosto de 2001, 13.395 no interior e
9.167 na capital.

Em 2006, já havia 5 mestrados e 2 doutorados na estrutura da

Universidade, primeira instituição de ensino superior do Amazonas a oferecer um curso de
Doutorado na área de Medicina e, em associação com o Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (INPA), a primeira do Brasil a criar um Programa de Pós-Graduação na área de
Clima e Ambiente em 2007. Em 2011 a UEA conta com sete cursos de mestrado e dois
doutorados. (UEA, 2012)
 Faculdade Metropolitana de Manaus – FAMETRO
A Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO), possui sede na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas, sendo uma Instituição de Ensino Superior, mantida pelo
Instituto Metropolitano de Ensino Ltda - IME, sociedade civil de direito privado, de fins
educacionais e com fins lucrativos, com sede e foro em Manaus e com Estatuto próprio,
inscrita no Registro de Pessoas Jurídicas do Cartório de Registros da cidade de Manaus - AM,
sob o nº. 03.817.341/0001-42 em 19 de maio de 2000, foi credenciada pela Portaria do
Ministério da Educação nº. 1.337, publicada no Diário Oficial da União em 02 de maio de
2002. (FAMETRO, 2012)
Suas atividades acadêmicas iniciaram em 13 de setembro de 2002. Atualmente conta
com os cursos de Administração em Cidades, Administração em Gestão de Negócio, curso de
Normal Superior, com as habilitações em Magistério para as Séries Iniciais do Ensino
Fundamental e Magistério em Educação Infantil, Administração Hospitalar, Administração
em Marketing, Administração Imobiliária, Ciências Contábeis, Serviço Social, Sistemas de
Informação, Fisioterapia, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Pedagogia, Direito, Nutrição e
Enfermagem. A missão da instituição consiste em qualificar profissionais visando o mercado
de trabalho, baseados na ética. (FAMETRO, 2012)
As instituições e os membros que compõem o Grupo gestor de Manaus são o alicerce
para o desenvolvimento de Manaus como destino turístico por meio do projeto do Ministério
do turismo.

4.2.2 Grupo Gestor de Manaus

O GG MANAUS tem a missão de articular esforços, orientar e facilitar a promoção da
competitividade do turismo em Manaus e região polarizada, fomentando a integração do
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planejamento estratégico nas suas esferas municipal e estadual, orientado pelo Plano Nacional
de Turismo, considerando os princípios da gestão descentralizada e participativa,
empreendedorismo, autenticidade e unicidade dos destinos e a economia solidária, por meio
de um processo de desenvolvimento endógeno de melhoria da qualidade de vida para o
Turismo Sustentável (BRASIL, 2009).

O GG MANAUS tem a visão de ser reconhecido como instrumento de gestão turística
participativa de referência na região Norte do Brasil, em sintonia com o Plano Nacional de
Turismo e o Turismo Sustentável, até 2014. (BRASIL, 2009).

Para promover o desenvolvimento do turismo regionalizado e fortalecer a gestão
descentralizada e participativa da Política Nacional de Turismo, o Programa de
Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil propõe a estruturação de roteiros turísticos
intermunicipais nas regiões turísticas brasileiras, com base nos princípios da cooperação,
integração e sustentabilidade ambiental, econômica, sociocultural e político-institucional.

O termo de compromisso foi assinado dia 18 de setembro de 2009, constituindo um
compromisso formal entre os integrantes do Grupo Gestor, de modo a auxiliar na
continuidade dos trabalhos de desenvolvimento da gestão do destino indutor. Utilizando como
instrumento o Estudo de Competitividade dos 65 destinos Indutores do Desenvolvimento
Turístico Regional, 2009.

No referido documento redigido pelo Instituto Marca Brasil, do ano de 2009,
representante do Ministério do Turismo, estava descritos as responsabilidades que
voluntariamente os membros do grupo assumiriam:
 participar ativamente do processo de gestão do destino;
 participar ativamente das reuniões e ações propostas pelo projeto;
 analisar detalhadamente as propostas priorizadas no Seminário Técnico de
Competitividade;
 buscar informações necessárias para a proposição de soluções e incremento da
competitividade turística do destino;
 apoiar na operação logística para realização das ações no destino;
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 informar ao Ministério do Turismo, aos parceiros e à sociedade sobre os resultados e
andamento das ações;
 articular parcerias para a realização das ações propostas para o destino;
 observar a Política Nacional do Turismo, voltada ao planejamento e ordenamento do
setor, por meio de suas diretrizes, metas e programas definidos no Plano Nacional do
Turismo (PNT) do Governo Federal;
 promover o debate em torno das questões turísticas regionais de forma a incentivar a
comunicação e a governança democrática;
 manter o Conselho Municipal de Turismo e a Instância de Governança Regional
informados sobre as ações do Projeto;
 propor o desenvolvimento do Turismo de forma contínua e plural superando questões
político-partidárias;
 elaborar e monitorar o plano estratégico de desenvolvimento do turismo do destino
com o apoio do sistema de gestão automatizado para melhoria do índice de
competitividade turística;
 apoiar o desenvolvimento dos demais municípios que integram a região turística.

As primeiras deliberações foram realizadas pela coordenação trabalhos representada
pela Secretaria de Turismo de Manaus, sendo esta responsável pela articulação dos encontros
do GG Manaus, associado a necessidade do acompanhamento de um consultor mediador, na
figura do consultor mediador do Sebrae que ajudou a conduzir as primeiras reuniões do GG
Manaus.

Na figura 13 tem-se a descrição da linha do tempo do GG Manaus iniciando em
Setembro de 2009 com a etapa de identificação dos membros que iriam compor o GG Manaus
a partir do seminário de sensibilização coordenado pelo Instituto Marca Brasil.
.
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Figura 13: Linha do Tempo GG Manaus

Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).

Em Outubro e Novembro de 2009 o grupo inicia seus trabalhos tendo como base o
Estudo de competitividade dos 65 destinos indutores, especificamente o destinado e
desenvolvido em Manaus. O grupo tem como atividade rever os dados do último estudo
realizado e traçar ações prioritárias para o próximo.

Em dezembro de 2009 os grupos gestores foram capacitados pelo MTur por meio do
Instituto Marca Brasil – IMB na compreensão do Programa de Regionalização do Turismo –
Roteiros do Brasil e no Projeto 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional
para melhor entendimento do Estudo de Competitividade do Turismo Nacional e operação do
SG65. Estas capacitações se deram por meio de workshops e seminários em todos os 65
destinos turísticos. Foi necessário estabelecer um modelo de gestão que padronizasse o
processo para gerir o Estudo de Competitividade e os Planos de Ações dos 65 Destinos
por meio de um sistema informatizado de gestão, um software denominado de SG65, que é
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responsável por identificar os principais responsáveis envolvidos, elencar atividades a serem
desenvolvidas e estabelecer o direcionamento de como devem ser realizada.

De janeiro a setembro de 2010 foi dado continuidade aos trabalhos de capacitação e
desenvolvimento das informações para elaboração do estudo de competitividade dos destinos
foram Revistas a SWOT e matriz GUT, ferramentas utilizadas para fazer análise ambiental,
tendo seus resultados inseridos em fichas do projeto, resultando em planos de ação, que
posteriormente em Março de 2010, foram apresentadas ao Instituto Marca Brasil durante
encontro de capacitação.

Em julho de 2011 o GG Manaus participou do Sexto Salão de turismo em São Paulo
relatando seu caso de sucesso na implementação do programa de regionalização do turismo.
Posteriormente, as ações planejadas foram realizadas e inseridas e monitorizadas a por meio
do sistema de gestão SG65. Com base nos dados colhidos previamente o GG Manaus em
Agosto de 2010, elaborou o Plano de continuidade de ações para 2010 a 2014, realizando
monitoramento das realizações e ajustes do plano a partir do sistema SG65.

Embasada nos depoimentos colhidos durante entrevista com os quatro membros do
GG Manaus foi possível constatar que após a execução das atividades descritas, o grupo
estagnou seus encontros semanais. Os entrevistados A2 e A3

citaram nas suas falas a

dificuldade enfrentada com a mudança política que dentre outros entraves ocasionou a saída
do representante do grupo Sr. Nelson Costa da Silva da Fundação Municipal de Cultura e
Artes da Cidade de Manaus – MANAUSCULT , devido o mesmo ser o articulador dos
encontros e atividades. Como consequêcia há entrada de dois novos representantes com
pouca experiência no grupo, que já estava coeso houve um desnível no conhecimento, pois
estes precisavam passar por treinamento e desenvolvimento, etapas estas já transpostas pelos
membros inseridos desde o início do grupo.

A entrevista de A4 relata que posteriormente a estagnação do acompanhamento do
Ministério e Instituto Marca Brasil a consultoria e o encerramento dos trabalhos para suporte
na elaboração do relatório do estudo de competitividade nos destinos, o grupo parou de se
encontrar esperando também o resultado do estudo. Porém foram unânimes em ressaltar que a
parada não significava o término do grupo que os mesmos pretendiam retomar as reuniões

97

ainda esse ano. As ações do GG Manaus resultaram em informações utilizadas para
desenvolvimento do Estudo de Competitividade do destino Manaus.

4.2.3 Perfil dos Entrevistados

Dentre as Instituições que compõem o Grupo Gestor de Manaus, pode-se dividi-las em
quatro grandes grupos conforme figura 13: Órgãos do Governo, Associações de classe,
Sistema S e Instituições de Ensino Superior.

Para compor a relação dos membros selecionados para entrevista foi levado em
consideração à representatividade de um membro por grupo que compõem o GG Manaus, seu
tempo de experiência no grupo e tempo de experiência na área do turismo. Portanto, todos os
entrevistados selecionados conforme identifica o quadro 12 possuem experiência mínima de
10 anos na área do turismo e estão desde a concepção do novo grupo Gestor de Manaus em
Setembro de 2009.

Quadro 12: Perfil dos Entrevistados
Relação dos

Idade

Formação

Entrevistados

A1

44

Graduado

32

Graduado

de Tempo

de Instituição

atuação

no atuação

na que

Grupo

área

Gestor

Turismo

em Setembro

Administração
A2

Tempo

e

20 anos

2009
Pós Setembro

14 anos

39

Graduado

Instituições
de

Turismo
A3

Instituição de
Classe

em 2009

Graduado

do representa

Ensino

Superior
e

Pós Setembro

17 anos

Sistema S

10 anos

Órgãos

em 2009

Graduado
Turismo

e

Administração
A4

32

Graduado
Graduado

e

Pós Setembro
em 2009

Governo

do
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Turismo
Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).

4.3 Mapeamento da rede de relacionamento do grupo sob a ótica da gestão do conhecimento

Após a caracterização do Grupo Gestor, será apresentado o mapeamento da rede de
relacionamentos dos membros do grupo gestor sob a ótica da gestão do conhecimento.

Para o conhecimento da rede de relacionamento dos membros do grupo gestor e uma
melhor compreensão da leitura é informado que a construção e análise das entrevistas foram
baseadas em pesquisa nos estudos de Figueiredo (2005).

Dessa forma, apresenta-se primeiro os três pilares de Figueiredo (2005), na sequência
os esforços que irão compor cada pilar de gestão do conhecimento pesquisado; em seguida
expõem-se as iniciativas e práticas estabelecidas pelo grupo gestor de Manaus; e finalmente a
síntese dos resultados por pilar da gestão do conhecimento. As análises são baseadas no
referencial teórico adotado e na aplicação da pesquisa sob a forma de entrevistas semi
estruturadas.

A pesquisa foi analisada sob a técnica de categorização, conforme descrito no capítulo
da metodologia, a tabulação completa de todas as entrevistas é apresentada no apêndice III
deste trabalho, expondo no corpo do texto apenas os trechos de maior significado para a
construção da categorização.

4.3.1 Os Pilares da gestão do conhecimento.

A partir de três pilares principais (Indivíduo, Empresa e Mercado) Figueiredo (2005)
afirma que é possível projetar e construir todos os seus esforços de gestão do conhecimento.
Portanto, escolher os esforços corresponde a definir o escopo de atuação da gestão do
conhecimento.
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No Pilar referente ao indivíduo foram selecionados os esforços relatados nos seguintes
quadros: gestão estratégica explicitado nos quadros 13, 14 e 15; competências Essenciais
explicitado no quadro 16 e gestão de Relacionamentos explicitados nos quadros 17 e 18.

Para o pilar da Empresa foram selecionados os esforços Cultura Organizacional
descrito no quadro 19 e Gestão do Conhecimento descrito no quadro 20.

Dando continuidade aos pilares o Mercado foi descrito a partir dos esforços da Gestão
Competitiva relatada no quadro 21 e Gestão de Parcerias relatada no quadro 22.

4.3.1.1 Pilar indivíduo

No pilar indivíduo busca se na fala dos entrevistados identificar a importância do
conhecimento prévio na área de turismo, troca de informações e conhecimento e interação
entre os membros para o desenvolvimento do grupo.

Quadro 13: Importância de uma base de conhecimento na área de turismo e gestão préexistente por parte dos membros e preferência por membros experientes.
A1) Não era pela pessoa, era pelas entidades, você entendeu? Então não tinha... tanto é que quando... aí
cada uma mandou lá um representante, aí quando viram o nível de exigência de conhecimento, que aí alguns
começaram a mudar os representantes pra ter uns representantes que tivessem um maior conhecimento,
porque tinha representante que realmente não tinha conhecimento na área. Mas, a princípio, não.
A2) Na verdade por o grupo gestor ser uma peça chave no programa de regionalização era importante que
as pessoas que fizessem parte fossem pessoas da área de turismo, elas poderiam não ser formadas
obviamente em bacharelado em turismo, mas precisavam estar atuando em alguma instituição ligada à
atividade turística....importância dessa experiência do turismo seria fundamental na discussão das
atividades que esse grupo iria se propor a realizar.
A3) Na verdade, as instituições que deveriam compor o grupo, né? E naquela oportunidade estavam
presentes algumas representatividades do governo, da iniciativa privada, das associações de classe, das
universidades....
Do grupo todo, todos se conheciam e isso facilitou o trabalho.
A4)Não, essa preferência não existiu, o que houve, assim... cada instituição indicou um representante que
achou por bem, digamos, como você disse, mais experiente, né? ..... acabou ficando um grupo mais
seleto, menor, mas que deu bastante resultado.
Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).

Nos trechos destacados acima, percebe-se a representação de que não havia a
imposição do Ministério do Turismo em exigir representantes com experiência na área, todos
foram unânimes em destacar que o ponto fundamental era a participação efetiva da instituição
ligada ao turismo. Foi enfatizado também, que este conhecimento prévio existente pelas

100

instituições ligadas a área fez com que as mesmas indicassem representantes experientes e que
realmente agregassem valor ao grupo e garantissem que o objetivo da criação do grupo fosse
perpetuado.

Estas afirmações vão ao encontro do conceito de Figueiredo (2005) que afirma que o
esforço de Gestão Estratégia tem como objetivo principal em relação à gestão do
conhecimento: garantir que o programa se mantenha alinhado com a estratégia da empresa,
agregando valor aos questionamentos, tendo como idéia tornar mais próximas as pessoas
envolvidas com o conhecimento, aproximando e compartilhando, também, os desafios e as
necessidades estratégicas do conhecimento, já que a transferência e integração do
conhecimento dentro das organizações são gerenciadas pela administração do conhecimento,
que busca transformar as informações em conhecimento organizacional, servindo de base para
tomada de decisões e vantagem competitiva.

Alinhados a visão do autor supracitado Davenport e Prusak (1998) complementam
conceituando gestão do conhecimento como a coleção de processos que objetivam a governar
a criação, disseminação e uso do conhecimento (organizacional) para atingir os objetivos
organizacionais.

O quadro 14 apresenta na fala dos entrevistados a importância da troca e uso do
conhecimento e a ênfase na troca e uso desse conhecimento por meio da interação de seus
membros.

Quadro 14: Existência de troca e uso de conhecimento e interação entre os membros.
A1) Sim, eu acho que isso foi fundamental. Sim, existia. Entre alguns, não entre todos, por que...
Tinha gente que tinha conhecimento demais, tinha gente que tinha conhecimento de menos.
A2) Na verdade a troca e o uso dos conhecimentos de todos os participantes, ela sempre acontecia nas
reuniões.... essa interação entre os membros sempre foi muito importante, inclusive a humildade de
chegarmos ao ponto de convidarmos alguém externo pra poder nos ensinar a ser grupo.
A3) Sim, existia sempre, né, até porque nós, com a experiência de cada... peculiaridade de cada
um.. cada um tinha, vinha com a sua contribuição , com a sua experiência.
A4) Com certeza. O fato de ter algumas pessoas formadas em turismo, de ter também pessoas que já
trabalhavam com a atividade há muito tempo, como é o caso da Adriana Papa, do Fábio, do
Sebrae....... ele puderam ajudar muito a gente, pela experiência mesmo de vivência na atividade.
Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).
tanto pela formação, pela experiência que eles tinham na atividade do turismo.
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Ao analisar a prática e uso de conhecimento e sua importância para interação entre os
membros do GG Manaus, há uma convergência nas afirmações dos entrevistados no sentido
de ressaltar a troca de conhecimento e a relevância da troca de conhecimento com
profissionais experientes na área do turismo. De acordo com as respostas dos entrevistados,
nota-se uma grande valorização da troca e uso do conhecimento e a importância crucial do
mesmo para interação entre os membros do grupo.

Figueiredo (2005) enfatiza as afirmações citadas acima comentando que a partir da
proximidade obtida, o esforço deve procurar diminuir formalidades e burocracias de controle
que inibem o aprendizado, o uso e a criação do conhecimento. Corroboram com o raciocínio
Nonaka e Takeuchi (1997) ao afirmarem que a capacidade de criar conhecimento, disseminálo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas, converte o conhecimento
individual em organizacional por meio do fluxo do conhecimento tácito em explicito.

Os desafios enfrentados pelo grupo são discutidos no quadro 15, na fala dos
entrevistados que afirmam que o conhecimento era disseminado entre o grupo, porém
esbarravam em entraves advindos das políticas públicas.

Quadro 15: Desafios enfrentados pelo grupo gestor de Manaus poderiam ser superados
através do conhecimento? Quais conhecimentos? De que maneira?
A1) Não, não, não. Não tinha como, o problema que o grupo enfrentou não tinha a ver com
questões de conhecimento, tinha a ver com questões políticas.
A2) Os problemas do grupo gestor dessa vez não foi conhecimento... nós chegamos a um momento
em que as atividades precisavam ser colocadas em prática. Isso não dependia de quem tava
pensando as atividades, mas sim dos representantes legais do grupo gestor.
A3) O grupo até se superou em relação a isso... problema que era o problema das políticas
públicas.
A4) Com certeza, com certeza... o Instituto Marca Brasil, ele deu essa base inicial... o Sebrae
ajudou com uma consultoria... ajudou a gente muito, principalmente na parte de interação de pessoas
de assimilação de conhecimentos, foi aquela base mesmo pra gente conseguir desenvolver todo o
nosso trabalho... a gente não tem poder de uma instituição, nós tínhamos como através das nossas
próprias instituições levar esse trabalho em frente.
Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).

Os relatos apontam para a dificuldade encontrada na continuidade e prática das ações
planejadas, tendo como causas apontadas pelos entrevistados as questões políticas, seja da
parte das políticas públicas quanto dos representantes legais das instituições que compõem o
GG Manaus, visto que, os mesmo só conseguiam desenvolver o trabalho teórico de
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planejamento e necessitam da força da instituição e de suas representações para a execução
das mesmas.

Figueiredo (2005) afirma que a liderança é algo poderoso e perigoso ao mesmo tempo,
sendo capaz de definir a futuro da empresa, das pessoas nela inserida e significar a diferença
entre o sucesso e o fracasso do programa de gestão do conhecimento.

Em contrapartida o discurso do entrevistado A4 acrescenta ao cenário outro ponto ao
narrar a importância dos treinamentos do Instituto Marca Brasil e Sebrae, por meio do
moderador, que serviram de base para o desenvolvimento do grupo. Edmondson (2002)
afirma que a aprendizagem organizacional deve intencionalmente facilitar a aprendizagem
individual a fim de continuamente transformar e melhorar o contexto organizacional. Existe
uma correlação entre melhoria contínua e o processo de aprendizagem. A melhoria contínua
visa a alcançar inovação incremental que é promovida por mecanismos de aprendizagem.

A evidência do conhecimento por parte dos membros é discutido no quadro 16, na fala
os entrevistados afirmam que em maior ou em menor grau estes evidenciavam sua área de
atuação e seus conhecimentos prévios, além de dispor também de sua rede de relacionamentos
para compartilhar o conhecimento necessário a atividade proposta.

Quadro 16: Os membros do grupo eram autênticos ao evidenciarem seus conhecimentos.
A1) Ah, eu não sei como é que eu vou te responder isso... quem tinha mais conhecimento naquela
área era a pessoa que se projetava mais ou...e as outras ficavam mais caladas, mas assim, tinha
alguns que tinham nível de conhecimento, no geral, maior do que as outras, e aí não tinha esse
conflito porque ficava bem definida essa área.
A2) Muitas vezes nós chegamos ao ponto de, algumas das atividades propostas pelo Ministério, de
que nós não tínhamos conhecimento... nos propusemos, dividindo as tarefas, de estudar, pesquisar
e, nas próximas reuniões, trazer as respostas pra essas questões.
A3) Sim, sempre... Até pra contribuir com o grupo, né? “Olha, esse aqui eu não tenho como
contribuir porque eu não tenho experiência, não sei”, aí o outro “Ah não, eu sei”... Então um
ajudava o outro nesse sentido.
A4) O que ajudou muito foi que o grupo se apropriou do estudo de competitividade, que é o
documento base, orientador pra todo esse processo do grupo gestor... Nós líamos e entendíamos, então
a gente procurou seguir ao pé da letra o que cada variável, cada dimensão, dizia... fomos
elogiados, na verdade, pelo ministério, no final. Foi... nós fomos os, assim, acho que poucos... eles
disseram pra gente que o único grupo que se desenvolveu, né, da forma como deveria e conseguiu
finalizar o trabalho.
Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).
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Nos trechos destacados no quadro 16 os entrevistados confirmam que os membros do
grupo eram autênticos ao evidenciarem seus conhecimentos, a informação é comprovada na
fala dos entrevistados A1 e A3 ao afirmarem que havia um fluxo de conhecimentos e relato
das diversas formas utilizadas na identificação das competências de cada membro por parte do
grupo.

Os entrevistados A2 e A4 comprovam como o grupo organizadamente mobiliza o
conhecimento, por meio de busca quando existe um desconhecimento do mesmo, sendo a
partir da utilização de ferramentas para o crescimento e desenvolvimento do grupo
procurando o cumprimento de suas responsabilidades, desenvolvimento reconhecido pelo
Ministério do Turismo, como já citado pelo entrevistado A2 no quadro 15.

Figueiredo (2005) confirma que a competência essencial só se configura na prática
quando um conjunto de pessoas mobiliza organizadamente o conhecimento, e coloca-se em
prática aquilo que sabem e de fato demonstram estar preparadas para fazer.

Para desenvolver a colaboração entre a equipe de Gestão do conhecimento, Zhuge et
al.(1997) afirmam ser preciso que se crie uma rede de fluxos seletivos, que tem como objetivo
transmitir o conhecimento que a organização julga fundamental. Zhuge et al. (1997)
enfatizam afirmando que um dos principais motores que impulsionam tal prática, parte do
princípio de aprender com o conhecimento do outro e comparar a nova realidade que se
apresenta com outras situações já passadas e utilizar das habilidades e conhecimentos
anteriormente solicitados. Sendo, estes conhecimentos disseminados entre membros de uma
equipe ou mesmo entre equipes dentro de uma organização.

A extração desses conhecimentos por meio de seus vínculos é discutida no quadro 17,
onde os entrevistados confirmam a necessidade de interação entre os membros e pessoas do
ambiente externo para extração e disseminação do conhecimento.
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Quadro 17: Extração de conhecimento a partir de vínculos que se estabeleciam por meio das
relações diárias com os outros membros e as pessoas do ambiente externo (stakeholders).
A1) Na realidade assim, a gente sempre buscava, assim, na hora que a gente tava montando meio que o
plano que tinha coisas que eu não tinha conhecimento... quando a gente não tinha conhecimento a
gente falava com fulano, ciclano, pra gente poder obter a informação precisa da área... com o
grupo gestor eu te digo que eu aprendi muita coisa que eu não fazia nem idéia de que existia, nesse
grupo gestor a gente fez mais um curso intensivo de conhecimento.
A2) É, foi necessário, como eu te falei anteriormente, né, a participação de um consultor, pra que nós
pudéssemos compreender alguns conceitos novos que a regionalização tava trazendo.
A3) Sim, sim porque... Assim, o grupo, apesar de ser um grupo que tinha diversidade de
conhecimentos... nós pegávamos com os nossos stakeholders, né, buscávamos essas informações pra
contribuir com as atividades que nós tínhamos programado.
A4) É, cada instituição, cada representante do grupo gestor levava o que de experiência se tinha nas
suas instituições... cada um foi ajudando da maneira que podia... eu por alguns momentos, tinha
dificuldade de desenvolver algumas ações por conta de limitação de ser um órgão oficial. Por outro lado,
a ABAV, a ABIH já tinha muito mais articulação, muito mais facilidade de desenvolver certo tipo de
trabalho por ser uma associação de classe... e assim vai, tinha alguns empresários também... todo
mundo ajudou.
Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).

Analisa-se nas respostas dos entrevistados a confirmação da extração do conhecimento
a partir do vínculo que se estabelece entre os membros do grupo no seu convívio, afirmações
citadas nos quadros 14, 16 e 17. Em relação ao ambiente externo, nota-se uma convergência
nas afirmações referentes ao comportamento individual das pessoas quanto à aprendizagem,
transferência e mobilização do conhecimento, é unânime a extração do conhecimento a partir
do ambiente externo, tendo suas estratégias verbalizadas nos discursos dos entrevistados.

Embasando o discurso do quadro 17, Figueiredo (2005) comenta que o esforço
estratégico de gestão do relacionamento tem por propósito gerar iniciativas que alavanquem
conhecimentos a partir dos diversos pontos de contatos relevantes aos negócios e vínculos que
se estabelecem por meio das relações que acontecem todos os dias entre os funcionários e as
pessoas do ambiente externo da empresa.

Figueiredo (2005) reforça o discurso ao afirmar que as organizações devem preparar
as pessoas para transformar cada aprendizado em ação útil e converter essas em beneficio da
empresa. Como resultado espera-se que as pessoas da empresa em seus postos de contato e
vínculos de relacionamento explorem, coletem e disseminem informações colhidas do mundo
externo.
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Para extrair a informação do grupo gestor sobre esses vínculos externos, questionou se
a respeito da participação em eventos externos conforme descrito no quadro 18. Na fala dos
entrevistados identifica se a premiação do grupo realizada em São Paulo, visitas a outras
secretarias e salão de turismo.

Quadro 18- Participação do grupo como expositor ou visitante, de encontros/reuniões com o
tranding, feiras, seminários e congressos.
A1) Não, não tinha. Não, não tinha. A única coisa que teve que a gente foi, quando foi receber lá
aquelas premiações tudo que a gente foi lá em São Paulo, porque tinha várias coisas do grupo gestor e
aí a gente ia.
A2) Como expositor não. Como visitante, nós fomos visitar algumas secretarias, né, também para
reuniões do fórum alguns foram, não oficialmente como grupo gestor, mas imbuídos da sua
participação de instituição... Não pudemos participar de feiras, seminários e congressos até porque o
grupo gestor é um grupo, uma instituição sem fins lucrativos.
A3) Enquanto o programa estava sendo desenvolvido tinham as reuniões não só em Manaus mas
também as reuniões nacionais... dois, ou três representantes do grupo participar dessas reuniões, até pra
expor o que nós estávamos desenvolvendo para a cidade de Manaus... Eram reuniões específicas ou
encontros nacionais, e aí, nesses encontros, tinham a reunião específica, no salão de turismo, encontro
de interlocutores...
A4) Passamos a fazer parte do Fórum, Fórum Estadual de Turismo... participamos do Salão
Brasileiro de Turismo, em São Paulo... como caso de sucesso no desenvolvimento dos grupos gestores,
nos estudos de competitividade dos Estados... E as pessoas, os outros colegas, sempre que participavam
de outros eventos de seminários na UEA, na Fametro, sempre apresentavam o grupo gestor como
uma instancia de governança do Estado do Amazonas.
Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).

Ao analisar a participação do grupo como expositor ou visitante de encontros/reuniões
com o tranding, feiras, seminários e congressos, verifica-se que todos afirmaram que o grupo
não participava como expositor, tendo como justificativa explicitada por um deles a condição
do grupo ser uma instituição sem fins lucrativos. Exceção feita ao citarem o Salão Brasileiro
de Turismo, evento em que o grupo foi convidado a apresentar relato do processo de trabalho
de grupo como caso de sucesso no desenvolvimento dos grupos gestores, nos estudos de
competitividade dos Estados.

Em contrapartida todos foram unânimes em ressaltar a participação do grupo como
visitante em reuniões do Fórum Estadual de Turismo, reuniões locais e nacionais dos grupos
gestores, visitas a secretarias, encontros dos interlocutores e seminários. Ressaltando, em
todos os momentos os membros apresentavam o grupo gestor como uma instância de
governança em eventos que participavam.
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Embasando os discursos do quadro 18, Figueiredo (2005), ressalta a necessidade de se
ir além das transferências espontâneas de conhecimento e buscar estimular e alavancar
transferências formais de conhecimento que passarão a ser geridas para gerar a produção do
conhecimento relevante na velocidade e na qualidade que necessitam, sendo utilizados para
tanto as melhores alternativas para aprender e ensinar e suas melhores ferramentas e meios
para embalar e entregar o conhecimento.

Corroborando com a ideia de transferência Terra (2001) conceitua como aprendizagem
organizacional o processo de aquisição de conhecimento pelos atores tanto indivíduos quanto
grupos que na organização, refletem e tomam decisões acerca dos processos, ressaltando ser
função das organizações disponibilizarem este conhecimento para que outros indivíduos e
grupos o utilizem.

Em síntese constatou-se que na busca de manter alinhada as estratégias traçadas pelo
Ministério do Turismo, a seleção dos membros para compor o GG Manaus foi criteriosa por
parte das instituições base que compõem o grupo, apesar de não haver pré requisitos impostos
pelo Ministério do turismo, por conhecerem a área do turismo e suas especificações
designaram membros com experiência e conhecimento na área objetivando a criação,
disseminação e uso dos mesmos para perpetuação do projeto.

Cabe ressaltar que as expectativas afirmadas anteriormente foram confirmadas na fala
dos entrevistados ao enfatizarem o quanto a troca de conhecimento foi benéfica do ponto de
vista de desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades propostas, sendo pontuados como
ápice deste resultado a interação e bom relacionamento entre os membros do GG Manaus.

Quando questionados como estes conhecimentos poderiam ajudar a suplantar os
problemas, um dos entrevistados discorreu sobre a importância e os benefícios trazidos ao
grupo a partir da base de treinamentos e suporte dados via Sebrae e Instituto Marca Brasil.
Porém, na fala dos entrevistados em geral vieram à tona questões pertinentes às políticas
públicas do turismo e apoio externo dos representantes legais das instituições, visto que, como
já frisado o andamento do processo interno do grupo era exemplar, o planejamento era
consolidado porém a execução deixava a desejar, já que necessitavam de ambas as forças para
pôr em prática as ações. Concluindo, portanto, que o cenário externo continha este obstáculo.
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Corroborando com a idéia do desenvolvimento do GG Manaus a partir de
treinamentos e suporte de um moderador nas reuniões, os entrevistados citaram o fluxo de
conhecimentos existentes, trabalhados a partir da convivência entre eles e utilizados desde a
identificação das competências e conhecimentos de cada um, confirmando a colaboração
entre os membros como um dos pontos principais para aprendizagem, transferência e
mobilização do conhecimento. Além de suas redes de relacionamentos que permitiram a
busca e extração de informações e conhecimentos extras e externos ao grupo, visto como
fortificador do conhecimento e desenvolvimento do grupo.

Buscando ir além das transferências espontâneas e internas de conhecimento,
aumentar a rede de relacionamento, proporcionar um visão holística para grupo sobre a aérea
do turismo, o grupo utilizava como estratégias: visitas a secretárias, participar de reuniões do
Fórum Estadual de Turismo e reuniões locais e nacionais dos grupos gestores, encontros dos
interlocutores e seminários.

Além disso, os membros que compõem o grupo buscavam disseminar informações
sobre o grupo, apresentando-o como uma instância de governança, mesmo que estivessem
representando suas instituições de origem.

Portanto, no grupo existia a prática e uso do conhecimento, esta prática surgia a partir
de sua convivência e bom relacionamento interpessoal, pautando-se nas competências e
conhecimentos evidenciados por cada indivíduo e multiplicados por meio das suas redes de
relacionamento e ambiente externo, sendo estes utilizados como mola propulsora para
enfrentar os obstáculos e ajudar no desenvolvimento pessoal de cada membro do GG Manaus.

4.3.1.2 Pilar empresa

A cultura organizacional, enquanto intangível, pode ser comparada à da empresa.
Ainda que intangível, a cultura organizacional para Figueiredo (2005) é algo que se pode
avaliar medir, agregar valor, melhorar e interferir. Ela influencia no comportamento das
pessoas que vivem na empresa e é extremamente importante ao sucesso do programa de
gestão do conhecimento.

É relevante à gestão do conhecimento porque de certo modo

influencia a maneira como os problemas são resolvidos, interfere na superação de desafios, na
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eficácia como os colaboradores aprendem. Tendo como o elemento mais importante, aquele
que reforça e molda a cultura organizacional, a postura positiva e exemplar dos gerentes,
líderes e executivos.

No quadro 19 busca se analisar por meio da fala dos entrevistados a relação de confiança
entre os mesmos e o orgulho em fazer parte do grupo, os entrevistados foram unânimes em
relatar a união do grupo e seu orgulho em pertencer ao mesmo.

Quadro 19: Relação de confiança entre o grupo e os seus membros e orgulho de fazer parte do
grupo.
A1) Ah, sim... eu creio... eu vou falar pelos... meia dúzia de que eu conheço, sim.
A2) Quando o grupo teve essa nova formação, todo mundo tava muito ávido pelo que isso ia gerar
... um ponto alto foi a nossa indicação, né, como grupo destaque, onde nós fomos defender essa
prática no Salão de Turismo.
A3) Sim, sem dúvida nenhuma, o grupo era bem coeso, o grupo era bem unido.
A4) Sim, como eu te falei, o grupo, ele ficou bem seleto... no momento que eu sentia uma fraqueza,
eu não sabia desenvolver a competência que a mim foi estabelecida, eu já tinha um outro colega
que me ajudava.
Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).

Constata-se uma resposta positiva unânime, justificada com base no excelente clima
organizacional, orgulho pela conquista da indicação como Grupo destaque no Salão do
Turismo, bom relacionamento entre eles e trabalho em equipe.

Para que haja um completo funcionamento da cadeia do fluxo informacional
Vanpoucke,

et

al

(2009)

enumeram

algumas

características

imprescindíveis:

o

compartilhamento da informação de maneira clara e objetiva para seja confiável e que esta
chegue com qualidade no seu destino ou destinatário final, sendo determinante a confiança e
interdependência entre as partes. Johnson et al (2007) afirmam que o fator confiança é
oriundo da confiabilidade entre as organizações ou seus membros quando estes estão
buscando que ambos tenham resultados positivos.

Para tanto o quadro 20 confirma positivamente que as informações externas obtidas
pelo grupo eram utilizadas para aprimoramento de suas ações, destacando a união entre os
membros, relação de parceria entre as instituições e sua influencia no trading.
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Quadro 20: Informações adquiridas externas ao grupo eram utilizadas para aprimoramento das
suas ações e processos.
A1) Sim, sim... Cada um ficava responsável por uma parte... A gente colocava assuntos novos em
questão... Então aí sempre era bem dinâmico esse assunto, o grupo funcionava bem, bem... era bem
redondinho, né?
A2) Com certeza. E principalmente, inclusive avaliando o grupo anterior... A participação no Salão
de Turismo foi muito interessante pra conhecimento do que outros faziam e a melhoria da nossa
prática.
A3) Na elaboração dos projetos de cada instituição... Quando você vai desenvolver um projeto que
você vai trabalhar ações, pegava o nosso material, a nossa matriz, viam ações que seriam pertinentes
a cada instituição, e desenvolvia.
A4) Sim, todas essas informações constavam no SG65... e constou também dentro do nosso relatório...
Alguns colegas pegavam informações dentro das próprias instituições, dentro das próprias faculdades,
qualquer material que servisse pra gente a gente ligava pra qualquer outro órgão que não fazia parte
do grupo... Sempre tinha um colega dentro do grupo que tinha alguma influência dentro de um órgão
desses, algum conhecido... Então a gente conseguiu reunir tudo isso num só documento que foi o nosso
relatório do estudo de competitividade do Estado do Amazonas, de Manaus.
Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).

A capacidade de gerar novos conhecimentos provenientes de informações adquiridas
externas ao grupo e sua utilização para aprimoramento das ações e processos do grupo foram
confirmadas pelos entrevistados. A atitude proveniente da fala dos entrevistados demonstra o
quanto o grupo se esmera no desenvolvimento de suas atividades, a partir da busca por
informações que gerassem conhecimentos e divisão de tarefas que contemplem a todos, sem que
estes ficassem sobrecarregados.

A visão de Figueiredo (2005) sobre gestão do conhecimento pode ser relatada como
um conjunto de atitudes que se esmera tanto na melhoria da gestão de ativos tangíveis quanto
dos intangíveis (ativos intelectuais) da empresa. Trazendo a gestão do conhecimento como uma
nova forma de ver e tratar a empresa que valoriza e alavanca os conhecimentos, considerando
todos os stakeholders e a maneira como se faz negócios ou se atingem objetivos a partir do saber.

Figueiredo (2005) afirma que para o resultado supracitado, é necessário ver a gestão
do conhecimento não como um projeto e sim como um comportamento generalizado. Sendo
assim, vários cargos e funções estão surgindo nas empresas, revelando uma tendência,
reconhecimento e importância contemporânea dada ao conhecimento, enfatizando a gestão do
conhecimento como uma postura e prática generalizada.
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Constatou-se junto aos membros entrevistados do GG Manaus, o vínculo de confiança
e sentimento de orgulho, confirmando o entrosamento entre o grupo e cumplicidade na troca
de experiências e conhecimentos, baseando-se nos tópicos discorridos anteriormente,
confirmados a atitude positiva dos membros em relação à cultura organizacional. É pertinente
afirmar sua relevância em relação ao desenvolvimento do grupo, pois de certo modo
influencia a maneira como os problemas são resolvidos e na eficácia como os membros do
grupo aprendem e disseminam o conhecimento.

Complementado a atitude dos membros entrevistados em relação ao GG Manaus
podemos afirmar que o grupo possui um comportamento generalizado de identificar a
necessidade e importância de adquirir conhecimentos e trabalhar os mesmos para o
desenvolvimento do GG Manaus. Portanto, existe uma atitude positiva dos membros em
relação à cultura organizacional do GG Manaus, presentes na confiança entre seus membros e
orgulho em fazer parte do grupo.

4.3.1.3 Pilar mercado

O esforço da Gestão competitiva segundo Figueiredo (2005) fundamenta o quadro 21
visto que, é um empreendimento dedicado à busca, produção, oferta perene e antecipada de
subsídios de informação necessários ao planejamento, tomada de decisões e reposicionamento
estratégico da empresa, gerado a partir de leituras e interpretações periódicas em diferentes
fontes de informações, à luz das forças de mercado, dos concorrentes e da própria empresa.

Nota-se uma convergência na fala dos entrevistados ao afirmarem que o grupo para
conhecer suas forças e fraquezas, utilizava ferramentas como: o SG65 e matriz SWOT, com a
finalidade de divulgar as ações do grupo para o Ministério do Turismo e ajudar o próprio
grupo a identificar o status das suas atividades.
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Quadro 21: Maneiras que o grupo trabalhava para conhecer as forças e fraquezas próprias e
dos concorrentes.
A1) Não, a questão do monitoramento era outra parte do projeto... Vinha a FGV, vinha o
pesquisador da FGV, que marcava as entrevistas e tudo, levava as respostas e compilava os dados...
fazia depois de tudo o que a gente tinha feito e tinha uma... um lá, nossa, um negócio enorme que a gente
tinha lá que preencher, colocar e fazer tudo e a gente mesmo sabia como que a gente tava indo.
A2) Na verdade o grupo gestor ele fazia uso do SG65, que é um sistema de gerenciamento, sistema de
gestão de 65 destinos indutores. Então ali, nós conhecíamos a nossa realidade, inclusive não só nós, mas
o ministério ficava sabendo de todas as ações do grupo gestor, e pra que a gente pudesse conhecer forças
e fraquezas, foi necessário, mediante a presença do moderador, até pra que nós realmente
conhecêssemos as forças e as fraquezas, a gente usou também a Matriz Swot.
A3) Olha, assim, como o grupo se reunia toda semana ... Nós buscávamos informações não pensando
no concorrente, pensando pra melhorar a situação do grupo.. Pra que nós pudéssemos, com isso,
melhorar o turismo como um todo... Lógico, tínhamos problemas, fraquezas, como falei
anteriormente, a questão da política pública foi uma fraqueza que a gente errou. Tanto que hoje, o
nosso coordenador não está mais, ele saiu, o grupo acabou morrendo, a gente tá tentando resgatar
isso, esse ano a gente consegue resgatar.
A4) Sim, toda vez que a gente sentia alguma dificuldade, a gente voltava pras nossas instituições, fazia
a pesquisa de campo, procurava documentos que pudessem nos orientar... Inventário turístico... O
plano estadual de turismo do Amazonas... quando a gente tinha alguma fraqueza, o IMB, que é o
Instituto Marca Brasil, ele tinha contato diário com a gente, nós tínhamos um representante como eu
falei, da Manaustur, e ele era o interlocutor. A gente sempre conseguiu apoio de todas as formas... Nós
tínhamos uma ferramenta que é o SG65... Era uma ferramenta que nós tínhamos de auxílio e o
ministério tinha de saber até que ponto o grupo gestor tava andando.

Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).

Alinhado a esta estratégia, o grupo contou com a presença de um moderador do
SEBRAE, no início de suas atividades, como citado nos quadros 14 e 15, treinamentos e
consultorias repassadas pelo Instituto marca Brasil, pesquisa documental com base no
inventário turístico da cidade e no plano estadual de turismo, além de pesquisa de campo,
quando havia necessidade, ressaltando que muitas vezes o grupo dispunha de informações
pesquisadas em suas instituições de origem.

Os relatos afirmam que o monitoramente propriamente dito, era feito pela Fundação
Getúlio Vargas a partir de pesquisa detalhada, que posteriormente era compilada e os dados
repassados para os destinos indutores. Tais informações serviam como base para o
desenvolvimento do estudo de competitividade dos destinos.

É relevante ressaltar que o entrevistado A3 no seu relato afirma que um dos fatores
para a interrupção das atividades do grupo foi a saída do coordenador do grupo, mas que os
membros pretendem retomar as reuniões.
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O que tem como objetivo principal de acordo com Figueiredo (2005), verificar os
fatores, as interfaces, as influências e as alavancadas competitivas, os inibidores, as forças,
fraquezas, ameaças e as oportunidades competitivas, analisando-as segundo o contexto,
propósitos de negócios e aplicação do conhecimento. Necessitando para tanto, a contratação
de fornecedores de serviços, treinamentos, consultoria e profissionais de inteligência
competitiva.

Com a proposta de identificar essas parcerias o quadro 22 questiona quais parcerias o
grupo poderia fazer para criar novas relações de aprendizado e a fala dos entrevistados reforça
a união entre eles e adição de outros elementos como descontinuidade das políticas públicas e
empenho do município para continuidade do mesmo.

Quadro 22: Parcerias que o grupo poderia fazer para criar relações novas de aprendizado.
A1) Não, não existia a possibilidade de aprendizado não, porque tava todo mundo... como era um grupo
grande e atuante, então a gente tinha, o que podia ter acontecido era assim, era ter mais o... no caso, o
município, porque é do município, ter abraçado o projeto como um todo e com certeza agente teria, a
gente teria avançado em questões que a gente conseguiria obter maior conhecimento. Mas a gente
não conseguiu avançar, entendeu?
A2) É, na verdade o grupo precisaria ser retomado, não criar novas relações, mas ele precisaria ser
retomado, a gente sabe que a gente tá num ano diferente, ano de eleição. Na verdade nós, depois da troca
de Ministério, não nos reunimos mais.
A3) Bom, eu acho que não é nem parceria, eu acho que é envolvimento de mais instituições – não
deixa de ser parceria, né?... Os gestores, tinham que entender o processo se não as coisas não iam
funcionar, tanto que tem um material muito bom que era pra ter sido trabalhado pela gestão municipal do
que foi elaborado pelo gestor, e isso, infelizmente não foi usado, né?
A4) Olha, o fato de, na verdade o grupo gestor ter se consolidado, já foi um ponto muito positivo,
né? ... E daí o trabalho foi fluindo, daí a gente conseguiu mesmo finalizar um documento e agora é só
mesmo acompanhar e finalizar esse documento.
Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012).

Os relatos apontam que a grande parceria necessária para o desenvolvimento do grupo,
seria a parceria com o governo, representante das políticas públicas, tendo a constatação se
confirmado na falas dos entrevistados em diversos momentos, que apontam o quanto a
participação do mesmo é incipiente e o quanto o processo visto de maneira holística é
desconsiderado pelo governo. A separação provocada por este muro, muitas vezes invisível,
estimula a divisão, leva a distância dos objetivos e resultados e à paralisação das atividades do
grupo gestor de Manaus.
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Embora fundamental, o fato é que a participação de outras instituições, nos mesmos
moldes da participação já efetiva das instituições que compõem o grupo, tem poucas chances
de produzir bons frutos sem a atuação integrada com o governo e suas políticas públicas.

A expressão aliança estratégica pode ser definida para Figueiredo (2005) como a
celebração de um acordo ou contrato entre empresas, objetivando a atuação conjunta e a soma
de seus esforços, conhecimentos e competências.

O autor supracitado complementa que para as parcerias serem mantidas vivas,
saudáveis e produtivas, as práticas de gestão do conhecimento são fundamentais no processo e
permitem um aproveitamento superior das competências, do potencial de aprendizado,
transferências, produção e entrega do conhecimento entre as pessoas em cada uma das
diferentes etapas necessárias à sua efetivação e implantação.

Com a proposta de conhecer o mercado, o Ministério do Turismo disponibilizou o
software SG 65, como citado no quadro 21, com a finalidade de proporcionar geração de
métricas para o GG Manaus. Portanto, o grupo tinha como responsabilidade levantar as ações
em execução e as ações previstas para o destino e inserir o resultado de suas análises com
base na matriz SWOT com a finalidade de divulgar as ações do grupo para o Ministério do
Turismo e ajudar o próprio grupo a identificar o status das suas atividades.

Complementando as ações para conhecimento do mercado, associado à inserção de
dados realizados pelo GG Manaus, a Fundação Getúlio Vargas realizava uma pesquisa
detalhada com o trading tendo como foco uma visão holística do destino a partir da geração
de um relatório intitulado Estudo de Competitividade dos destinos.

O grupo relatou que em relação a parcerias para o desenvolvimento de novas relações
de aprendizado, o ponto crucial seria estreitar a relação junto às políticas públicas, aqui
representada pelo governo e lideranças das instituições que compõem o GG Manaus, pois
como relatado anteriormente a mesma tornou-se uma força restritiva ao desenvolvimento do
grupo visto que não coopera a fim de apoiar a execução do planejamento construído pelo
grupo.
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Neste ponto, é relatada a interrupção dos encontros do grupo tendo como uma das
justificativas os motivos citados no relato acima e a ausência de liderança, esta representada
pelo membro representante da ManausCult, que por motivos advindos das políticas públicas
deixou a grupo.

Sendo assim, conclui-se que o grupo junto com o Ministério do Turismo buscava
conhecer estrategicamente o mercado por meio de informações necessárias para o
planejamento e posicionamento estratégico do destino Manaus, tendo também acesso ao
relatório de outros destinos indutores do Brasil para comparação e possível aprendizado.

Tendo como força restritiva para sua continuação e desenvolvimento, a formação de
parcerias, sendo a principal delas a participação efetiva das lideranças das Instituições que
compõem o GG Manaus e políticas públicas, sob a forma do governo para execução do
planejamento das atividades relatadas no Relatório de desenvolvimento do destino Manaus.

4.3.1.4 Síntese do Mapeamento da Rede de Relacionamento do GG Manaus.

Para descrever as conclusões do mapeamento da rede de relacionamentos dos
membros do grupo gestor sob a ótica da gestão do conhecimento, foi necessário analisar os
resultados das entrevistas elaboradas a partir dos Pilares do Figueiredo (2005): indivíduo,
empresa e mercado, composto pelos esforços estratégicos: gestão estratégica, gestão das
competências essenciais, gestão de relacionamentos, gestão da cultura organizacional, gestão
do conhecimento, gestão competitiva e gestão de parcerias.

A participação dos órgãos associados ao Fórum Estadual de Turismo, proporcionou ao
Grupo Gestor de Manaus ser constituído por membros com experiência e conhecimento na
área de turismo, evidenciando somente a participação de membros com uma visão holística da
área do turismo, buscando assim a perpetuação do projeto.

Associado a esta condição favorável, as falas dos entrevistados evidenciam que uma
excelente interação e bom relacionamento entre os membros do GG Manaus, proporcionando
com isso, a criação, disseminação e troca de conhecimentos conduzindo ao desenvolvimento e
aperfeiçoamento das atividades propostas.
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Com base nos resultados dos relatos dos entrevistados ordenados por categorização,
busca-se a proposição de um mapa da rede de relacionamentos do GG Manaus por meio dos
pilares indivíduo, empresa e mercado e instituições que fazem parte do GG Manaus.

A

figura 14 apresenta o mapeamento estruturado a partir dos pilares do Figueiredo (2005), seus
esforços utilizados na dissertação e concluídos com as palavras-chave retiradas da síntese dos
três pilares.

Figura 14: Mapeamento da rede de relacionamento do GG Manaus

Fonte: Elaborado pela própria autora, (2012)

Para a prática e uso do conhecimento, o grupo contou com a intervenção de um
mediador, disponibilizado pelo Sebrae, para condução e interação durante suas reuniões.
Esta estratégia foi considerada um ponto alto, pelos entrevistados, visto que, o direcionamento
repassado pelo moderador ajudou o grupo na interação e bom relacionamento entre seus
membros e desenvolvimento dos processos de trabalho.

Com a proposta de um treinamento específico para desenvolvimento do GG Manaus
como gestor do destino indutor, o Instituto Marca Brasil trouxe capacitação aos membros para
fortalecimento da governança local e a ampliação dos conhecimentos sobre o planejamento
estratégico, prevendo a animação de uma rede de trabalho que mantivessem a troca de
informação em dinâmica constante e eficiente, além de monitorar as ações executadas e
construção de um sistema, visando o acelerar do processo de planejamento, execução e
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monitoramento e também a orientação de planos que sirvam de base para o estudo de
competitividade do destino.

Os entrevistados citaram que o fluxo de conhecimento obtido por meio da convivência
entre eles, informações pesquisadas tendo como base os steakholders, treinamentos aplicados
no grupo e sua rede de relacionamentos, foram percebidos pelos mesmos como um
fortificador do desenvolvimento individual dos membros e do GG Manaus como instância de
governança.

O Grupo gestor utilizava inúmeras estratégias como: visitas às secretarias, participação
em reuniões do Fórum Estadual de Turismo e reuniões dos grupos gestores nacionais,
encontros dos interlocutores e seminários, buscando proporcionar ao grupo reconhecimento;
novos conhecimentos; alianças estratégicas e uma visão holística do turismo na cidade.

Quando indagados sobre a relação entre os membros e o GG Manaus quanto ao pilar
empresa, foi constatado com base na fala dos entrevistados, que existe uma atitude positiva
dos membros em relação à cultura organizacional do GG Manaus, presentes na confiança
entre seus membros e orgulho em fazer parte do grupo. Trazendo com isso, benefícios por
meio da percepção dos membros da importância do desenvolvimento de processos de trabalho
obtidos a partir de benchmark e estratégia de obtenção e disseminação de conhecimentos.

A percepção dos membros em relação ao pilar mercado fica explicitada a partir do
relato dos entrevistados que o grupo unido ao Ministério do Turismo buscava conhecer
estrategicamente o mercado por meio de informações necessárias para o planejamento e
posicionamento estratégico do destino Manaus, tendo como base o estudo de competitividade
dos 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico regional, estudo que possibilitou a
identificação e o acompanhamento de indicadores objetivos, geração de um diagnóstico da
realidade local, viabilizando a definição de ações e de políticas públicas, que visavam o
desenvolvimento da atividade turística, tendo também acesso ao relatório de outros destinos
indutores do Brasil para comparação e possível aprendizado.

O entrave relatado por todos os entrevistados como um obstáculo ao desenvolvimento
das ações planejadas pelo GG Manaus foram às parcerias, a sugestão proposta por eles foi
uma relação mais próxima junto aos órgãos que representam às políticas públicas, aqui
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identificadas pelo governo e lideranças das instituições que compõem o GG Manaus, pois,
tornou-se uma força restritiva ao desenvolvimento do grupo, visto que, não há parcerias que
proporcionem a execução das ações do planejamento construído pelo grupo, porém dentre as
não há nenhuma relativa a efetivação das ações previstas pelo GG Manaus o que mostra uma
visão distorcida do grupo em relação as suas atribuições.

Neste ponto, é relatado a interrupção dos encontros do grupo tendo como uma das
justificativas, a ausência de liderança, esta representada pelo membro representante da
ManausCult, a falta de execução do planejamento das ações desenvolvidas para o destino e
suspensão dos apoios advindos da participação do mediador durante os encontros do grupo e
treinamentos do Instituto Marca Brasil.

Portanto, no Grupo Gestor de Manaus o planejamento das ações que servem de base
para o desenvolvimento do destino indutor Manaus estão vinculadas e dependentes das
estruturas de relacionamentos, expondo uma grande dependência para sua gestão eficaz.
Assim, o mapeamento da rede de relacionamento do grupo sob a ótica da gestão do
conhecimento reconhece como a importância do talento humano munido de suas
competências, explora a influência do conhecimento nos mercados, o poder da economia do
saber e as estruturas de relacionamentos.
.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho apresentou como objetivo geral analisar as contribuições do grupo
gestor do destino indutor Manaus para o Programa de desenvolvimento do turismo regional.
Para atingir este objetivo foram revisados os conceitos de políticas públicas, gestão do
conhecimento e redes interorganizacionais, buscando oferecer uma visão das políticas
públicas sob a forma de instância de governança e a influência da gestão do conhecimento e
de redes para o desenvolvimento das mesmas.

A pesquisa buscou contextualizar o objeto de estudo a partir da história das políticas
públicas baseado em Carvalho (2007), seu conceito e desenvolvimento retratado por Beni
(1988) e Solha (2004), o reconhecimento do turismo como atividade econômica, Hall (2001)
complementa afirmando que as políticas de turismo estão intimamente relacionadas com os
valores culturais e ideológicos, com o ambiente político e com as estruturas institucionais, e
refletem as tendências e preocupações do momento de sua elaboração, embasando com isso,
as políticas desenvolvidas com o surgimento do Ministério do Turismo.

No que tange a gestão do conhecimento, foi adotado como ponto teórico central os
pilares de Figueiredo (2005) divididos em indivíduo, empresa e mercado, considerando como
estes são trabalhados em uma instância de governança, construída nos moldes de uma rede
interorganizacional e analisada sob a ótica da gestão do conhecimento.

Os estudos sobre gestão do conhecimento são sustentados pelas abordagens de Wiig
(1993), Nonaka e Takeuchi (1997), Choo (2003), Davenport e Prusak (1998) Firestone e
McElroy (2004) sobre a importância do conhecimento e suas formas de disseminação e
transferência. Conhecimentos analisados a partir do estudo das redes conceituado por Castells
(1999), organizado com base em suas abordagens por Balestrin (2005), Schimitz (1995) e
Nadvi (1997) citam a prática da cooperação interoganizacional como fator gerador de
vantagem competitiva no âmbito local e regional, embasando dessa forma como a rede
interorganizacional, formada pelo Grupo Gestor de Manaus contribuiu para o Programa de
desenvolvimento do turismo regional.
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O turismo, e dentro deste, as políticas públicas foram escolhidos como delimitação da
área de estudo em função do objeto de estudo o grupo gestor de Manaus ser oriundo do
macroprograma de regionalização contemplado no Plano Nacional de turismo.

O estudo utilizou-se de pesquisa documental em registros, atas, relatórios e planos
oficiais do Grupo Gestor, Ministério do Turismo e Amazonastur a fim de identificar as
políticas públicas de Manaus entre 2007 e 2010, buscando caracterizar esse grupo e mapear a
rede de relacionamentos do grupo gestor de Manaus sob a ótica da gestão do conhecimento
por meio de análise qualitativa.

Para o estudo de campo, foram escolhidos dentre os membros do grupo gestor de
Manaus, um representante dos órgãos do governo, um representante do sistema S, um
representante das instituições de ensino superior e um representante das associações de classe.
Foram selecionados aqueles cujo tempo de ingresso no grupo gestor coincidisse com sua
criação e possuíssem mais de 10 anos de experiência na área do turismo.

Os objetos específicos que conduziram o desenvolvimento da pesquisa, foram
trabalhados de forma a serem respondidos seus questionamentos e busca se trazer
contribuições obtidas a partir da análise detalhada das informações apuradas junto aos
membros do grupo gestor. Encerra-se o trabalho com a discussão sobre as limitações que
impactaram no desenvolvimento do estudo e apresentam-se sugestões para futuras pesquisas,
que possibilitem a ampliação do conhecimento em torno da utilização da gestão do
conhecimento pelas redes interorganizacionais criadas sob a forma de instâncias de
governança.

De acordo com a contextualização dos fatos apontados, foram estabelecidos os
objetivos da pesquisa centrados nas contribuições do grupo gestor para o desenvolvimento do
destino indutor Manaus para alcançar este propósito foram definidos três objetivos específicos
que auxiliaram na compreensão de como os temas escolhidos neste estudo estão interligados,
a partir da utilização da gestão do conhecimento pelas redes interorganizacionais criadas sob a
forma de instâncias de governança.

O primeiro objetivo específico buscou caracterizar as políticas públicas de turismo de
Manaus entre 2007 e 2010. Para viabilizar esta etapa foram levantadas as políticas públicas
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desenvolvidas em Manaus nessa faixa de tempo e pode-se concluir que há uma lacuna na
elaboração de políticas públicas municipais de turismo, sendo identificado somente o Plano
Estadual de Turismo do Amazonas, oriundo do Plano Nacional de Turismo que busca a
descentralização a partir do macroprograma de regionalização. Tendo na constituição de sua
estrutura um diagnóstico que permite uma visão holística da área do turismo de Manaus e
traça metas e planos de ação similares, respeitando a proporção, ao Plano Nacional de
Turismo. Um ponto interessante de convergência com o tema proposto na dissertação, diz
respeito à relevância de responsabilidades atribuídas à instância de governança, as mesmas
atribuídas a Amazonastur.

O segundo objetivo específico procurou caracterizar a instância de governança,
denominada grupo gestor de Manaus. O GG Manaus foi criado com base nas novas políticas
públicas de turismo que incentivam a descentralização do poder e a participação dos atores da
sociedade, o grupo nasceu em setembro de 2009, a partir da estratégia do Mtur em convidar
os membros do Fórum Estadual de turismo a fim de participar da Oficina de sensibilização
realizada em todos os destinos do projeto Gestão dos 65 destinos indutores do
desenvolvimento turístico regional.

Com a proposta de mapear a rede de relacionamentos do grupo gestor de Manaus sob
a ótica da gestão do conhecimento o terceiro objetivo específico possibilitou uma visão
abrangente dos pilares individuo, empresa e mercado analisados a partir de entrevistas com
quatro membros do GG Manaus, o conhecimento adquirido individualmente ou por meio da
rede de relacionamento proporcionou base para o planejamento realizado, porém não
executado como foi constatado como uma das fraquezas do grupo que também apontou como
fator limitador a descontinuidade política, a saída de sua liderança, a não legalização do grupo
nos moldes de uma organização que possui CNPJ, restringindo a execução de suas ações
assim como a falta de apoio, causaram interrupção dos encontros do GG Manaus.

Portanto, a utilização da gestão do conhecimento e da rede de relacionamento do
grupo culminou em desenvolvimento pessoal e do grupo e contribui para o programa de
desenvolvimento do turismo regional do destino indutor Manaus a partir do planejamento
elaborado e utilizado como uma das bases de informação para gerar o relatório de
Competitividade do destino.
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5.1 Limitações e Recomendações

Como principais limitações ao desenvolvimento do presente estudo, podem ser
destacadas as seguintes:
 política pública de turismo municipal inexistente dentro do período estipulado para
análise ;
 escasso material de pesquisa sobre instância de governança sob a forma de grupos
gestores apesar das busca nos bancos de dados da SAGE e EBSCO;

 a impossibilidade de comparação de análise com outros grupos gestores do Brasil,
tendo em vista o tempo de realizar a pesquisa;

Em função das limitações apresentadas e também por causa das escolhas teóricas recomendase que sejam feitas novas pesquisas sobre os temas propostos no trabalho, buscando reforçar as
afirmações e conclusões aqui obtidas como o excelente desempenho do grupo gestor Manaus para o
desenvolvimento de Manaus como destino turístico, esbarrando em obstáculos da descontinuidade
das políticas públicas e ausência de políticas públicas municipais, bem como sejam aprofundados
os conhecimentos específicos a respeito da utilização da gestão do conhecimento pelo grupo gestor.

Diante do exposto, conclui-se que no caso apresentado, ou seja, Manaus não há política
pública municipal de turismo no recorte temporal determinado no trabalho. O que existe é uma
política Estadual que segue as premissas do Plano Nacional de turismo, que se mostram
insuficientes para legalização e apoio a instância de governança, grupo gestor de Manaus.

Dessa forma, sugere se como recomendações:
 questionamentos relacionados às políticas públicas para gestão de suas instâncias de
governanças, isto é, como são apoiados a legalização das mesmas? Como seus
planejamentos são apoiados para execução? Elas apresentam os resultados esperados em
outras regiões do país;
 a gestão do conhecimento é utilizada para desenvolvimento de outros grupos gestores do
Brasil?
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APÊNDICE I – Carta de apresentação da pesquisa

CARTA CONVITE
Universidade do Vale do Itajaí
Programa de Pós Graduação Strictu Sensu em Turismo e Hotelaria.
Manaus, 23 de Fevereiro de 2012.
Prezados senhores,

O Conhecimento tem se tornado o recurso mais valioso das organizações, o
qual é considerado como seu principal ativo. Sua criação ou obtenção pelas organizações não
é algo simples e a sua disseminação entre indivíduos, organizações e redes é ainda mais
complicada. A compreensão de como o grupo gestor de Manaus geria seus conhecimentos
pode auxiliar na melhoria, solução ou minimização de problemas associados aos outros
grupos gestores e redes interorganizacionais existentes no Brasil ou que ainda irão se formar.
Diante do exposto e considerando a representatividade da instituição no seu setor de
atividade, convido-os a participar desse estudo relativo ao tema Rede interorganizacional e
Gestão do Conhecimento: Um Estudo do Grupo Gestor do Destino Indutor Manaus. O
trabalho tem como um dos objetivos Mapear a Rede de Relacionamentos do Grupo Gestor
através da Gestão do Conhecimento.
O estudo está sendo desenvolvido pela pesquisadora de Mestrado em Turismo e
Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí, Yvna Maria Cavalcanti Véras, sendo objeto de
análise de sua dissertação para obtenção de título de Mestre, (segue em anexo Carta de
apresentação da pesquisadora).
A pesquisa ocorrerá em um momento distinto, tendo como finalidade entrevistar a
pessoa que efetivamente participava do grupo gestor de Manaus. A entrevista será gravada e
terá como base para os questionamentos um roteiro de entrevista (conforme anexo). Espero
contar com a participação dessa importante organização nesse estudo.

Agradeço antecipadamente vossa contribuição,

Mestranda Yvna Maria Cavalcanti Véras
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI
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Mestranda do Programa de Mestrado em Turismo e Hotelaria.
Email: yvnaveras@hotmail.com – fone: (92) 9121-5562/ 3584-0825
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APÊNDICE II – Roteiro de entrevista

ROTEIRO DE ENTREVISTA

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO QUE PARTICIPA DO GRUPO:
Nome da Empresa:
Nome do representante da empresa no Grupo Gestor:
Tempo da instituição no Grupo Gestor de Manaus:

IDENTIFICACÃO DO RESPONDENTE

Nome do Entrevistado:
Sexo:
Idade:
Escolaridade:
Área de formação:
Tempo do entrevistado no Grupo Gestor de Manaus:
Tempo de experiência do entrevistado na área do turismo:

Sugestão de perguntas:

1. Qual importância de uma base de conhecimento na área de turismo e gestão préexistente por parte dos membros? Existe preferência por membros experientes ou com
vivencia nestas áreas?

2. Do seu ponto de vista, entre os membros do grupo gestor existe a prática de troca e
uso de conhecimento? Você acredita que tal prática, ajuda na interação entre os
membros?

3. Você acredita que os desafios enfrentados pelo grupo gestor de Manaus podem ser
superados através do conhecimento? Quais conhecimentos? De que maneira?

4. Há uma relação de confiança entre o grupo e os seus membros? Em geral, eles têm
orgulho de fazer parte do grupo?
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5. Em sua opinião os membros do grupo são autênticos ao evidenciar seus
conhecimentos, ou seja, deixam claro aquilo que conhecem ou desconhecem?

6. Os membros do grupo extraem conhecimento a partir de vínculos que se estabelecem
por meio das relações diárias com os outros membros e as pessoas do ambiente
externo (stakeholders)?

7. O grupo participa como expositor ou visitante, de encontros/reuniões com o trading,
feiras, seminários e congressos?

8. De que maneira o grupo trabalha para conhecer as forças e fraquezas próprias e dos
concorrentes? Há um monitoramento posterior?

9. Que parcerias o grupo poderia fazer para criar relações novas de aprendizado?

10. Existe uma aplicação das informações adquiridas fora do grupo para aprimoramento
das suas ações e processos?
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APÊNDICE III - Transcrição das entrevistas
Entrevista A
Fábio, você permite que eu divulgue o seu nome e o nome da instituição nessa pesquisa?
Sim, sem problema, pode.
--A gente vai começar a entrevista agora pra tentar mapear a rede de relacionamento do grupo
gestor de Manaus. Primeiro vai haver a caracterização da instituição e depois do
representante. Qual é o nome da empresa que você participa?
Sebrae.
Qual é o tempo de permanência da empresa no grupo?
Desde o início, né, quando iniciou em 2009.
Qual é o nome do representante da empresa no grupo?
Carlos Fábio de Souza.
Qual é a sua naturalidade?
Manaus.
A sua idade...
Quase trinta e, quarenta anos, vou fazer quarenta anos...
A escolaridade e a área de formação.
Nível superior com especialização e são duas áreas de formação, Turismo e
Administração.
Qual é o seu tempo de permanência no grupo gestor de Manaus?
Desde o início, né, quando iniciou em 2009, até o final.
Nós vamos iniciar as perguntas propriamente ditas. Pra você, qual é a importância de uma
base de conhecimento na área do turismo e gestão pré-existente pra, por parte desses
membros? Existe, existiu uma preferência por membros já experien... com experiência ou
com vivencia nessa área?
Não, essa preferência não existiu, o que houve, assim... cada instituição indicou um
representante que achou por bem, digamos, como você disse, mais experiente, né? E o
grupo era muito coeso, então era um grupo que já se conhecia, né. Do grupo todo, todos
se conheciam e isso facilitou o trabalho.
Do seu ponto de vista, entre os membros desse grupo existia a prática de troca e uso de
conhecimento. Tu acreditas que essa prática ajudava na interação entre os membros?
Sim, existia sempre, né, até porque nós, com a experiência de cada...peculiaridade de
cada um, nós conseguíamos arregimentaras informações que consequentemente eram
repassadas para o Ministério do Turismo e isso vinha de cada um de nós, cada um tinha,
vinha com a sua contribuição , com a sua experiência.
Como é que essas informações eram repassadas pro ministério?
Bom, nós tínhamos um representante legal do grupo, que era o nosso embaixador,
digamos assim. Ele era o responsável direto pra repassar essas informações, eram
colhidas, tinham as matrizes que nós tínhamos que preencher, tinham as documentações
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que nos tínhamos que elaborar e era... isso se juntava e era repassado para o ministério
por esse representante.
Você acredita que os desafios enfrentados pelo grupo poderiam ser superados através do
conhecimento? Quais conhecimentos, de que maneira...
O grupo até se superou em relação a isso, né, mas nós tínhamos um problema que era o
problema das políticas públicas, né. Então, nem sempre o gestor da... daquela
instituição, ele tinha a mesma percepção que o representante do grupo, então acabava
tendo conflito em algumas informações e até pra liberação, participar de alguma
reunião, de alguma outra atividade.
Você acredita que havia, existia uma relação de confiança entre o grupo e os seus membros.
Em geral, os membros, vocês, tinham orgulho de fazer parte desse grupo?
Sim, sem dúvida nenhuma, o grupo era bem coeso, o grupo era bem unido, mesmo
quando um representante não pudesse participar da reunião, eram repassadas as
informações pra ele na semana seguinte, na semana posterior.
Qual era a frequência dessas reuniões?
Semanais.
Na sua opinião, os membros do grupo, eles eram autênticos ao evidenciarem seus
conhecimentos, ou seja, eles deixavam claro aquilo que eles conheciam ou que eles
desconheciam?
Sim, sempre.
Os membros desse...
Até pra contribuir com o grupo, né? “Olha, esse aqui eu não tenho como contribuir
porque eu não tenho experiência, não sei”, aí o outro “Ah não, eu sei”... Então um
ajudava o outro nesse sentido.
Bacana... Os membros do grupo, eles extraíam conhecimento desse vínculo e também, por
esse vínculo, por meio das relações diárias? E também através das pessoas do meio ambiente
externo, ou seja, seus stakeholders?
Sim, sim porque... Assim, o grupo ,apesar de ser um grupo que tinha diversidade de
conhecimentos, não tinha gente só, específico, do Turismo. Lógico que o grupo era
voltado pro turismo, mas tinha outros conhecimentos de causa, e quando nós não
conseguíamos isso, nós pegávamos com os nossos stakeholders, né, buscávamos essas
informações pra contribuir com as atividades que nós tínhamos programado.
Esse grupo, ele participava como expositor, como visitante de encontros, reuniões com
trading, feiras, seminários, congressos?
Enquanto e... estava, como é que eu posso colocar, enquanto o programa estava sendo
desenvolvido tinham as reuniões não só em Manaus mas também as reuniões nacionais.
Sempre ia um, ou dois, ou três representantes do grupo participar dessas reuniões, até
pra expor o que nós estávamos desenvolvendo para a cidade de Manaus, para o Estado
do Amazonas, eram...
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E eram reuniões especificas de grupos gestores?
Eram reuniões específicas ou encontros nacionais, e aí, nesses encontros, tinham a
reunião específica, no salão de turismo, encontro de interlocutores...
De que maneira o grupo trabalhava pra conhecer as suas forças e as suas fraquezas e também
pra conhecer as forças e as fraquezas dos seus concorrentes? Posteriormente havia um
monitoramento em relação a isso?
Olha, assim, como o grupo se reunia toda semana – lógico que nem sempre dava pra
reunir todo mundo – nós buscávamos informações não pensando no concorrente,
pensando pra melhorar a situação do grupo, pensando em melhorar as ações que nós
iríamos sugerir posteriormente para as instituições parceiras, para os gestores que
desenvolviam as atividades do turismo, pra que nós pudéssemos, com isso, melhorar o
turismo como um todo, né? Mas não especificamente “ah, vamos pensar no
concorrente”. Lógico, tínhamos problemas, fraquezas, como falei anteriormente, a
questão da política pública foi uma fraqueza que a gente errou. Tanto que hoje, o nosso
coordenador não está mais, ele saiu, o grupo acabou morrendo, a gente tá tentando
resgatar isso, esse ano a gente consegue resgatar.
Que parcerias você acredita que o grupo poderia fazer pra criar relações novas de
aprendizado?
Bom, eu acho que não é nem parceria, eu acho que é envolvimento de mais instituições –
não deixa de ser parceria, né? – Inclusive instituições de ensino, né? As academias
poderiam se envolver mais. Nós tínhamos representante de academia, mas as outras?
Não adianta só uma, a gente tinha que envolver as outras academias, as próprias
instituições parceiras, os gestores, tinham que entender o processo se não as coisas não
iam funcionar, tanto que tem um material muito bom que era pra ter sido trabalhado
pela gestão municipal do que foi elaborado pelo gestor, e isso, infelizmente não foi usado,
né?
Se perdeu...
Eu não digo se perdeu porque, como eu te falei anteriormente, o grupo que está, o grupo
gestor, ele é muito interessado no turismo, né? Periodicamente, um ou outro utiliza
aquelas contribuições, mas são ações pontuais, não é... ações que poderiam ser
desenvolvidas pra melhorar o turismo.
Essas informações que vocês adquiriam externamente, como elas eram utilizadas, ou elas
eram utilizadas pra aprimoramento das suas ações e dos processos de vocês?
Nas elaborações, na elaboração dos projetos de cada instituição, né? Quando você vai
desenvolver um projeto que você vai trabalhar ações, pegava o nosso material, a nossa
matriz, viam ações que seriam pertinentes a cada instituição, e desenvolvia.
Muito obrigada, Fábio, pela sua entrevista, obrigada pela colaboração.
Nada, disponha
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Entrevista B
Manaus, 10 de fevereiro de 2012,
Começa a entrevista a respeito da caracterização do mapeamento da rede de relacionamento
do grupo gestor através da gestão do conhecimento.
A princípio eu vou começar fazendo perguntas a respeito da caracterização da instituição e do
respondente.
Você pode me informar o nome da empresa que você participa?
Faculdade Metropolitana de Manaus, Fametro.
Qual é o tempo de permanência da empresa no grupo gestor?
Ahn... desde 2010.
Qual é o nome do representante da empresa no grupo?
O representante oficial é a professora Cinara Cardoso, mas o representante nas
reuniões, na participação é CibellyArianda Matos dos Santos.
Qual é a sua naturalidade?
Brasileira, amazonense, nascida em Manaus.
Sua idade..
Eu tenho trinta e dois anos.
A sua escolaridade e área de formação...
Eu tenho pós graduação e sou formada em Bacharelado em Turismo.
Qual é o seu tempo de permanência no grupo gestor?
Desde 2010.
Agora eu vou começar as perguntas propriamente ditas. Pra você, qual é a importância de uma
base de conhecimento na área de turismo e gestão pré-existente por parte dos membros do
grupo gestor? Existe uma preferência por membros já experientes ou com vivência nessa
área?
Na verdade por o grupo gestor ser uma peça chave no programa de regionalização era
importante que as pessoas que fizessem parte fossem pessoas da área de turismo, elas
poderiam não ser formadas obviamente em bacharelado em turismo, mas precisavam
estar atuando em alguma instituição ligada à atividade turística e a importância dessa
experiência do turismo seria fundamental na discussão das atividades que esse grupo
iria se propor a realizar.
Do seu ponto de vista, entre os membros, existia a prática de troca e uso de conhecimento?
Você acredita que tal prática ajudava na interação entre os membros?
Na verdade a troca e o uso dos conhecimentos de todos os participantes, ela sempre
acontecia nas reuniões, pra que nós pudéssemos chegar, inclusive, ao ponto em que o
grupo gestor chegou, foi necessário, inclusive, a atuação de um moderador dentro desse
grupo, porque todos vinham ainda vestidos da instituição e na verdade ali nós
precisávamos tirar essa capa e nos vestirmos de grupo gestor. Então, isso não é fácil,
porque você vem com as características da sua instituição, com os vícios da sua
instituição, então foi preciso que nós tivéssemos um moderador ali pra justamente

139

moderar o conhecimento que cada um trazia. E essa interação entre os membros sempre
foi muito importante, inclusive a humildade de chegarmos ao ponto de convidarmos
alguém externo pra poder nos ensinar a ser grupo.
Quem foi convidado?
Ahn, Felipe Dantas, né... que foi durante algum tempo, um e... treinador, como é que a
gente chama, do Sebrae, um..
Instrutor, consultor...
Instrutor, consultor Sebrae.
Você acredita que os desafios enfrentados pelo grupo gestor de Manaus poderiam ser
superados através do conhecimento?Quais conhecimentos, de que maneira...
Na verdade, os problemas do grupo gestor dessa vez não foi conhecimento, é... na
verdade nós chegamos a um ponto do grupo gestor em que, quem estava ali como
técnico pensante deu tudo de si, e nós chegamos a um momento em que as atividades
precisavam ser colocadas em prática. Isso não dependia de quem tava pensando as
atividades, mas sim dos representantes legais do grupo gestor, né... então isso não é fácil,
então, na verdade, não foi um problema de falta ou muito conhecimento, aí já foi uma
outra questão.
Havia uma relação de confiança entre o grupo e os seus membros. Em geral, assim, os
membros, eles tinham orgulho de dizer que participavam daquele grupo?
É, na verdade, logo quando o grupo teve essa nova formação, todo mundo tava muito
ávido pelo que isso ia gerar, e foi... um ponto alto foi a nossa indicação, né, como grupo
destaque, onde nós fomos defender essa prática no Salão de Turismo. Então ali, naquele
momento eu acho que foi o auge do orgulho de ser parte desse novo grupo gestor.
Na tua opinião, assim, os membros eram autênticos ao evidenciar o que eles sabiam ou o que
eles desconheciam?
Muitas vezes nós chegamos ao ponto de, algumas das atividades propostas pelo
Ministério, de que nós não tínhamos conhecimento disso, pra responder essa atividade.
Mas nós nos propusemos, dividindo as tarefas, de estudar, pesquisar e, nas próximas
reuniões, trazer as respostas pra essas questões.
Acredito você já ter até respondido essa questão, quando falou do consultor... mas a gente
sabe que... eu quero só confirmar contigo se esses, se vocês, como membros,extraíam esse
conhecimentos a partir dos vínculos diários de vocês e se, também procuravam os
stakeholders no ambiente externo.
É, foi necessário, como eu te falei anteriormente, né, a participação de um consultor,
praque nós pudéssemos compreender alguns conceitos novos que a regionalização tava
trazendo. E, muitas vezes, esses, essas atividades elas seriam impossíveis de serem feitas
sem a presença desse moderador, pra nos ensinar determinadas práticas que o grupo
gestor, por essa formação, que a regionalização propõe, precisava ter.
E o grupo participava como expositor, visitante de encontros, reuniões com trade, feiras,
seminários, congressos?
Como expositor não. Como visitante, nós fomos visitar algumas secretarias, né, também
para reuniões do fórum alguns foram, não oficialmente comogrupo gestor, mas
imbuídos da sua participação de instituição, mas ali deixando claro que, além de
instituição, fazendo parte do grupo gestor. Não pudemos participar de feiras, seminários
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e congressos até porque o grupo gestor é um grupo, uma instituição sem fins lucrativos,
né. Então assim, pra participar de algumas atividades você precisa de recurso, pra expor
essa proposta que você tá realizando, então, no momento não foi possível.
De que maneira o grupo trabalhava pra conhecer as suas forças e as suas fraquezas e as forças
e fraquezas dos concorrentes? Havia um monitoramento posterior?
Na verdade o grupo gestor ele fazia uso do SG65, que é um sistema de gerenciamento,
sistema de gestão de 65 destinos indutores. Então ali, nós conhecíamos a nossa realidade,
inclusive não só nós, mas o ministério ficava sabendo de todas as ações do grupo gestor,
e pra que a gente pudesse conhecer forças e fraquezas, foi necessário, mediante a
presença do moderador, até pra que nós realmente conhecêssemos as forças e as
fraquezas, a gente usou a ........ e também a Matriz Swot.
Que parcerias você acredita que o grupo poderia fazer pra ter relações novas de aprendizado?
É, na verdade o grupo precisaria ser retomado, não criar novas relações, mas ele
precisaria ser retomado, a gente sabe que a gente tá num ano diferente, ano de eleição.
Na verdade nós, depois da troca de Ministério, não nos reunimos mais. Então, a meu
ver, não precisaríamos criar novas relações, mas sim retomarmos o grupo, a atividade
do grupo
Essas informações adquiridas externas ao grupo foram utilizadas pra aprimoramento das suas
ações e dos processos, como você falou, né?
Com certeza. E principalmente, inclusive avaliando o grupo anterior. Pra... quando nós
nos formamos, nós avaliamos as respostas... o grupo, na verdade, ele surgiu baseado
num relatório do estudo de competitividade em que, nós que estávamos presentes na
reunião discordávamos daquele, daquelas respostas. Aquilo não era o „raio-x‟ de
Manaus. Então foi necessário criar um novo grupo que pudesse repensar e realmente
dar uma resposta que realmente fosse a cara de Manaus. Então, na verdade, nós
avaliamos... o externo foi a avaliação do que já existia. É claro que, na participação no
Salão de Turismo, nós conseguimos ver as ações de outros destinos indutores que tinham
grupos gestores e como eles estavam trabalhando, essa troca foi muito válida. A
participação no Salão de Turismo foi muito interessante pra conhecimento do que
outros faziam e a melhoria da nossa prática.
Cibelly, você autoriza a divulgação do seu nome e o nome da instituição?
Autorizo.
Obrigada,
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Entrevista C
Manaus, 17 de fevereiro de 2012,
Começa a entrevista com a Ketlen, representante do grupo gestor de Manaus.
Ketlen, você autoriza que eu faça a divulgação do nome da organização, da instituição, e do
seu, na pesquisa?
Sim, já está autorizado pela nossa presidente.
Qual é o nome da empresa que você...
Empresa estadual de Turismo, Amazonastur.
Qual é o tempo de permanência do grupo no... grupo gestor de Manaus?
Desde o início, em 2008.
Nome da representante do grupo?
É a dra. Oreni Braga, presidente da Amazonastur. E eu fiquei como a suplente, né?
Ketlen Moreira Porto Melo.
Qual é a sua naturalidade?
Amazonense, tenho trinta e dois anos. Sou formada em turismo e tenho pós-graduação
na área.
Pra você, Ketlen, qual é a importância de uma base de conhecimento pré-existente na área pro
ingresso dos membros do grupo gestor? Existia essa preferência?
Então, como havia falado. No início, nós fizemos uma oficina inicial com o pessoal do
Ministério do Turismo e o Instituto Marca Brasil, que era a consultoria que tava
ajudando o Ministério nesse processo. E daí eles identificaram pra gente, na verdade, as
instituições que deveriam compor o grupo, né? E naquela oportunidade estavam
presentes algumas representatividades do governo, da iniciativa privada, das associações
de classe, das universidades, né, as instituições de ensino superior, e daí de formou o
grupo com as instituições que estavam presentes no momento. Algumas outras até
quiseram fazer parte, mas no decorrer do processo acabaram ficando de fora por conta
de participação, né, não conseguiam estar presentes o tempo todo e assim, acabou
ficando um grupo mais seleto, menor, mas que deu bastante resultado.
Do teu ponto de vista, existia entre os membros a prática da troca e uso do conhecimento? Tu
acreditas que essa prática ajudava na interação entre os membros?
Com certeza. O fato de ter algumas pessoas formadas em turismo, de ter também
pessoas que já trabalhavam com a atividade há muito tempo, como é o caso da Adriana
Papa, do Fábio, do Sebrae, da professora Maria Helena, que, assim, foi a pessoa que
muito ajudou a gente no desenvolvimento do nosso trabalho. Pelo fato de eles
conhecerem, porque assim, a gente, formado em turismo, eu tenho pouco tempo de
formação, tenho dez anos... na frente da Maria Helena, da Adriana, do Fábio não é
nada. E assim, eles têm muito mais experiência do que a gente. Então assim, isso ajudou
muito o grupo. Tinha informações que a gente não sabia, coisas que a gente não
conhecia, o cotidiano, não sabia como tinha funcionado há anos atrás. Então assim, ele
puderam ajudar muito a gente, pela experiência mesmo de vivência na atividade. Nem
tanto pela formação, pela experiência que eles tinham na atividade do turismo.
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Tu acreditas que os desafios enfrentados pelos membros, pelo grupo gestor de Manaus
poderiam ser superados através do conhecimento?Que tipo de conhecimento, de que
maneira...
Com certeza, com certeza. Se a gente não tivesse a ideia de definições do que é turismo,
se a gente não tivesse tido uma base como o Instituto Marca Brasil, ele deu essa base
inicial pra gente. Se a gente não tivesse tido tudo isso, o Sebrae ajudou com uma
consultoria, nós tivemos o Felipe que foi um consultor que ajudou a gente muito,
principalmente na parte de interação de pessoas de assimilação de conhecimentos, foi
aquela base mesmo pra gente conseguir desenvolver todo o nosso trabalho.
E o Marca Brasil ajudou vocês de que maneira com relação aos conhecimentos?
Na verdade, eles faziam oficinas, e nessa oficinas eles davam conceitos de liderança, de
produção do que é o turismo, de que forma deve ser desenvolvido, de que forma o estudo
de competitividade deveria ser desenvolvido, quais as nossas competências, até que
ponto nós, enquanto representantes do grupo gestor, poderíamos agir em prol de colocar
esse estudo à frente, de colocar esse grupo gestor à frente. Porque, na verdade a gente
não tem poder de uma instituição, nós tínhamos como através das nossas próprias
instituições levar esse trabalho em frente, mas assim, a gente não tinha como chegar
numa prefeitura e obrigar o prefeito a executar o nosso trabalho, não é isso. Através da
nossa instituição, dos nossos representantes titulares, que a gente tinha abertura, vamos
dizer assim, em outros órgãos, e conseguir colocar o trabalho todo pra frente.
Havia uma relação de confiança entre o grupo e os seus membros. Em geral, assim, vocês
tinham orgulho em fazer parte desse grupo?
Sim, como eu te falei, o grupo, ele ficou bem seleto, né? Ele ficou pequeno, porque assim,
a gente se encontrava, durante dois anos, nós nos encontrávamos todas as terças-feiras.
Então assim, era toda terça-feira aquela obrigação. Só que era um trabalho tão gostoso,
tão legal, era uma convivência assim tão boa, tão harmoniosa, que a gente não se sentia
na obrigação de ir pra uma reunião do grupo gestor, já se sentia à vontade, né? E a
gente tava numa casa super legal que era o Sebrae e assim, com pessoas que, no
momento que eu sentia uma fraqueza, eu não sabia desenvolver a competência que a
mim foi estabelecida, eu já tinha um outro colega que me ajudava, então assim, foi um
grupo mesmo, foi um grupo que trabalhou todo mundo unido, não na individualidade.
Já pega o gancho pra nossa próxima pergunta que é em relação justamente a essa questão dos
conhecimentos, das competências de vocês. Se vocês deixavam claro o que sabiam e o que
não sabiam, que conheciam ou desconheciam...
É, teve momentos que assim... na verdade, o que ajudou muito foi que o grupo se
apropriou do estudo de competitividade, que é o documento base, orientador pra todo
esse processo do grupo gestor. Entao assim, a partir do momento que a gente pegou – a
gente chamava até, era a nossa bíblia – a gente pegava o estudo, nós líamos todo ano
quando modificava alguma variável, alguma dimensão. Nós líamos e entendíamos, então
a gente procurou seguir ao pé da letra o que cada variável, cada dimensão, dizia. Tinha
momentos que era até chato, porque a gente tava ali empolgado tentando desenvolver o
trabalho e aí “não gente, bora parar porque o que diz a dimensão, a variável não é isso,
vamos voltar, a gente já tá levando o estudo pra outro caminho”. Então a gente
procurava voltar... E assim, foi um trabalho bem demoradomas que foi muito bem
elaborado e muito bem elogiado, na verdade, pelo ministério, no final. Foi... nós fomos
os, assim, acho que poucos... eles disseram pra gente que o único grupo que se
desenvolveu, né, da forma como deveria e conseguiu finalizar o trabalho.
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Vocês extraíam algum tipo de conhecimento através dos vínculos que vocês tinham também
por meio das relações diárias dos outros membros, você já me informou que sim, né... e com
as pessoas do ambiente externo, os stakeholders de vocês.
É, cada instituição, cada representante do grupo gestor levava o que de experiência se
tinha nas suas instituições, eu por alguns momentos, tinha dificuldade de desenvolver
algumas ações por conta de limitação de ser um órgão oficial. Por outro lado, a ABAV, a
ABIH já tinha muito mais articulação, muito mais facilidade de desenvolver certo tipo
de trabalho por ser uma associação de classe... e assim vai, tinha alguns empresários
também, né? Apesar de participar de alguma associação, eles eram empresários entao já
tinham aberturas de outras formas, então assim, cada um foi ajudando da maneira que
podia. A dra. Oreni, por ser uma representante de governo, em alguns momentos tinha
uma voz mais ativa, tinha uma participação mais ativa, mas todo mundo ajudou da
forma que podia.
E o grupo participava como expositor, visitante de encontros, reuniões com trade, feiras,
seminários, algum tipo de congresso?
É, nós passamos a fazer parte do Fórum, Fórum Estadual de Turismo, apesar de todas
as instituições do grupo gestor já fazerem parte, mas nós entramos também como grupo
gestor, né? E nós participamos do Salão Brasileiro de Turismo, em São Paulo, onde
levamos a nossa experiência, nós fomos convidados, na verdade, pelo Instituto Marca
Brasil, pelo Ministério, a participar do Salão Brasileiro como caso de sucesso no
desenvolvimento dos grupos gestores, nos estudos de competitividade dos Estados; e
Manaus foi um dos exemplos. E as pessoas, os outros colegas, sempre que participavam
de outros eventos de seminários na UEA, na Fametro, sempre apresentavam o grupo
gestor como uma instancia de governança do Estado do Amazonas.
De que maneira o grupo trabalhava as suas forças e as suas fraquezas e se vocês também
davam ênfase para as forças e fraquezas dos concorrentes? Havia algum tipo de
monitoramento posterior?
Sim, toda vez que a gente sentia alguma dificuldade, a gente voltava pras nossas
instituições, fazia a pesquisa de campo, procurava documentos que pudessem nos
orientar... tipo, inventário turístico, a Maria Helena participou do processo do
inventário, então teve momentos, dentro do estudo de competitividade que a gente
precisava de informações do inventário, então era um documento, nós tínhamos o plano
estadual de turismo do Amazonas, então foi documento que ajudou muito também a
Amazonastur e o Ministério, sempre quando a gente tinha alguma fraqueza, o IMB, que
é o Instituto Marca Brasil, ele tinha contato diário com a gente, nós tínhamos um
representante como eu falei, da Manaustur, e ele era o interlocutor através de e-mails,
através de telefone, a gente nas reuniões do grupo gestor que a gente tinha alguma
dificuldade ligava pro pessoal. Então assim, eles respondiam e-mail na hora, a
representante do Ministério, a Ana Clévia, na época, nos ajudava, às vezes ela vinha
pras oficinas do IMB ajudava também: “Olha, Manaus tá com uma dificuldade tal, tu
tens que ir lá pra resolver o problema deles”, e ela vinha e resolvia, então assim, a gente
nunca ficou desamparado. A gente sempre conseguiu apoio de todas as formas.

Existia alguma ferramenta específica que vocês utilizavam?
Tinha, nós tínhamos uma ferramenta que é o SG65, é um sistema próprio do ministério,
né. E nesse sistema a gente lançava, na verdade, todos os nossos progressos, né? E
quando a gente tinha alguma dificuldade ficava sinalizado nesse sistema e daí o grupo
tinha um prazo pra tentar concluir aquele problema e lançar no sistema que já foi
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resolvido, todas as nossas tarefas diárias na verdade eram acompanhadas pelo SG, era
uma ferramenta que nós tínhamos de auxílio e o ministério tinha de saber até que ponto
o grupo gestor tava andando.
Tu acreditas que o grupo poderia criar alguma relação nova que trouxesse aprendizado pra
ele? Algum tipo de parceria.
Olha, o fato de, na verdade o grupo gestor ter se consolidado, já foi um ponto muito
positivo, né? Porque em várias outras tentativas do ministério nunca se conseguiu um
grupo da forma como nós constituímos o grupo gestor. E assim, todas as... tudo que a
gente aprendeu a gente conseguiu trazer um pouco pra cada instituição, e a gente
brigava dentro da instituição pra conseguir levar o que a gente tava desenvolvendo
dentro do grupo gestor à frente. E daí o trabalho foi fluindo, daí a gente conseguiu
mesmo finalizar um documento e agora é só mesmo acompanhar e finalizar esse
documento.
Essas informações que eram adquiridas externamente pelo grupo eram utilizadas pra
aprimoramento das ações de vocês e dos processos?
Sim, todas essas informações constavam no SG65, que era o sistema, né, a ferramenta do
ministério e constou também dentro do nosso relatório. O IMB, no final desse trabalho,
fez um relatório sobre o grupo gestor... e todos esses documentos, todas essas
informações que a gente conseguia por fora – alguns colegas pegavam informações
dentro das próprias instituições, dentro das próprias faculdades, qualquer material que
servisse pra gente a gente ligava pra qualquer outro órgão que não fazia parte do grupo,
a Câmara Municipal participou, a Eletronorte participou, a Águas do Amazonas
participou, assim, todas as informações que a gente precisava a gente corria atrás,
sempre tinha um colega dentro do grupo que tinha alguma influência dentro de um
órgão desses, algum conhecido. Então a gente conseguiu reunir tudo isso num só
documento que foi o nosso relatório do estudo de competitividade do Estado do
Amazonas, de Manaus, no caso, que a gente tava representando somente Manaus.
Outros membros comentaram que o grupo gestor agora tá um pouco parado, né?
É, ele tá parado, na verdade ele tá parado... assim, foi um processo que estagnou, a gente
conseguiu iniciar o trabalho, a gente conseguiu fazer o nosso relatório, né. E assim,
depois que o IMB parou também a consultoria teve também uma parada do ministério
nesse acompanhamento e tal. Assim, o último estudo de competitividade ainda nem saiu,
ainda nem foi liberado pra gente, então, assim, tá parado mesmo, desde o, acho que
desde o meio do ano passado a gente deu uma parada, foi um trabalho muito cansativo e
tal, mas a gente também... tá dentro do documento tudo o que a gente precisa fazer,
entendeu? Agora precisa que a gente retome tudo isso, acho que a gente precisa da
ajuda do ministério, precisa da ajuda da consultoria, que assim, a gente... É aquela
coisa, sempre tendo alguém pra cobrar, a gente consegue acelerar muito mais o
processo, aí assim, parece que, como nós nos destacamos muito, “ah, deixa eles andarem
com as próprias pernas”, mas a gente sabe que assim não acontece dessa maneira. Então
assim, depende muito também de cada iniciativa, depende de cada órgão comprar a
ideia, assim, muitas coisas a gente já tá executando pela Amazonastur, a ABAV já tá
fazendo, muitas coisas do que era dificuldade ela já tá conseguindo executar dentro das
atividades de área dela, o Convention também já tá conseguindo fazer algumas coisas.
Então assim, cada instituição tá fazendo as atividades meio que isoladamente, náo mais
como grupo. Então eu acho que falta de novo voltar esse gás do ministério, junto com
uma nova, sei lá, uma nova assessoria, não sei... pra que a gente realmente deslanche isso
aí.
Muito obrigada, Ketlen, pela sua participação, pela entrevista.

145

Entrevista D
Manaus, 28 de fevereiro de 2012.
Vou começar agora mais uma entrevista. Bom dia, qual é o nome da empresa que a senhora
participa?
Amazonas Convention&Visitors Bureau
Qual o nome do representante da empresa no grupo gestor?
Adriana Papa.
O tempo da empresa no grupo?
(pausa) Quanto?
O tempo da empresa no grupo gestor, quando ela entrou?
Desde que, desde que ele iniciou o grupo gestor. Aí eu não sei quanto tempo faz.
Qual é a sua idade? Se a senhora não se incomodar em falar...
44.
Escolaridade?
Adminis... Superior.
Área de formação? A senhora é formada em que?
Administração.
Administração... A senhora tá desde o início, né? Do grupo gestor... A sua organização
entrou...
Depois daquela confusão, que foi aquele ...... que montaram o coisa, aí sim.
Que reestruturou, né?
Isso.
Agora nós vamos começar as perguntas propriamente ditas.
Qual é a importância, pra senhora, de uma base, ou existia, né? A importância de uma base de
conhecimento na área de turismo e gestão pré-existente pro ingresso dos membros no grupo
gestor? Existia essa preferência por membros experientes ou com vivência nessa área, pra
ingressar no grupo?
Não, existia... Existia assim, a entidade. Não era pela pessoa, era pelas entidades, você
entendeu? Então não tinha... tanto é que quando... aí cada uma mandou lá um
representante, aí quando viram o nível de exigência de conhecimento, que aí alguns
começaram a mudar os representantes pra ter uns representantes que tivessem um
maior conhecimento, porque tinha representante que realmente não tinha conhecimento
na área. Mas, a princípio, não.
Do seu ponto de vista, entre os membros do grupo existia prática de troca e uso do
conhecimento? Você acredita que essa prática de troca, de uso, ajudava na interação entre
vocês, entre os membros?
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Sim, eu acho que isso foi fundamental. Sim, existia. Entre alguns, não entre todos,
porque tem a... tinha... (interrupção) Tinha conhecimentos ...... Tinha gente que tinha
conhecimento de mais, tinha gente que tinha conhecimento de menos.
Os desafios enfrentados pelo Grupo Gestor de Manaus, você acredita que poderiam ser
superados através desses conhecimentos? Quais conhecimentos, de que maneira?
Não, não, não. Não tinha como, o problema que o grupo enfrentou não tinha a ver com
questões de conhecimento, tinha a ver com questões políticas, tinha apoio político, não
tinha apoio de nenhuma entidade... municipal, enfim... Então aí fica muito difícil,
porque as ações eram a níveis políticos.
Eles tinham uma relação de confiança entre o grupo e os seus membros? Em geral, vocês
tinham orgulho de fazer parte do grupo gestor?
Ah, sim... eu creio... eu vou falar pelos... meia dúzia de que eu conheço, sim.
Na sua opinião, os membros do grupo, eles eram autênticos ao evidenciar seus
conhecimentos, ou seja, eles deixavam claro aquilo que eles conheciam e o que eles
desconheciam?
Ah, eu não sei como é que eu vou te responder isso, porque assim, conhecimento...
quando você tem muito conhecimento, você sabe e expressa, quando a pessoa não tem
conhecimento, ela não fala. Então ficava mais ou menos implícito que determinadas
áreas de...já que eram muito grandes as áreas de atuação... Aí fica assim, quem tinha
mais conhecimento naquela área era a pessoa que se projetava mais ou...e as outras
ficavam mais caladas, mas assim, tinha alguns que tinham nível de conhecimento, no
geral, maior do que as outras, e aí não tinha esse conflito porque ficava bem definida
essa área.
E esses membros, eles extraíam conhecimento a partir do vínculo que vocês estabeleciamnas
relações diárias? E vocês também buscavam vínculos exteriores, com ambientes externos,
stakeholders de vocês, pra extrair esses conhecimentos extras?
(pausa) Não lembro, não.
Não tem problema nenhum.
Não, não, eu não...
Vocês buscavam alguém de fora pra ajudar, às vezes, se precisavam de alguma informação
extra, de algum conhecimento...
Na realidade assim, a gente sempre buscava, assim, na hora que a gente tava montando
meio que o plano que tinha coisas que eu não tinha conhecimento, principalmente na
área de educação e etc. Aí eu ligava direto pra quem eu conhecia que trabalhava na área
e perguntava a informação. E assim, todo mundo, cada um que ficou com seu pedaço,
sim, aí quando a gente não tinha conhecimento a gente falava com fulano, ciclano, pra
gente poder obter a informação precisa da área. Diversos assuntos que a gente não tinha
conhecimento, que eu posso dizer pra você que, assim, com o grupo gestor eu te digo que
eu aprendi muita coisa que eu não fazia nem ideia de que existia, que era negócio de
balneabilidade, nem sabia o que era isso... Então teve muita coisa, que realmente a gente
teve que estudar, teve que falar com quem conhecia, esse negócio de reciclagem de lixo,
eu acabei tendo que participar desse negócio de reciclagem de lixo, porque ia mudar, vai
mudar, porque vai ser assim, vai ter taxa do lixo. Então eu tive que me envolver, tive
que falar com o Chico Preto e tudo e me envolvi no assunto, inclusive foi bom porque eu
passei pros associados, pra todo mundo. Mas eu vou te dizer assim, que foi uma
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experiência bem legal em matéria de nível de conhecimento, porque você fica com o
nível abrangente de conhecimento da cidade. Como, é... que... vamos supor, que passa da
minha área de atuação para o turismo, tu tá entendendo? Porque como chegou em
questões de infraestrutura e a gente não tinha a menor condição... o menor
conhecimento do assunto, aí a gente teve que procurar as informações e principalmente
em questões de lixo, questões da água e outros assuntos também que a gente acabou
descobrindo que era... que você tem que controlar, você tem que... quando você trabalha
com museus, tem todo um processo. Então foi bem interessante porque a gente fez um
curso intensivo, nesse grupo gestor a gente fez mais um curso intensivo de conhecimento.
E se você me perguntar minha avaliação geral, eu vou dizer pra você que foi mais
produtivo pra mim enquanto profissional, pelo nível de conhecimento que eu tive, que
eu adquiri, de upgrades, né?,que eu não tinha, problema, na época, que é seriíssimo, que
é o problema de comunicação, né?, a gente acabou tendo um conhecimento grande de
como funciona tudo, por conta de ter que estudar pra resolver o problema do grupo...
pra fazer as avaliações do grupo gestor.
Então a senhora acredita que isso acabou influenciando positivamente o seu conhecimento e,
consequentemente o se trabalho, né? Na sua instituição, que a senhora tá ligada diretamente.
Com certeza... com certeza, porque quando falam alguma coisa de alguma área eu disse
“eu já estudei sobre isso e não é assim que funciona, não é tao simples assim”. Aí você
vai descobrir os meandros. Quando falam que é... igual eu tava falando, eu não sei se
você já viu a... se você já foi na Ponta Negra, .......... Aí você viu que agora tem o negócio
dos lixinhos, tudo colorido. Aí eu, que estudei, né, que a gente fez uma pesquisa... Eu te
digo, todo mundo vai lá e coloca tudo separado, só que não tem um processador final. É
isso que eu quero saber, pra onde é, porque até no tempo que eu, que a gente trabalhou,
estudou... É assim, vem um caminhão que passa pegando lixo reciclado num dia, mas
que é em determinadas áreas da cidade, é tipo três, quatro pontos. E que o gargalo é o
final, ele entrega isso aonde? E que esse aonde não tem. Eu queria saber se, aí eu digo, aí
como a gente parou pra... eu queria saber: já colocaram um process... um “coiso”
separado? Porque não adianta nada você separar o lixo, a população aprender a separar
o lixo, se o destino final não tem.
E o grupo participava como expositor, visitante de algum encontro, reunião com trading,
feiras, seminários e congressos?
Não, não tinha. Não, não tinha. A única coisa que teve que a gente foi, quando foi
receber lá aquelas premiações tudo que a gente foi lá em São Paulo, porque tinha várias
coisas do grupo gestor e aí a gente ia.
De que maneira o grupo trabalhava pra conhecer as suas forças e as suas fraquezas, as suas e
as dos concorrentes? Existia algum monitoramento posterior?
Não, a questão do monitoramento era outra parte do projeto. Era outra parte,
monitoramento era a nossa nota mais baixa, e a gente não chegou ainda no
monitoramento.
Mas vocês trabalhavam com alguma ferramenta pra ter essa questão das notas?
Não, o processo assim... a gente fazia tudo, tal, e aí mandava lá, inseria lá no sistema,
tinha um sistema, que você tinha que, tinha umas senhas, e aí você tinha que inserir as
ações feitas, o controle tudo. Mas aí não tinha um monitoramento, porque não chegou
nessa fase o projeto, acabou antes. Então a gente não tinha, e aí, assim, aí eles vão lá, aí
vem o pessoal da FGV e faz toda a pergunta pra fazer o monitoramento. A gente ???
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naquelas questões que a gente botou como mais importantes, mas da ferramenta de
monitoramento, que era um outro processo, não foi...
Mas de forças e fraquezas existia uma ferramenta? Vocês trabalhavam com uma ferramenta
fornecida pelo Ministério do Turismo, é isso?
Na realidade, não era a gente que fazia a avaliação final, quem fazia... vinha a FGV,
vinha o pesquisador da FGV, que marcava as entrevistas e tudo, levava as respostas,
compilava os dados e fazia depois de tudo o que a gente tinha feito e tinha uma... um lá,
nossa, um negócio enorme que a gente tinha lá que preencher, colocar e fazer tudo e a
gente mesmo sabia como que a gente tava indo, mas no geral, no geralzão, não era a
gente que fazia não.
Que parcerias a senhora acredita que o grupo poderia ter feito pra criar novas relações de
aprendizado? Ou se existia essa possibilidade...
Não, não existia a possibilidade de aprendizado não, porque tava todo mundo... como
era um grupo grande e atuante, então a gente tinha, o que podia ter acontecido era
assim, era ter mais o... no caso, o município, porque é do município, ter abraçado o
projeto como um todo e com certeza agente teria, a gente teria avançado em questões
que a gente conseguirira obter maior conhecimento. Mas a gente não conseguiu avançar,
entendeu?
Entao, existia uma aplicação das informações adquiridas, como a senhora falou, fora do
grupo, já pra aprimoramento das ações e dos processos, né? A senhora falou sobre a questão
de ligar e obter informações extras, né?
Sim, sim... Cada um ficava responsável por uma parte.
E buscava essa informação... e dividia com o grupo.
E dividia com o grupo, sempre. Sempre a gente chegava, ou também a gente colocava
assuntos novos em questão, a gente colocou os assuntos antes da ponte, os assuntos do
barqueiro que ia dar problema, que a gente tinha que ver como que ia fazer, entendeu?
Então a gente mesmo, tinha algumas coisas que a gente já trazia pro grupo e ia atrás de,
ver com quem que fala.. Então aí sempre era bem dinâmico esse assunto, o grupo
funcionava bem, bem... era bem redondinho, né?
Obrigada, Dona Adriana, a senhora permite... a senhora autoriza que eu divulgue o seu nome
e o nome da instituição?
Sim.
Muito obrigada, bom dia!
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ANEXO

Linha do tempo do turismo – período 1966 a 2002
Linha do Tempo do Turismo – Período 1966 a 2002
Período

Destaque Histórico do Brasil e da Embratur

Foco na Gestão Pública

1966-1971

Definição de Portões de Entrada
(Manaus, Fortaleza, Recife, Belém,
Salvador).
Implantação da Hotelaria Internacional
(Rede Hilton).
Inauguração do Aeroporto do Galeão
(Rio).
Criação da Fungetur – Fundo Geral do
Turismo.
Publicação do 1 anuário Estatístico da
Embratur.
Inauguração
da
Rodovia
Transamazônica, estimulando acesso da
região norte com demais estados
brasileiros.
Primeiro „Ano Nacional do Turismo‟.
Varig inicia suas rotas internacionais
(1973).
Contabilizados 542 projetos de novos
hotéis.
Calendário turístico do Brasil.
Presidente Ernesto Geisel toma posse em
15 de Março de 1974.
Aumento da chegada de turistas
estrangeiros (déficit da balança da conta
turismo é reduzido).
Novos critérios para o Fungetur,
estimulando incremento de centro de
negócios e o desenvolvimento do turismo
de negócios.
Classificação inicial dos hotéis visando
definir categorias (estrelas).
Criação de balneários, para o lazer da
classe média.
Prêmio Rosa dos Ventos (parceria com
Globo).
Inaugurado o Aeroporto Internacional de
Rio de Janeiro- Galeão (atual Antonio
Carlos Jobim).
Estímulo a inventários de bens culturais e
materiais, com o estabelecimento de
áreas particulares de interesse turístico.

Organizar a Embratur e
elaborar normas para aplicação
de incentivos e atuação das
agências.

1971-1972

1972-1975

1975-1979

Desenvolvimento do turismo
interno, visando à expansão da
hotelaria. O trecho Rio-Santos
tem destaque.

Continuidade na estruturação
da Embratur e estabelecimento
da projeção da sua imagem no
Brasil.
Estímulo ao turismo interno e
internacional.
Incentivo
à
Formação
Profissional em Turismo pelo
MEC (Público e Privado).

Investimento na estruturação
interna da Embratur.
Instituída
uma
legislação
específica e abrangente sobre o
turismo.
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1979-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1988

1988-1990

Criado o Brazil Air Pass, em 1982
(bilhetes aéreos especiais por 21 dias).
Portões de entrada no Nordeste.
Criação dos vôos charters.
Fichas nacionais de registro nos hotéis e
Boletim de ocupação hoteleira.
Investimentos para estimular a vinda de
turistas estrangeiros.
Implantação de escritórios no exterior.
Turismo de 5º produto de exportação
“caminha para o 3º lugar”.

Destaque à divulgação do
Brasil
no
mercado
internacional, com programas
de incentivo e participação de
fundos de financiamento no
setor turístico.
Prioridade na informatização
da Embratur: cálculo da receita
turística é incluído na Balança
de Pagamentos; informações
sobre o perfil socioeconômico
dos turistas domésticos e
internacionais.
Momento político: fim do governo Cem dias de gestão.
militar.
Assume os programas da
Tancredo Neves é eleito Presidente da gestão anterior e elabora um
República e morre logo em seguida.
diagnóstico sobre o setor
Toma posse o vice presidente José turístico brasileiro.
Sarney com mandato até 1990.
Aniversário de 20 anos da Embratur.
Turismo social é o destaque
Aniversário de 50 anos da ABIH – com a criação de programas
Associação Brasileira da Indústria especiais destinos a classe
Hoteleira.
média.
Parcerias com companhias aéreas e Propostas de uma nova política
cartões de credito visando divulgação do pública (PNT) homologada
turismo no estrangeiro.
pelo Conselho Nacional de
Momento da Implantação do plano Turismo (CNTUR).
cruzado.
Criação de fundos para a promoção do Campanhas direcionadas ao
turismo internacional( Futur).
mercado internacional com
Campanhas: “Descubra o Brasil”, programa de marketing e
“Emoção tem nome: Brasil” .
publicidade intensiva.
Inclui Pelé como Garoto propaganda do Programas de estímulos ao
Turismo no exterior.
turismo interno focado na
Reabre escritórios internacionais (EUA e segmentação
do
mercado
França).
turístico
(crianças,
Criação do Passaporte Brasileiro e juventude,terceira idade e
Passaportezinho Brasil, com descontos portadores de necessidades
especiais.
especiais, em especial).
Criação de programas voltados para os
Portadores de Necessidades Especiais.
Implantação dos Albergues para a
juventude.
Promoção de clubes para turistas de
terceira idade.
Primeira eleição direta para Presidente da Dá prosseguimento às políticas
República no Brasil.
da gestão anterior, estimulando
Programa”Disque Turismo”.
os segmentos do turismo de
Apresentação do novo Passaporte Brasil saúde e ecológico.
e Passaporte Brasil em grupo.
Em 1988, a promulgação da Constituição
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1990-1992

1992-1993

1994-1995

do Brasil inclui o turismo como atividade
econômica essencial
Final de 1990, a Embratur muda sua sede
para Brasília, antes fixada no Rio de
Janeiro.
Impeachment do Presidente Fernando
Collor de Mello.
Estabelece normas de cadastramento de
Guias de Turismo junto à Embratur.
Desregulamentação de tarifas visando
estímulo
à
concorrência
e
ao
desenvolvimento do turismo.
Dá inicio os vôos com proibição do fumo
à bordo (em caráter experimental no
Atlântico Norte).
Mudança
de
nome/estrutura
administrativa da Embratur (Instituto
Brasileiro de Turismo, Lei 8181/91).
Cria a Campanha temática: “Brasil,
mostra a tua cara”, objetivando resgatar a
imagem do Brasil.
Eco 92 com 32 mil visitantes no Rio.
Brasil é tetracampeão da Copa do Mundo
(Estado Unidos da América, 1994).
Criação do plano FHC( Fernando
Henrique Cardoso), posteriormente Plano
Real,
objetivando
estabilidade
econômica.
Criação pelo Presidente Itamar Franco do
Ministério da Indústria e Comércio e
Turismo e da Secretaria Nacional de
Turismo e Serviços.
Criação de um roteiro/manual de
instruções para obtenção de recursos
provenientes dos distintos fundos de
financiamento
existentes:
Fundo
Nacional de Turismo (Fungetur), Fundo
de Investimento do Nordeste (Finor),
Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte (FNO) e linhas de
financiamento do BNDES (Finame).
Criação de campanhas sobre a imagem
do Rio de Janeiro, em fase discutível e
marcada pela violência e insegurança.
Criação
de
um
“informativo
Embratur”com os programas de turismo
mais significativos do país.
Câmaras
Setoriais
elaboram
o
Documento “Diretrizes para uma política
Nacional de Turismo” adotado pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso,

Como 1º agente de viagem
brasileiro na Presidência da
Embratur, estabelece uma
política publica com ênfase na
ecologia e apresenta um plano
estratégico
para
o
desenvolvimento do turismo
brasileiro.

Prioriza a captação de turistas
estrangeiros e divulgação da
imagem do Brasil no mercado
internacional.
Turismo interno é desenvolvido
com a criação de fundos de
investimentos
regionais,
possibilitando o crescimento
das viagens nacionais.

Turismo é enfatizado sob o
aspecto ecológico com base na
sustentabilidade
e
no
desenvolvimento do meio
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1995-2002

2003-2006

ao assumir o governo.
Estimulo à Política Nacional de
Ecoturismo, com desenvolvimento do
turismo segmentado.
Estímulo ao turismo rural, turismo de
saúde, turismo marítimo, entre outros.
Criação de Fóruns para captação de
investidores estrangeiros junto ao Banco
Mundial.
Promoção de revitalização em centros
hidrominerais e termais.
2000 é o ano dos “500 anos do
Descobrimento do Brasil”.
Brasil é penta-campeão da Copa do
Mundo de Futebol (Coréia do Sul, 2002).
Criação do Ministério do Esporte e
Turismo,
vinculado
à
Embratur
objetivando elaborar e executar a Política
Nacional do Turismo.
Programa de Municipalização do
Turismo (PNMT) – percorre o Brasil.
Roteiros de pesca esportiva no Brasil.
Programa de Combate à exploração do
Turismo Sexual Infanto-Juvenil.
Implementação da 1ª fase do Prodetur
Nordeste.
Resultados: Turismo brasileiro atinge 28º
lugar no ranking da Organização Mundil
do Turismo; Geração de 20 mil empregos
no setor e 16 mil novas UH de hotéis;
Turismo Participa com 4% do PIB
brasileiro; 1,1 mil projetos financiados
pelo Fungetur, entre outros.
Programa Pólos de Ecoturismo no Brasil.
Fórum Empresarial do Turismo.
Programa para o Desenvolvimento do
Pensamento Estratégico do Turismo
Brasileiro.
Projeto
jovens
Embaixadores
(estudantes).
Campanhas na TV- Turismo Divertido
Campanhas na CNN.
Luiz Inácio Lula da Silva toma posse
como Presidente do Brasil em 2003.
A inflação é controlada e os juros
começam a ceder após terem chegado às
alturas.
O país ganha um novo Código Civil e um
Estatuto do desarmamento.
Crise histórica atinge governo Lula.
Crescimento histórico do turismo em

ambiente.
Expansão da indústria hoteleira
em todo país.
Construção de resorts.
Programa “Mãos à Obra”do
Presidente da República.

Eliminação de restrições aos
navios de bandeira estrangeira
e incentivo para a realização
dos cruzeiros marítimos na
costa brasileira.
Dinamização da malha aérea.
Interação do turismo com
políticas estratégicas entre o
setor público e a iniciativa
privada, com a instalação da
Câmara Setorial do Turismo.
Fortalecimento do turismo
doméstico campanha “Onde
você chega está em casa”.
Presidência
do
Conselho
Executivo da Organização
Mundial do Turismo.
Construção de 9 novos
aeroportos e modernização de
outros.
Perfil Profissiográfico do Setor.
Estudo de demanda doméstico.
Campanhas promocionais e
pesquisas
para
identificar
segmentos de consumidores de
produtos turísticos.

Em 2004 foram terminadas 8
obras de expansão, sem falar na
constante modernização de
antigos aeroportos em todo o
país.
Em anuário de 2005 as
principais entradas de turistas
estrangeiros no país são por:
São Paulo, Rio de Janeiro,
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2004 e 2005.
Valorização do Real.
Brasil bate Record nos 10 anos da
internet.
Crise financeira da Varig.
Despesa cambial turística aumentou de
US$ 5,764 bilhões em 2006, para US$
8,211 bilhões em 2007 (+42,45%), o que
representou um déficit em 2007 de US$
3,258 bilhões, contra US$ 1,448 bilhão
em 2006, ou seja: um aumento de 125%
no último ano.
Boeing da Gol e jato Legacy colidem e
deixam 154 mortos.
Lula vence Alckmin no segundo turno e
vai para o 2º mandato.

Amazonas, Bahia, Ceara, Mato
Grosso do Sul, Pará, Paraná,
Pernambuco, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul e
Santa Catarina.
Vinda de 137 mil turistas
estrangeiros em vôos charters.
Brasil supera expectativa de
estrangeiros,
pesquisa
Embratur.
Desembarque de estrangeiros é
record em 2005.
Pesquisa dimensiona empregos
gerados no turismo.
O Programa Aventura Segura é
avaliados por empresários.
Turismo Urbano cresce em
2006 em São Paulo e reflete na
hotelaria local.

Fonte: Carvalho. C.L com base no documento Embratur – 40 anos. 2007.

