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RESUMO 

 

 

Este estudo teve como principal objetivo analisar a influência das políticas da gestão pública 

do turismo no município de Manacapuru, devido ao significado e interesse nesse segmento 

por parte das autoridades locais. O estudo foi desenvolvido com vistas à análise das políticas 

de governo no município, considerando, ainda, a proximidade da Copa do Mundo de Futebol 

de 2014, tendo em vista que a cidade de Manaus será uma das subsedes, e o município de 

Manacapuru, pela sua localização próxima à capital, já ter sido selecionado como um dos 

centros de treinamento das equipes participantes. A metodologia utilizada para o 

desenvolvimento desta é de origem bibliográfica e documental, abordando a influência das 

políticas na gestão pública do turismo no município de Manacapuru-AM, no período de 1996 

a 2008, notando-se que o seu destaque no Estado desde o início do projeto para a construção 

da Ponte ―Rio Negro‖, inaugurada em 24 de outubro de 2011, beneficiando desde então, não 

apenas o município de Manacapuru – AM, como também Iranduba, Novo Airão e outros 

próximos ao rio Solimões. Proporcionou um grande desenvolvimento, abrindo inúmeras 

oportunidades aos moradores das localidades, bem como a criação de novos empregos até 

mesmo para os profissionais residentes na cidade de Manaus. O turismo ficará muito mais 

acessível, visto que alguns entraves, relacionados à travessia do rio Negro, foram superados. 

Por meio do estudo de caso realizado no município de Manacapuru-AM, pode-se constatar 

que a gestão é marcada pela descontinuidade; muitas delas não conseguiram concluir o 

período de atuação assim como os projetos planejados para o período. Isto exerce influência 

no campo do turismo, pois as problemáticas geralmente estão ligadas à organização básica da 

atividade: ainda falta interação entre os setores, a divulgação do destino em mercados 

emissores, a sensibilização do empresariado e a capacitação da mão de obra. A 

disponibilidade de indicadores atualizados sobre a realidade socioeconômica regional vem-se 

constituindo numa necessidade cada vez maior para os responsáveis pela formulação de 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo, Política, Gestão Pública.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The main objective of this study was to analyze the influence of policies for public 

management of tourism in the municipality of Manacapuru, due to the significance and 

interest in this sector on the part of the local authorities. The study analyzed the government 

policies in the municipality, considering the imminence of the 2012 Football World Cup, and 

bearing in mind that Manaus will be one of the host cities, and that the municipality of 

Manacapuru, due to its location close to the capital, has already been selected as one of the 

training centers for the participating teams. The method used for the development of this 

study was a literature and document review, focusing on the effect of the policies in the 

public management of tourism in the municipality of Manacapuru-AM, in the period 1996 to 

2008, bearing in mind its highlighted position in the State since the start of the "Rio Negro" 

Bridge construction project, inaugurated on October 24, 2011, which since then, has 

benefited not only the municipality of Manacapuru - AM but also Iranduba, Novo Airão and 

other municipalities close to the Solimões river. The project promoted high levels of 

development, creating numerous opportunities for the inhabitants of these localities, and 

creating new jobs, even for professionals living in the city of Manaus. Tourism will be much 

more accessible as some barriers, related to crossing the Negro River, have been overcome. 

Through a case study carried out in the municipality of Manacapuru-AM, it can be seen that 

the management is marked by discontinuity; many of the municipalities were unable to 

complete the proposed period of action, or the projects planned for the period. This, in turn, 

influences the field of tourism, as the problems are generally related to the basic organization 

of this activity. There is a need for more interaction between the sectors, more publicity of 

the destination in the sending markets, raising of awareness among businesses, and training 

of the workforce. The availability of up-to-date indicators on the socioeconomic reality of the 

region has become increasingly essential for those responsible for formulating public policies 

geared towards regional development. 

 

KEYWORDS: Tourism, Policy, Public Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ideia da temática ―A influência das políticas na gestão pública do turismo no 

município de Manacapuru-AM, no período de 1996 a 2008‖ surgiu da necessidade da 

expansão de pesquisas em outras localidades além de Manaus. Elegeu-se o município de 

Manacapuru, a partir da percepção das oportunidades de avanço previstas na área de turismo. 

Esta dissertação volta-se a descrever os efeitos das três gestões públicas municipais 

que se deram de 1996 a 2008 e suas contribuições no campo do turismo e no avanço do 

mesmo. Para tanto, pretende-se coletar informações documentais, a fim de fundamentar os 

resultados deste estudo. 

Acredita-se que a construção da ponte Rio Negro promoveu uma expansão bem maior 

do que o seu próprio projeto, principalmente aos moradores dos municípios de: Manacapuru, 

Iranduba, Novo Airão e outros próximos ao rio Solimões.  

Prevê-se que esse investimento proporcionará o crescimento ao município de 

Manacapuru, pois, além de servir de encurtamento da distância atual com o desenvolvimento, 

abrirá inúmeras oportunidades a esses municípios, como o melhor aproveitamento da mão de 

obra existente, mediante a criação de novos empregos, a possibilidade de profissionais de 

áreas como medicina, engenharia e educação trabalharem nesses municípios, mesmo 

residindo nos próprios municípios ou até mesmo em Manaus, face à comodidade e rapidez na 

travessia: a provável melhor oferta e melhoria do transporte coletivo ligando tais municípios, 

com a redução do tempo nos deslocamentos entre esses lugares.  

O turismo, por sua vez, ficou muito mais acessível, visto que alguns entraves do 

serviço de baixa qualidade oferecidos anteriormente – como a travessia do rio via ferry boat 

– serão suplantados. Certamente os custos crescentes, as filas para a travessia, os 

congestionamentos constantes, os riscos nas manobras de embarque e desembarque serão 

bastante reduzidos, e haverá maior comodidade e rapidez, possibilitando, provavelmente, a 

progressão vertical na sociedade.  

A decisão do Governo do Estado para a construção da ponte se constituiu em um 

elemento importante para os residentes de outras localidades da região, em razão do 

ineditismo de uma ponte sobre um rio tão grande e fascinante como o rio Negro. 

Segundo Petrocchi (2009, p.16), ―investir em turismo é prover o respaldo em uma 

tendência histórica mundial de crescimento firme e regular. O turismo cresce com o aumento 
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de renda per capita e da população‖. Para ele, no entanto, ―o turismo exige gestão. Precisa de 

um mínimo de competência administrativa‖ (p.17). 

O desenvolvimento deste abordou as mudanças ocorridas no município de 

Manacapuru nos últimos 12 anos, período que se estende do ano de 1996 a 2008, o que 

corresponde a três gestões administrativas completas do município. Em face do crescimento 

da cidade de Manacapuru, que teve reflexos nos diversos setores, dentre eles o turismo, surge 

a problemática deste estudo: de que forma as políticas da gestão pública influenciaram a 

gestão do turismo no Município de Manacapuru-AM nos últimos 12 anos? 

Este estudo tem como objetivo geral analisar a influência das políticas da gestão 

pública no turismo no município de Manacapuru, adotando os seguintes objetivos 

específicos: identificar as políticas na gestão pública municipal, em cada uma das três gestões 

que cobrem o período de 1996 a 2008; verificar as práticas de turismo nas três gestões 

apontadas, analisando de forma comparativa cada período estudado. 

 As festas e os principais eventos que geram o turismo receptivo, durante quase todo o 

ano em Manacapuru, iniciam-se em maio de cada ano e terminam em outubro. Devido ao 

grande significado e interesse nesse segmento por parte das autoridades locais, decidiu-se 

desenvolver um estudo sobre as políticas de governo que regem esses eventos, considerando 

ainda a proximidade da Copa do Mundo de Futebol de 2014, tendo em vista que a cidade de 

Manaus será uma das subsedes, e o município de Manacapuru, pela sua localização próxima 

à capital, será um dos centros de treinamento das equipes participantes e, em razão disso, 

justifica-se a decisão pelo estudo que se constitui em um dos elementos no sentido de bem 

desenvolver os fatos e eventos relacionados àquela competição.  

A percepção das potencialidades no segmento do turismo surgiu a partir da ideia 

ventilada e posteriormente focada nos produtos e serviços que compõem o arcabouço da 

gestão dos aspectos que envolvem tanto o turismo como a hotelaria, verificando-se que, com 

um estudo na área de gestão pública da localidade, será possível avançar com o turismo e 

hotelaria, gerando, concomitantemente, novas demandas e criando novas oportunidades de 

emprego e renda e possibilidades do desenvolvimento socioeconômico da região. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 GESTÃO PÚBLICA 

 

Conforme Mileski (2003), Gestão Pública é a aplicação de métodos mais recentes na 

administração estatal que antes foram utilizados nas empresas. É a capacidade de fazer o que 

precisa ser feito, conduzindo a organização para cumprir a missão. 

De acordo com Pereira (2001), ―administrador‖ e ―gestor‖ são sujeitos 

conceitualmente distintos. Gerir é algo mais do que administrar, implicando mudanças de 

paradigmas conceituais, teóricos e pragmáticos. Vale a pena sublinhar algumas diferenças 

entre o administrador e o gestor, para que não se pense tratar-se de expressões equivalentes, 

ainda que, não raro, seus sentidos possam convergir. 

Para Moreira Neto (2001), o surgimento e a expansão dos chamados gestores públicos 

corresponde a uma nova mentalidade dentro da realidade administrativa, novos papéis e 

inéditas posições funcionais dos atores envolvidos, deslocando-se a figura dos 

administradores para uma posição distinta. O mesmo autor afirma que a atividade do gestor 

implica considerações diversas daquelas tradicionalmente aceitas nos domínios clássicos da 

administração pública. Pode haver convergência e coincidência entre a administração e a 

gestão pública, mas pode haver também divergências importantes.  

O gestor, ao contrário do clássico administrador, goza de maior liberdade, preocupa-

se com resultados e nem sempre será um funcionário público. A legalidade, para esse sujeito, 

joga um papel mais restrito, porquanto balizada pela economicidade, pela eficiência e outros 

princípios igualmente importantes que orientam finalisticamente os atores do cenário 

político-administrativo. A legalidade é uma condição necessária, porém insuficiente para a 

boa gestão. Mais do que isso, há muitas legalidades possíveis no universo de escolhas dos 

gestores públicos (MILESKI, 2003). 

Do gestor público se exigem resultados, sem desprezo pela ética institucional. Se é 

verdade que sua liberdade é maior do que aquela tradicionalmente outorgada aos 

administradores, desburocratizando-se, de modo crescente, suas atividades, também é certo 

que suas responsabilidades aumentam tanto no plano político quanto no plano jurídico, ao 

menos em tese (PEREIRA, 2001). 
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O gestor pode ser o agente político que goza de autonomias funcionais para o 

desempenho de suas atribuições administrativas, dentro de padrões mais amplos de 

discricionariedade, como pode ser alguém contratado pelo setor público para implementar 

políticas públicas, ou pessoas concursadas com posições de alta responsabilidade (MILESKI, 

2003). 

A nova abordagem comportamental para a gestão pública tende a tornar-se mais 

orientada para a ação e mais prescritiva. A antiga visão é que a gestão pública é o exercício 

responsável da discricionariedade administrativa. A nova concepção acrescenta a isso o que 

Rosco e Martin (2003, p.81) chamam de "o ofício perspectiva", ou seja, uma preocupação 

para as decisões, ações e resultados e para a habilidade política necessária para executar com 

eficácia as funções específicas de gestão. No entanto, ao enfatizar o papel político estratégico 

dos gestores públicos dentro das definições políticas e institucionais, a nova concepção é 

mais voltada para as preocupações imediatas e pragmáticas dos gestores nos níveis 

executivos de organizações governamentais.  

Conforme Paula (2005), nas últimas décadas, transformações econômicas e sociais 

trouxeram a reforma do Estado e a sua administração para o centro da agenda política de 

diversos países. Nesse contexto, mudanças foram realizadas na forma de organizar o Estado e 

gerir a economia nacional, mas a evolução das práticas administrativas em direção ao 

interesse público e à democracia ainda permanece um desafio. Os pesquisadores continuam 

buscando o diálogo entre a administração e a ciência política, mas enfrentam dificuldades, 

pois os dois campos do conhecimento tendem a se distanciar. 

Historicamente voltada para as soluções técnicas, a administração enfatiza mais os 

aspectos instrumentais da gestão do que os sociopolíticos: focaliza-se a eficiência dos 

processos gerenciais e delega-se a análise dos seus impactos para a ciência política. Segundo 

Mileski (2003), o resultado tem sido um descompasso entre as três dimensões que 

consideramos fundamentais para a construção de uma gestão pública democrática: 

 a dimensão econômico-financeira, que se relaciona com os problemas no âmbito 

das finanças públicas e investimentos estatais, envolvendo questões de natureza 

física, tributária e monetária; 

 a dimensão institucional-administrativa, que abrange problemas de organização e 

articulação dos órgãos que compõem o aparato estatal, assim como as 

dificuldades de planejamento, direção e controle das ações estatais e a questão da 

profissionalização dos servidores públicos para o desempenho de suas funções; 
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 a dimensão sociopolítica, que compreende problemas situados no âmago das rela-

ções entre o Estado e a sociedade, envolvendo os direitos dos cidadãos e sua parti-

cipação na gestão pública. 

O equilíbrio entre essas dimensões é indispensável para a consolidação de uma gestão 

pública democrática, mas devido à clássica dicotomia entre a política e a administração, 

existe uma tendência de se relegar a dimensão sociopolítica ao segundo plano. Em 

consequência, atualmente, a gestão pública enfrenta barreiras para lidar com relações entre o 

Estado e a sociedade, evoluindo na direção de uma abordagem mais democrática (MILESKI, 

2003). 

Por outro lado, de acordo com Abrucio (1997), uma vez que a administração de 

empresas assumiu uma posição hegemônica na produção do conhecimento administrativo, a 

administração pública vem se mantendo subordinada aos seus princípios e recomendações. 

No entanto, posto que a gestão do setor privado se volta predominantemente para os 

resultados, a democratização e o interesse público acabam perdendo terreno para a eficiência 

técnica. Logo, este caráter subsidiário da administração pública dificulta o desenvolvimento 

de um saber técnico que seja adequado às suas especificidades e que também contemple os 

aspectos políticos. 

Segundo Andrews e Kouzmin (1998), em alguns países, durante boa parte do século 

XX, a busca de uma diferenciação entre a gestão empresarial e a pública esteve presente nos 

domínios acadêmicos e governamentais. Entretanto, a partir da década de 1970, a tentativa de 

adaptar e transferir os conhecimentos gerenciais desenvolvidos no setor privado para o setor 

público começou a se tornar preponderante, principalmente no Reino Unido e nos Estados 

Unidos. Esta visão alcançou o seu auge nos anos 1980 com a emergência da new public 

management ou nova administração pública. Pelo tratamento do provimento dos serviços 

públicos como um negócio, e pela inserção da lógica empresarial no setor público, a nova 

administração pública também ficou conhecida como administração pública gerencial. 

Surgida em uma época na qual a sociedade começou a requisitar o espaço tomado 

pelo Estado na gestão do interesse público, a nova administração pública absorveu, a seu 

modo, um discurso que enfatiza a democracia e a participação, ou seja, a dimensão 

sociopolítica da gestão. Combinando esse discurso com propostas práticas para a 

administração do Estado, esse modelo de gestão pública se tornou uma referência para os 

processos de reforma em diversos países (ABRUCIO, 1998). 
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2.1.1 O contexto: a crise do Estado e a ascensão do gerencialismo 

 

Para Abrucio e Couto (1996), os movimentos neoconservadores também foram 

marcados pela reconfiguração dos países ocidentais diante da reestruturação produtiva e do 

processo de globalização. Dois fenômenos auxiliaram na consolidação de tais movimentos: a 

crise do fordismo e da socialdemocracia e a renascença do empreendedorismo de inspiração 

vitoriana. Fazemos uma análise destes fenômenos para compor o cenário que presenciou o 

avanço neoconservador e para abordar a inserção do gerencialismo na edificação da nova 

administração pública. O objetivo é completar o quadro de referência inicial de nosso objeto 

de estudo e abrir o caminho para caracterizar o modelo de gestão construído. 

 

2.1.2 A crise do fordismo e da socialdemocracia 

 

De acordo com Barreto (1999), o fordismo consolidou-se no pós-guerra, quando a 

consciência dos efeitos desastrosos das flutuações de mercado fez surgir um novo modelo de 

desenvolvimento econômico. A escola da regulação demonstra que, baseado em um "acordo" 

entre empresários e trabalhadores e no modo fordista de produção, o consenso keynesiano ou 

socialdemocrata realiza uma associação entre keynesianismo e fordismo, para conectar 

produção e consumo, garantindo a acumulação capitalista pelo emprego e utilização das 

máquinas. 

Assim, o Estado desempenhava o papel de regulador dos contratos e também provia 

os direitos sociais aos que se encontravam fora do mercado de trabalho, para que os mesmos 

também pudessem participar do "pacto" como consumidores. Tal modelo de intervenção, 

também conhecido como welfare state ou Estado de bem-estar, foi questionado pelos 

neoliberais durante todo o pós-guerra. Conforme já mencionamos, enquanto esse modelo 

continuou garantindo a prosperidade econômica nos países centrais, os adeptos do livre-

mercado permaneceram como uma tímida voz discordante, mas esse quadro mudou 

radicalmente quando o mesmo entrou em crise (AVRITZER, 2000). 

Conforme Behn (1993), desde o final da década de 1960 eram procuradas novas 

formas de se pensar a organização do trabalho e da produção, o modo como se garante a 

acumulação do capital e o papel do listado na mediação entre os interesses privados e 

coletivos. A crise do modelo também se agravou com a internacionalização dos problemas 
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econômicos (inflação, estagnação, choques do petróleo), que acabaram por comprometer seu 

equilíbrio. Por outro lado, durante a década de 1970, o aprofundamento da recessão 

econômica e o avanço da economia asiática no mercado internacional fizeram com que o 

mundo ocidental, especialmente os Estados Unidos, temesse uma hegemonia japonesa, que 

trouxe à tona um discurso por mudanças no setor produtivo e econômico, que gira em torno 

das máximas ―reestruturação produtiva‖, ―globalização‖ e ―crise do Estado‖. 

Para Bonfim (2000), o discurso derivado dessas máximas se baseia na 

impossibilidade de continuar mantendo taxas estáveis de lucro através do modelo keynesiano 

e fordista. Emergiu assim um novo padrão de acumulação – a "acumulação flexível" – que 

combina taxas variadas de emprego (estáveis e flexíveis), produção e consumo, maximizando 

ganhos a partir de diferentes formas de contratação da mão-de-obra, de produção de bens e 

serviços e de investimentos de capital. 

Quando Keith Joseph se tornou o porta-voz oficial do ideário neoliberal na Inglaterra 

e o Partido Republicano ganhava espaço nos Estados Unidos, a crise do ―compromisso 

fordista‖ estava em andamento, em especial no Reino Unido, que havia falhado na 

constituição de um regime de acumulação fordista viável. Vale ressaltar que tanto no Reino 

Unido como nos Estados Unidos, o welfare state se estabeleceu de maneira bastante 

―residual‖, pois foram preservados vários preceitos do livre-mercado e a política de bem-

estar não era tão extensiva como na França e na Suécia, por exemplo (BONFIM, 2000). 

Segundo Beni (2003a), talvez a fragilidade do modelo nesses países, e a existência de 

bases materiais para sua crítica, tenham ajudado no desenvolvimento e na implementação do 

modelo neoliberal nos mesmos. Por outro lado, o pensamento neoliberal também acabaria 

provendo respostas para a crise que se instalava em toda parte, pois: 

 desenvolveu uma crítica às falhas do Estado simétrica às teorias das falhas do 

mercado; 

 desenvolveu uma crítica racional da suposta ineficiência e autoritarismo do 

Estado do bem-estar; 

 propôs soluções passíveis de execução para sanar as falhas do Estado, a escalada 

inflacionária e a tendência estatal de ferir as escolhas individuais. 

Assim, do mesmo modo que Keynes ofereceu alternativas para a crise do liberalismo, 

os neoliberais apontaram saídas para a crise do keynesianismo e tornaram suas ideias 

aceitáveis. O caso britânico é bastante elucidativo dessas transformações: a ascensão do 
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Partido Conservador foi acompanhada pelo declínio do sindicalismo e o 

neoconservaciorismo de Thatcher consolidou uma nova agência para o mundo do trabalho 

baseada na desregulamentação da legislação trabalhista e na flexibilização dos direitos 

sociais (DAGNINO, 2002). 

De acordo com Cruz (2001), essas transformações se desenrolaram durante a década 

de 1980, entrelaçando-se à ―nova cultura gerencial‖ que passou a dominar os Estados Unidos 

e a Europa. Emergiam então as esperadas soluções pós-fordistas para o mundo do trabalho, 

que desencadearam o enxugamento das empresas, o crescimento das pequenas unidades 

produtivas, a formatação de contratos flexíveis e part-time de trabalho. Paralelamente, 

também ocorreu a proliferação de business schools e a disseminação de ―panaceias‖ 

gerenciais como a reengenharia, a administração da qualidade total e a administração 

participativa, entre outras. 

Grande parte das "panaceias" mencionadas deriva de reedições do modelo japonês de 

administração ou de respostas a ele. Os países ocidentais começaram a imitá-lo devido à 

competitividade dos produtos japoneses, cujos preços e padrão de qualidade passaram a ditar 

as regras do mercado global. A ocidentalização desse modelo e a criação de novas práticas 

gerenciais ocorreram predominantemente nos Estados Unidos com uma participação intensa 

dos ―gurus‖ da administração (CRUZ, 2001). 

 

2.1.3 A emergência de um novo modelo de gestão pública 

 

Para Mare (1998c), na década de 1980, a partir das reformas empreendidas no Reino 

Unido e nos Estados Unidos, estabeleceram-se as bases da nova administração pública.  

As características do modelo britânico: no Reino Unido, a preocupação com a 

reforma do Estado e a reorganização do serviço público remonta à década de 1960. Naquela 

época, o Relatório Fulton já apontava a postura dos burocratas públicos como o problema 

fundamental a ser solucionado. No contexto britânico, há uma tendência histórica de 

centralização do poder no gabinete do ministério e também de se considerar os servidores 

mais como conselheiros políticos do que administradores. 

Thatcher se comprometeu a mudar esse modo de funcionamento do serviço público, 

aumentando a eficiência administrativa do Estado. Suas primeiras medidas foram reduzir o 

tamanho da ―máquina‖ e o seu custo: a administração central passou de 700 mil para 
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aproximadamente 600 mil funcionários. Em seguida, aprimorou o gerenciamento por meio 

das ações da Efficient Unity que tinha como objetivo acompanhar as melhorias na 

administração do serviço público e executar avaliações de desempenho dos servidores 

(MARTINS, 1995). 

O processo teve início com a management iniciative, que enfatizava a importância da 

transparência das informações, da clareza em relação à responsabilidade e autoridade de cada 

um, e da delegação de decisões para o nível mais efetivo na hierarquia. Para colocar isso em 

prática, foram introduzidos os sistemas de informação gerencial computarizadores nos 

departamentos do Estado. No entanto, tais medidas foram consideradas insuficientes para a 

transformação pretendida no caráter do serviço público. Criou-se assim um novo programa, o 

Next Steps, que se tornou o núcleo da reforma do Estado e orientou tanto o governo de 

Margaret Thatcher quanto o de John Major (DAVEL e ALCADIPANI, 2003). 

O Next Steps recomendava a descentralização das atividades do Estado por meio da 

criação de agências executivas e da terceirização de serviços públicos. O seu principal 

objetivo era separar as atividades de planejamento e execução do governo, definindo 

claramente quais seriam as unidades operacionais e os centros formuladores de políticas 

públicas. Nessa descentralização, a formulação de políticas públicas ficou a cargo dos 

ministérios e a prestação de serviços públicos se dividiu entre as agências executivas e os 

terceiros contratados, dependendo da natureza do serviço. As agências executivas são 

unidades que implementam políticas públicas governamentais não-terceirizáveis, sendo 

organizadas em torno de objetivos e conduzidas por pessoal com perfil gerencial. Essas 

agências fazem parte do governo, mas funcionam sob um contrato de gestão que estabelece 

suas metas e as responsabilidades dos atores envolvidos (NOGUEIRA, 1998). 

Conforme Nunes (1996), paralelamente desenvolvia-se a privatização das estatais que 

atuavam em áreas antes consideradas estratégicas (empresas de aço, carvão, transporte aéreo) 

e no campo dos monopólios naturais (empresas de gás, eletricidade e telefonia). Eram criados 

os organismos de regulação dos serviços públicos privatizados e eram introduzidos 

mecanismos de mercado nas áreas de saúde, serviço social e educação, para encorajar o 

provimento desses serviços pelo setor privado ou não lucrativo. No campo das relações de 

trabalho, a flexibilização dos contratos e das jornadas praticadas no setor privado também 

passou a ser considerada desejável no setor público. 

Segundo Paula (2005), em síntese, foram estabelecidas medidas organizativas e 

administrativas que deram as seguintes características à nova administração pública: 
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 descentralização do aparelho de Estado, que separou as atividades de 

planejamento e execução do governo e transformou as políticas públicas em 

monopólio dos ministérios; 

 privatização das estatais; 

 terceirização dos serviços públicos; 

 regulação estatal das atividades públicas conduzidas pelo setor privado; 

 uso de ideias e ferramentas gerenciais advindas do setor privado. 

A difusão do modelo britânico: quando analisamos a história das reformas dos anos 

1980, anotamos que o modelo de reestruturação do Estado e administração pública do Reino 

Unido se tornou uma referência para outros países, especialmente aqueles que estavam sob 

sua esfera de influência e não tinham um welfare state consolidado. Os casos da Austrália e 

da Nova Zelândia são emblemáticos, pois suas reformas são contemporâneas ao thatcherismo 

e os governos implementaram medidas similares às recomendadas no Reino Unido. 

É importante considerar que a adesão às medidas neoliberais britânicas não ocorreu 

de uma forma "mecânica": a maior contribuição do thatcherismo às reformas do final do 

século XX foi a criação de um discurso apropriado para as reestruturações empreendidas, 

além do fornecimento de uma gama de exemplos para as práticas que se pretendia 

implementar. 

A Austrália aderiu à nova administração pública em 1984, por meio do Public Servic 

Reform Act, que auxiliou na reorganização do serviço público segundo os parâmetros do 

modelo gerencial de reestruturação do Estado. Os motivos que levaram o país a aderir a essa 

orientação de reforma são similares aos que motivaram o Reino Unido a seguir esse caminho, 

como por exemplo: 

 a cristalização de um consenso sobre as deficiências do serviço público e a 

emergência de pressões dentro do aparelho de Estado por uma descentralização 

que conferisse maior autonomia aos burocratas públicos; 

 as críticas ao tamanho do Estado e do aparato de bem-estar social, que 

aumentavam os gastos públicos e teriam gerado uma crise fiscal, tornando o 

Estado incapaz de gerenciar a economia; 

 a progressiva inclinação do governo trabalhista para implementar as medidas de 

ajustamento econômico e reestruturação do Estado; 
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 o ambiente internacional de reforma que havia na década de 1980, iniciado pelo 

Reino Unido e seguido pela Nova Zelândia. 

A partir da década de 1980, os sucessivos governos australianos, de inspiração 

trabalhista ou conservadora, moveram-se nessa direção. Assim, o caso australiano difere do 

britânico no que se refere à orientarão política, pois foi o Partido Trabalhista que aderiu às 

visões da oposição liberal e introduziu práticas de gerenciamento privado no setor público. 

Uma evidência disso é o lema de sua campanha eleitoral em 1982: ―dirigir o Estado como 

uma empresa‖. 

Como no caso britânico, na Austrália também temos a participação de think tanks de 

inspiração neoliberal no processo. Destaca-se a atuação dos seguintes centros: Centre for 

Independent Studies, Australian Institute of Public Policy e Centre of Policy Studies. Não foi 

possível avaliar o impacto que eles exerceram nas políticas governamentais, pois a literatura 

não faz um detalhamento do processo, mas suscita curiosidade quanto à forma como essas 

propostas alcançaram e influenciaram o Partido Trabalhista australiano. 

A reforma australiana pode ser dividida em duas fases: 

 o início do processo — implementação das medidas de reforma pelos trabalhistas 

durante a década de 1980, caracterizadas pelo foco na eficiência e no 

gerencialismo, com a intensa importação de práticas e técnicas do setor privado; 

 a radicalização do processo — ascensão da coalizão conservadora ao poder nos 

anos 1990, que acelerou as reformas de caráter neoliberal. 

Na visão do citado autor, os trabalhistas diferenciavam-se dos conservadores por 

insistirem em uma política de formação de servidores para as carreiras no setor público e 

também pela lentidão no processo de reforma, pois sua facção de esquerda era contrária às 

privatizações e terceirizações. Quando a coalizão conservadora, formada pela aliança entre o 

Partido Liberal e o Partido Nacional, ganhou a eleição em 1996, as reformas foram 

finalizadas e a formação de servidores abandonada, pois os administradores públicos 

passaram a ser contratados por tempo determinado. 

Apesar das diferenças no que se refere ao ritmo das mudanças, os trabalhistas e os 

conservadores enfatizaram igualmente as medidas que caracterizam a reforma gerencial: 

 o ajustamento à economia internacionalizada através da desregulamentação dos 

mercados e a remoção das barreiras de proteção comercial; 
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 a progressiva privatização das estatais e a aplicação da orientação de mercado no 

provimento de serviços públicos; 

 a aceitação da flexibilização dos contratos e da jornada de trabalho, tanto no setor 

público como no setor privado. 

Conforme Hasenclever (1991), a Nova Zelândia também empreendeu reformas 

econômicas e do aparelho estatal similares às realizadas no Reino Unido e na Austrália, que 

foram igualmente justificadas pelo inchaço da máquina estatal, pelo aumento progressivo dos 

gastos públicos e pela alegação de melhoria do desempenho e eficiência do setor público. 

Para isso, tal como nos países anteriormente examinados, a reforma incentivava a 

descentralização das atividades estatais e tinha como pressuposto a maior eficiência do setor 

privado em relação ao setor público. Nunes (1996) relata que, baseado nessas premissas, o 

governo passou a promover as privatizações e terceirizações, enfatizando os seguintes 

aspectos: 

 a melhoria na relação custo/eficiência na produção de bens e serviços públicos; 

 a qualidade desses bens e serviços e sua adequação aos desejos dos consumidores; 

 um maior controle dos recursos públicos e mais transparência na sua utilização; 

 uma administração fiscal responsável, que restrinja os gastos públicos. 

Para Moura (2003), na Nova Zelândia as primeiras medidas de reforma também 

foram implementadas pelo governo trabalhista, que entre 1984 e 1987 realizou as seguintes 

mudanças no aparelho de Estado: 

 a transferência de atividades de caráter comercial para a iniciativa privada; 

 a descentralização das atividades do governo central, que conferiu maior autono-

mia aos burocratas públicos; 

 a negociação de contratos de trabalho no setor público com base nos parâmetros 

da iniciativa privada. 

De acordo com Jabobi (2000), o ritmo das reformas diminuiu durante o segundo 

governo do Partido Trabalhista, mas foi retomado de forma acelerada em 1990, com o 

governo do Partido Nacional. Ainda assim, os trabalhistas teriam contribuído com medidas 

para a accountability — premissa gerencial que significa ―responsabilidade dos administra-

dores por suas decisões‖ — que foi o cerne da reforma neozelandesa. A accountability foi 

colocada em prática a partir do State Sector Act (1988) e do Public Finance Act (1989). Essas 
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medidas instruem os departamentos executores de políticas públicas a prepararem um 

planejamento detalhando os recursos a serem utilizados, os resultados a serem obtidos, os 

indicadores de avaliação de performance, além de critérios para mensurar a qualidade dos 

serviços e bens produzidos. 

Partindo desses parâmetros, o monitoramento da accountability dos órgãos exe-

cutores seria realizado pelos ministérios e o Parlamento, que verificariam se a agência 

executiva ou o departamento responsável cumpriu seus objetivos. A partir de 1989, tal como 

no Reino Unido, o contrato de gestão passou a ser o instrumento para induzir o planejamento 

e a avaliação de desempenho nos órgãos executores de políticas públicas. Vale ressaltar que 

noção de accountability se tornou um dos elementos principais da nova administração 

pública (KEINERT, 2000). 

Concluindo, os casos da Austrália e da Nova Zelândia exemplificam como o modelo 

britânico se transformou em um referencial para as reformas realizadas a partir da década de 

1980, convertendo a experiência britânica em um modelo de reforma e gestão — a nova 

administração pública. No entanto, a forma como essa experiência foi reproduzida nesses 

países denota que a nova administração pública se consolidou sob a influência de outros 

elementos políticos e culturais. 

 

2.2 A NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

Para Paula (2005), a crise do nacional-desenvolvimentismo e as críticas ao 

patrimonialismo e autoritarismo do Estado brasileiro estimularam a emergência de um 

consenso político de caráter liberal que se baseia na articulação entre a estratégia de 

desenvolvimento dependente e associado, as estratégias neoliberais de estabilização 

econômica e as estratégias administrativas dominantes no cenário das reformas orientadas 

para o mercado. 

Esta articulação sustentou a formação da aliança política que levou o Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB) ao poder, viabilizando a reforma dos anos 1990 e a 

implementação da nova administração pública no Brasil. Para analisar essa aliança, 

focalizamos as ideias de Luiz Carlos Bresser-Pereira, pois ele foi um participante ativo do 

consenso político que se estabeleceu em torno de Fernando Henrique Cardoso, além de 

protagonista das novas medidas de reforma e administração do Estado. Primeiro, 
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examinamos as visões de Bresser-Pereira sobre a crise do Estado e discutimos a consolidação 

da aliança social-liberal. Em seguida, avaliamos a posição da aliança perante a teoria do 

desenvolvimento dependente e associado, o ajuste estrutural e o neoliberalismo (CHEIBUB, 

2000). 

 

2.2.1 A aliança social-liberal 

 

Conforme Paula (2005), Luiz Carlos Bresser Pereira foi o protagonista da 

implementação da nova administração pública no Brasil. Professor e pesquisador na Escola 

de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas desde 1959, Bresser-Pereira 

vem estudando temas da esfera de confluência da economia e da teoria social. Realizou, entre 

as décadas de 1970 a 1990, análises sobre a tecnoburocracia, a inflação e o desenvolvimento 

econômico brasileiro. 

Além de atuar na área acadêmica, Bresser Pereira ocupou a posição de diretor 

administrativo do Grupo Pão de Açúcar entre 1965 e 1983. A partir daí, iniciou sua carreira 

na esfera governamental. Entre 1983 e 1985 foi presidente do Banespa e depois secretário do 

governo de André Franco Montoro. Em 1987, tornou-se ministro dos Negócios da Fazenda 

do governo Sarney: permaneceu no cargo cerca de oito meses, período no qual tentou 

combater sem êxito a crise provocada pelo fracasso do Plano Cruzado. 

Em 1988, esteve entre os fundadores do PSDB e, em 1994, foi nomeado ministro da 

Administração Federal e da Reforma do Estado (Mare) do governo Fernando Henrique 

Cardoso. Em 1998, quando o Mare foi incorporado ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, tornou-se ministro da Ciência e Tecnologia, posto no qual permaneceu 

entre janeiro e julho de 1999. Em seguida, reassumiu suas atividades docentes e acadêmicas 

na FGV em São Paulo e continuou atuando junto ao governo Fernando Henrique Cardoso 

como assistente do presidente da República para assuntos internacionais relacionados à 

governança progressista. 

Sua produção acadêmica é ampla: entre o final da década de 1960 e o início da 

década de 1980, Bresser-Pereira publicou livros e artigos onde aborda a crise do nacional-

desenvolvimentismo e a tecnoburocracia brasileira. Durante a década de 1980, o autor 

focalizou questões concernentes à economia brasileira, como a crise fiscal, a dívida externa e 

a inflação, além de dedicar alguma atenção ao processo de redemocratização. 
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As analises realizadas nesse período sedimentaram-se nos textos elaborados a partir 

dos anos 1990, que examinamos mais detalhadamente, uma vez que estabelecem os 

patamares da reforma do Estado, além de prepararem o terreno para a concepção e a 

implementação da administração pública gerencial. Nos textos publicados até 1993, ele 

focaliza principalmente dois pontos: a crise do Estado brasileiro e as direções possíveis para 

a sua reforma e administração, tentando demonstrar que a crise estava relacionada com três 

componentes que abalaram a legitimidade e a governabilidade do Estado, que são a crise 

fiscal, a crise do seu modo de intervenção e a crise de sua forma burocrática de 

administração. 

Bresser-Pereira (1996c) propõe-se a estabelecer uma alternativa ao ajuste neoliberal: 

a abordagem da crise fiscal, que mais tarde denominaria também como abordagem 

pragmática. O conceito de crise fiscal do Estado, o núcleo da abordagem, significa que o 

Estado se tornou incapaz de atender às demandas dos diversos setores da economia, 

principalmente os mais modernos. Segundo o autor, para transcender à crise do Estado: 

 

não basta (1) estabilizar através da disciplina fiscal e (2) reduzir o papel do Estado, 

liberalizando e privatizando. É necessário, adicionalmente, (3) superar a crise fis-

cal, reduzindo ou cancelando a dívida pública e recuperando a capacidade de pou-

pança do Estado, e (4) definir uma nova estratégia de desenvolvimento ou novo 

padrão de intervenção, no qual o Estado desempenhe um papel menor mas signifi-

cativo, promovendo o desenvolvimento tecnológico, protegendo o ambiente e au-

mentando gastos na área social. 

 

A citação revela que, no seu diagnóstico da crise do Estado, o autor estabelece uma 

correlação entre a crise fiscal e a crise do seu modo de intervenção, fazendo uma crítica ao 

projeto nacional-desenvolvimentista e sugerindo uma nova estratégia de desenvolvimento 

que, supostamente, poderia superar o patrimonialismo, o autoritarismo e o burocratismo que 

permeiam o Estado brasileiro. De acordo com Bresser-Pereira (1992), a história brasileira 

pode ser analisada sob o ponto de vista de coalizões políticas ou alianças de classe, 

apresentando-se em quatro fases distintas: 

 até 1930 prevaleceu o pacto político oligárquico, que sustentou o modelo de 

desenvolvimento primário-exportador; 

 entre 1930 e 1964 predominou o pacto populista ou nacional-desenvolvimentista, 

que agregou a burguesia industrial, a classe média burocrática e setores da velha 

hierarquia em torno da industrialização substituidora de importações; 
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 o regime de 1964 foi representado por um pacto burocrático-capitalista formado 

pela burguesia, os militares e os servidores públicos; 

 em 1977 estabeleceu-se o pacto democrático-populista, ou seja, a burguesia 

começou a quebrar seus vínculos com o regime militar, aliando-se com a classe 

média e os trabalhadores. 

Segundo Bresser-Pereira (1998a), o pacto de 1977 perdurou durante a transição 

democrática e se desintegrou no início de 1987 com o fracasso do Plano Cruzado. O autor 

concluiu que o pacto foi bem-sucedido no que se refere ao restabelecimento da democracia 

no Brasil, mas não conseguiu promover reformas econômicas, estabilizar a moeda, retomar o 

crescimento e redistribuir renda. Para o autor, após o fracasso do Plano Cruzado, ocorreu um 

vácuo político, pois apesar de ter se estabelecido uma nova coalizão voltada para o mercado, 

o presidente eleito em 1989, Fernando Collor de Mello, não conseguiu liderar as alianças que 

circundavam o processo de abertura econômica e fracassou na tentativa de estabilizar a 

economia. 

Em 1992, Fernando Collor sofreu o impeachment e o vice-presidente Itamar Franco 

assumiu a administração do país, mas também não foi bem-sucedido, pois, segundo sua 

visão, lhe faltavam "as qualidades de liderança necessárias para estabilizar a economia e 

preencher o vácuo político com um novo projeto de desenvolvimento". Para Bresser-Pereira 

(1998b), o ajuste da economia brasileira demandava um estadista que tivesse tais qualidades 

e que seriam preenchidas por Fernando Henrique Cardoso, que estabilizaria a economia e 

demonstraria que a retórica nacional-desenvolvimentista não fazia mais sentido. Ainda 

segundo o mesmo autor, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso se consolidou um 

pacto político de modernização — social-liberal e pragmático — que corresponderia à 

construção de um Estado social-liberal. 

Essa aliança ocupou o poder entre 1994 e 2002, tendo sido formada por membros do 

PSDB e por opositores das estratégias nacional-desenvolvimentistas pertencentes ao espectro 

de direita e centro-direita, como membros do Partido da Frente Liberal (PFL), do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). 

No decorrer da década de 1990, a aliança social-liberal incorporou as visões da política de 

terceira via e da governança progressista, assumido a posição de nova esquerda portadora de 

propostas modernizadoras. Em sua permanência no poder, a aliança respondeu à crise do 

Estado por meio de duas orientações: o desenvolvimento dependente e associado e as 

recomendações de estabilização econômica do ajuste neoliberal. No que se refere à crise da 
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forma burocrática de administração, o ex-ministro do Mare encontrou na reforma gerencial e 

na nova administração pública as alternativas que correspondiam às expectativas da aliança 

social-liberal (BRESSER PEREIRA, 2002). 

 

2.2.2 A "novíssima dependência" 

 

Para Bresser Pereira (2000a), em sua atuação política a aliança social-liberal seguiu a 

perspectiva da teoria do desenvolvimento dependente e associado, que emergiu no final da 

década de 1960, mas ganhou uma nova roupagem nas últimas décadas. A correlação entre as 

visões defendidas por Fernando Henrique Cardoso na década de 1970 e na década de 1990 

costuma ser objeto de controvérsias, mas vários estudiosos sugerem a existência de uma 

continuidade de ideias e práticas entre o analista do desenvolvimento dependente e associado 

e o presidente responsável pela estabilização da economia e a inserção do país nas novas 

regras do capitalismo internacional. 

Fernando Henrique Cardoso percebeu muito cedo a impossibilidade de atribuir um 

papel nacional para o empresariado brasileiro e a incapacidade do Estado de abrir novos 

horizontes de expansão para o capital privado, articulando os interesses dos investidores 

externos e dos capitais nacionais. Além disso, o discurso de Fernando Henrique Cardoso 

sobre a globalização revela sua crença de ter antecipado o caráter da economia global em 

suas análises. Através do ideário da globalização se estabelece um vínculo entre a teoria do 

desenvolvimento dependente e associado e as visões de Fernando Henrique Cardoso nos 

anos 1990, inaugurando uma "novíssima dependência". 

Vale ressaltar que ao compor a coalizão social-liberal, Fernando Henrique Cardoso 

não abandonou suas visões acadêmicas, pois, tanto na década de 1970 quanto na década de 

1990, afirmava que o Brasil só tinha espaço para crescimento associado, que passava por 

uma internacionalização dos mercados. Para alguns acadêmicos, Fernando Henrique Cardoso 

na realidade apenas levou às últimas consequências suas descobertas como cientista social. 

O próprio Fernando Henrique Cardoso aceita essas interpretações, fornecendo-nos 

mais um elemento para confirmar a hipótese de uma linha de continuidade entre o 

pensamento e as ações do dependentista da década de 1970 e do político dos anos 1990: 
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Como escreveu um dos meus críticos mais lúcidos, José Luiz Fiori, eu não abri mão 

de análise sociológica alguma. Assim como há 30 anos mostrei (o que na época era 

obscuro) que a "burguesia nacional" — ou melhor, a ideologia a ela imputada pela 

esquerda — não tinha a menor condição de propor um projeto hegemônico para o 

Brasil por causa do que chamei de "internacionalização do mercado interno", 

continuo crendo que a globalização da economia — queiram ou não os críticos — 

existe em consequência de uma nova forma (até tecnológica) de produzir. 

 

A obra de Fernando Henrique Cardoso não se caracteriza pela incoerência, mas pelo 

desenvolvimento de ideias sociológicas e políticas. Por partilhar de uma visão pragmática 

sobre a América Latina, Fernando Henrique Cardoso discorda de que a consolidação da 

democracia dependa de um rompimento da situação de dependência ou de alterações nas 

estruturas de propriedade, e defende uma conciliação entre o capitalismo dependente e os 

regimes liberais e democráticos. 

A adesão à novíssima dependência também se confirma na análise dos discursos de 

Fernando Henrique como candidato à presidência e está implícita no seu apoio ao projeto de 

reforma do Mare. Na proposta de governo — "Mãos à obra Brasil" — o posicionamento de 

Fernando Henrique Cardoso sinaliza uma retomada de suas antigas teses do desenvolvimento 

associado e da internacionalização dos mercados internos. Além disso, no seu plano de 

governo, Fernando Henrique Cardoso apresenta diagnósticos e soluções muito semelhantes 

às anunciadas por Bresser-Pereira (2000a) na interpretação da crise do Estado e na 

proposição da abordagem pragmática. Pouco tempo antes, o próprio Bresser-Pereira 

explicitou uma continuidade entre a abordagem pragmática e a abordagem da dependência: 

―a abordagem pragmática tem como antecessora a abordagem da dependência que foi domi-

nante no final dos anos 1960 e ao longo da década de 70‖.  

Assim, ao fazer a crítica do projeto de desenvolvimento nacional-desenvolvimentista, 

a aliança social-liberal tem em vista um projeto baseado nas visões do desenvolvimento 

dependente e associado, que pretende fazer com que o país se desenvolva principalmente 

pela abertura de mercado e pela atração de investimentos externos. Dessa forma, a novíssima 

dependência articula-se com o discurso da globalização, com as propostas do Consenso de 

Washington e com as tendências da terceira via. 

Os adeptos da aliança social-liberal costumam negar o alinhamento entre a novíssima 

dependência e o projeto neoliberal, mas incorrem em uma série de ambiguidades. No 

pensamento de Bresser-Pereira (2002), isso se revela na sua defesa da abordagem da crise 

fiscal e na tentativa de convertê-la em uma esquerda moderna. 
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2.2.3 A abordagem da crise fiscal 

 

Quando apresenta a abordagem da crise fiscal, também conhecida como abordagem 

pragmática, Bresser-Pereira não descarta as recomendações da abordagem do Consenso de 

Washington: "a abordagem da crise fiscal concorda basicamente com as propostas do 

Consenso de Washington", ―a abordagem pragmática apoia as reformas liberalizantes e as 

que visam a redução do Estado, tal como representadas na postura neoliberal‖ (BRESSER-

PEREIRA, 2000a, p.201). 

Na sua visão, o Consenso de Washington não errou no que se refere às propostas, mas 

sim quanto ao diagnóstico da crise do Estado. Na perspectiva de Washington, a crise do 

Estado latino-americano está relacionada tanto ao crescimento desordenado do Estado na 

região, que seria resultado do protecionismo do modelo de substituição de importações, do 

excesso de regulação e do grande número de empresas estatais, quanto ao populismo 

econômico latino-americano, que se define pela incapacidade de controle do déficit público e 

das demandas salariais nos setores privado e público. 

Bresser-Pereira (2002) discorda deste diagnóstico no que se refere ao populismo, pois 

afirma que este não impediu o desenvolvimento na região. Apresenta como alternativa a 

abordagem da crise fiscal que, a nosso ver, tenta renovar o reformismo social-democrata, mas 

não consegue ser convincente quanto ao seu diferencial em relação ao neoliberalismo. Vale 

também questionar qual seria a utilidade de um novo diagnóstico, quando se parte do 

princípio de que as soluções continuarão sendo as mesmas, salvo pequenas adaptações ao 

contexto. Além disso, é importante perceber que o cerne da abordagem — a crise fiscal — 

foi um conceito elaborado no âmbito das interpretações neoconservadoras da crise do Estado. 

 

2.2.4 A "esquerda moderna" 

 

Para Paula (2005), essa aceitação das recomendações do Consenso de Washington no 

campo econômico também fez com que a aliança social-liberal se movesse para a esfera da 

política de terceira via, para tentar se diferenciar do projeto neoliberal. Assim, durante toda a 

década de 1990, Bresser-Pereira (2002) responde aos críticos que apontam o caráter 

neoliberal de suas ideias e, em seguida, alinha-se ao ideário da terceira via do mesmo modo 

que Fernando Henrique Cardoso e outros membros do PSDB. 
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No início da década de 1990, suas negações da adesão ao neoliberalismo baseavam-se 

principalmente na contraposição entre três posicionamentos políticos: a direita ideológica, a 

esquerda arcaica e a esquerda moderna. Na visão do autor, a direita ideológica caracteriza-se 

pelo monetarismo e pela condenação da intervenção estatal, baseando-se nas posições 

conservadoras de Friedman e de outros neoliberais. A esquerda arcaica continua a pensar em 

termos das ideias nacionalistas e estatizantes dos anos 1950, sendo defensora da intervenção 

estatal e da esgotada estratégia nacional-desenvolvimentista. Já a esquerda moderna rejeita o 

neoliberalismo defensor do Estado-mínimo, mas seria um contraponto à esquerda arcaica, já 

que também rejeita o populismo, o nacionalismo e a estratégia protecionista. 

Nesse texto, Bresser-Pereira (2002) aponta claramente os grupos políticos que susten-

tam cada um dos posicionamentos: a direita ideológica neoliberal seria representada pelo 

governo Collor e a esquerda moderna, pelo PSDB. No campo da esquerda arcaica o autor 

aponta o PT e também os grupos de oposição ao desenvolvimento dependente e associado, 

que foram identificados por Cardoso e Faletto em suas análises: os grupos comprometidos 

com o período populista-desenvolvimentista, os setores nacionalistas e os grupos privados 

não alinhados com o setor monopolista estrangeiro. 

A aliança social-liberal brasileira adere a uma posição pragmática, que aceita o 

receituário neoliberal no campo econômico, mas reconhece seu impacto na esfera social. 

Dessa forma, no Brasil, também ocorre a inversão política observada no Reino Unido e nos 

Estados Unidos: o neoliberalismo da era Collor foi substituído pelo pragmatismo da era 

FHC, que prosseguiu, sob a égide da terceira via e da governança progressista, com as 

políticas orientadas para o mercado. 

 

2.2.5 A reforma e a administração pública gerencial 

 

Segundo Abrucio (1998) a nova administração pública emergiu como o modelo ideal 

para o gerenciamento do Estado reformado, tanto por sua adequação ao diagnóstico da crise 

do Estado realizado pela aliança social-liberal, quanto pela sua suposta ruptura com o modelo 

burocrático de administração. Ao ser indicado para dirigir o Mare, Bresser-Pereira 

manifestou interesse pelas experiências realizadas em outros países e passou a estudá-las para 

formular uma proposta de adaptação do modelo ao contexto nacional. Examinaremos as 

características dessa proposta e a forma como foi implementada. Enfatizaremos a reforma do 
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Estado, que ficou conhecida como "reforma gerencial" e o seu modelo de gestão, que recebeu 

o nome de "administração pública gerencial". 

Segundo Davel e Alcadipani (2003), a reforma gerencial brasileira foi um 

desdobramento do ajuste estrutural da economia, que teve início com a adesão do governo 

Collor às recomendações do Consenso de Washington para a crise latino-americana. Em um 

primeiro momento, o discurso reformista incorporou as recomendações neoliberais, 

propondo uma redução do tamanho do Estado brasileiro e outras medidas de restrição da 

atuação estatal. 

No entanto, após algumas experiências concretas de ajuste estrutural, cresceram 

críticas ao movimento neoliberal, que apontavam principalmente para sua tendência de 

realizar um desmonte do Estado e das políticas sociais. Em consequência, a aliança social-

liberal migrou para a esfera da terceira via, abandonando as palavras "redução do Estado" e 

"transferência de suas funções" em favor da expressão ―reforma dos institutos legais e 

estatais‖, reforma esta que teria como objetivo tornar o Estado mais "administrável" pelos 

burocratas. 

Em 1994, logo após ser indicado para o Mare, Bresser-Pereira viajou para Reino 

Unido para estudar a nova administração pública, investigando tanto as experiências 

europeias quanto o movimento ―reinventando o governo‖. Ao retornar, integra seus estudos 

às análises sobre a crise do Estado brasileiro, para planejar suas ações no ministério. Em 

janeiro de 1995, o ex-ministro apresentou o Plano Diretor da Reforma de Estado, que foi 

debatido nas reuniões do Conselho da Reforma do Estado e também integrou a pauta de 

discussões da reforma constitucional no Congresso Nacional (PAULA, 2005). 

Segundo Bresser-Pereira (2002), o Conselho da Reforma do Estado foi composto por 

12 personalidades da sociedade que não tinham vinculação direta com o governo: Maílson da 

Nóbrega, Lourdes Sola, Antonio dos Santos Maciel Neto, Celina Vargas do Amaral Peixoto, 

Gerald Dinu Reiss, Hélio Mattar, João Geraldo Piquet Carneiro, Joaquim de Arruda Falcão 

Neto, Jorge Wilheim, Luiz Carlos Mandelli, Ary Oswaldo Mattos Filho. O conselho se 

reuniu regularmente uma vez por mês, alternando Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Na 

primeira reunião, foi definido o seu objetivo: ocupar-se de questões concretas sobre a 

situação do Estado que pudessem ser traduzidas em recomendações objetivas para a reforma. 

A emenda constitucional resultante, também conhecida como emenda da reforma 

administrativa, foi promulgada em 1998 e efetivou as mudanças estruturais necessárias para 

legitimar a reforma gerencial. Com a aprovação legal do plano da reforma, Bresser-Pereira 
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lança o livro Reforma do Estado para a cidadania, onde descreve suas propostas e combate 

seus críticos. No livro, Bresser-Pereira afirma que a reforma gerencial teve três dimensões: a 

institucional, a cultural e a gestão. 

Focalizaremos a dimensão institucional, que se refere à reestruturação do aparelho de 

Estado. Viabilizada pela promulgação da emenda constitucional de 1998, essa reestruturação 

seguiu as recomendações previstas no plano diretor e as atividades estatais foram divididas 

em dois tipos: 

 atividades exclusivas do Estado — a legislação, a regulação, a fiscalização, o 

fomento e a formulação de políticas públicas. Estas atividades pertencem ao 

domínio do núcleo estratégico do Estado, composto pela Presidência da República 

e os ministérios (Poder Executivo), sendo realizadas pelas secretarias 

formuladoras de políticas públicas, as agências executivas e as agências 

reguladoras; 

 atividades não exclusivas do Estado — serviços de caráter competitivo e 

atividades auxiliares ou de apoio. No âmbito das atividades de caráter competitivo 

estão os serviços sociais (saúde, educação, assistência social) e científicos, que 

seriam prestados tanto pela iniciativa privada quanto pelas organizações sociais, 

que integrariam o setor público não estatal. Já as atividades auxiliares ou de 

apoio, necessárias ao funcionamento do aparelho de Estado, como limpeza, 

vigilância, transporte, serviços técnicos, manutenção, entre outras, seriam 

submetidas à licitação pública e contratadas com terceiros. 

Vejamos como a reforma afetou a estrutura e dinâmica de funcionamento dos órgãos 

situados no campo das atividades exclusivas do Estado: as secretarias formuladoras de 

políticas públicas, as agências executivas e as agências reguladoras. 

 

2.2.6 Atividades exclusivas do Estado 

 

Conforme Paula (2005), as secretarias formuladoras de políticas públicas estão 

ligadas aos ministérios: são ocupadas por secretários executivos que realizam o planejamento 

e controle das políticas governamentais, bem como pela articulação com os demais 

ministérios. Uma pesquisa realizada junto ao alto escalão do governo federal revelou que o 

governo Fernando Henrique Cardoso operava através de dois grandes colegiados, que são 
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responsáveis por produzir e avaliar as políticas e ações governamentais. O primeiro 

colegiado é constituído pelas câmaras setoriais compostas pelos ministros concernentes às 

áreas específicas e presididas pelo chefe da Casa Civil. 

O segundo colegiado é constituído pelos comitês executivos, que são compostos 

pelos secretários executivos e coordenados pelo subchefe da Casa Civil. A formação destes 

colegiados teve como objetivo corrigir o problema da coordenação ministerial pela 

constituição de um controle centralizado das decisões na figura do chefe da Casa Civil, que 

representa o presidente da República. Assim, os colegiados contribuem para manter a 

formulação e avaliação das políticas públicas sob o domínio e controle do Poder Executivo. 

Agência executiva é uma qualificação que pode ser atribuída às autarquias e 

fundações públicas que realizam atividades exclusivas do Estado. Os órgãos podem se 

converter em agências executivas se assim desejarem e também se for de interesse de seu 

ministério supervisor. Para tanto, precisam apresentar um plano estratégico de reestruturação 

e desenvolvimento institucional e um contrato de gestão com o ministério supervisor. 

O plano de reestruturação tem como objetivo aprimorar a gestão da instituição, a 

alocação dos recursos públicos, bem como a qualidade dos serviços prestados. O contrato de 

gestão é um regulador desse objetivo, pois estabelece metas a serem atingidas em um 

determinado período de tempo, além de indicadores para mensurar o desempenho da 

instituição. 

As agências executivas são responsáveis pela implementação de políticas públicas, 

por meio da prestação de serviços e execução de atividades de natureza estatal. Seguindo as 

diretrizes do plano diretor, aqui temos o núcleo estratégico concentrando a formulação e 

avaliação das políticas públicas e delegando sua implementação para as instituições 

descentralizadas da administração indireta, como as autarquias e fundações públicas. 

A terceira figura da administração indireta brasileira, as empresas públicas, ficou sob 

a responsabilidade das agências reguladoras, que realizam atividades de regulamentação e 

regulação da prestação de serviços públicos pelo setor privado. Com o fim do monopólio da 

Petrobras sobre o petróleo e a privatização dos serviços públicos de comunicações e de 

energia elétrica, foram criadas inicialmente três agências reguladoras: Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel). O governo passou a ter então cinco agências reguladoras, com o 

Banco Central (BC) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 
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2.2.7 Atividades não exclusivas do Estado 

 

Para Paula (2005), no campo das atividades não exclusivas do Estado, a terceirização 

das atividades auxiliares ou de apoio, baseia-se nas regras de licitação. Já para as atividades 

consideradas de caráter competitivo — que podem ser prestadas pelo setor público ou 

privado — surgiu um novo formato institucional: as organizações sociais. 

As organizações sociais são entidades públicas não estatais destinadas a absorver 

atividades publicitáveis. A partir da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, as associações civis 

sem fins lucrativos voltadas para os serviços sociais e científicos podem ser transformadas 

em organizações sociais. Se o Estado aprova a conversão da entidade, é estabelecido um 

contrato de gestão pelo qual ela passa a receber uma dotação orçamentaria pública total ou 

parcial para a prestação de serviços. Assim, o Estado se responsabiliza pelo financiamento 

das atividades públicas da entidade, mas continua tendo o controle estratégico das políticas 

públicas. 

No contexto do Mare, as organizações sociais são consideradas uma forma de atribuir 

mais autonomia e flexibilidade para as entidades prestadoras de serviços, pois elas passam a 

utilizar recursos públicos por meio de uma lógica de mercado. Adotam normas próprias para 

compras, contratos e administração orçamentária: as restrições são estabelecidas pelo 

contrato de gestão firmado com o ministério responsável. Os técnicos do Mare também 

defendem que esse formato institucional possibilitaria um controle social das políticas 

públicas, uma vez que possui conselhos de administração voltados para sua gerência e 

avaliação de desempenho. Por isso, Bresser-Pereira associa as organizações sociais à ideia de 

"parceria entre o Estado e a sociedade". 

 

2.3 INOVAÇÃO NA CONCEPÇÃO SCHUMPETERIANA  

 

Se a característica da inovação na gestão municipal tem sido apontada e explicitada 

como significativa, como um novo processo, o mesmo não se pode dizer de suas bases 

teóricas. Aponta-se a existência da inovação, fala-se dela, sobre ela, mas não se teoriza sobre 

ela. Descrevem-se as experiências inovadoras, mas não se desenvolvem as bases teóricas 

dessa categoria. Este trabalho faz um esforço, ainda que preliminar, de situar as bases 
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teóricas do que se entende por inovação, utilizando para tanto o pensamento de Schumpeter 

(1984). 

A análise do processo de inovação nos sistemas produtivos no capitalismo, tem no 

seu trabalho apenas um referencial de um autor que pensou e propôs a inovação. Sabe-se das 

diferenças enormes que existem entre os sistemas econômicos e os sistemas políticos, 

embora também existam aproximações e interações entre estes, ideias mais abstratas que 

possam ser trabalhadas na análise da inovação no plano da gestão pública. O autor vê o 

capitalismo como um "processo evolutivo". 

A palavra ‗novo‘ tem um significado estratégico no pensamento schumpeteriano. 

assim é que, para Schumpeter (1984, p.112), o impulso do capitalismo "decorre dos novos 

bens de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados, das 

novas formas de organização industrial que a empresa capitalista cria". 

O avanço tecnológico ocorrido ao longo da história da humanidade, principalmente 

nos últimos dois séculos pós-Revolução Industrial, leva ao que Schumpeter chama de 

―destruição criativa‖, que para ele caracteriza e define o capitalismo. A concorrência centra-

se na inovação, e esta provoca um processo de destruição criativa, onde velhas estruturas são 

substituídas por novas, conduzindo a economia a níveis mais elevados de renda e 

presumivelmente de bem-estar social. É dentro do arcabouço do processo de destruição 

criativa que "têm de viver todas as empresas capitalistas" (SCHUMPETER, 1984, p.113).  

Ele entende que "todos os elementos da estratégia de negócios" devem ser vistos "sob 

o vento perene da destruição criativa", não podendo ser compreendidos "sob a hipótese de 

que existe eterna calmaria" (SCHUMPETER, 1984, p.113). Substituindo ―estratégia de 

negócios‖ por ―estratégia de governo‖, este não poderia também ser visto sob a hipótese da 

calmaria. Muito pelo contrário, o período atual é justamente caracterizado por turbulências, o 

que justifica mais ainda a existência da destruição criativa.  

Schumpeter se torna um crítico ácido da ideia de concorrência enquanto concorrência 

de preços, desalojando a variável preço de sua posição dominante. Para ele, na realidade 

capitalista não é esse tipo de concorrência que decide, "mas a concorrência através de novas 

mercadorias, novas tecnologias, novas fontes de oferta, novos tipos de organização..." 

(SCHUMPETER, 1984, p.114). No nosso paralelo, a concorrência entre governos se daria 

através de novas fontes de oferta de serviços públicos, de projetos governamentais, de 

concepções de governo, de formas de intervenção etc.  
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Schumpeter (1984, p.115) tem ainda uma visão diferente da concorrência em um 

outro aspecto: "o empresário sente-se em situação competitiva mesmo quando está só em seu 

campo ou quando, embora não estando sozinho, detém uma posição tal que os peritos do 

governo não conseguem ver qualquer concorrência efetiva entre ele e quaisquer outras firmas 

no mesmo campo ou em campos vizinhos [...]". Ele fala de uma "ameaça onipresente" da 

concorrência mesmo quando esta não existe conforme descrito. Transpondo para o nosso 

campo, poderíamos dizer que governos, mesmo não submetidos a situações competitivas, 

sentir-se-iam compelidos à competição devido a essa ameaça onipresente, entendendo 

governos não submetidos a situações competitivas aqueles que estão a cavaleiro em suas 

posições, experimentando altas doses de legitimidade, de reconhecimento da opinião pública, 

mas que também estariam sob um risco potencial.  

Como crítico da concepção da concorrência perfeita, Schumpeter defende que "a 

introdução de novos métodos de produção e novas mercadorias dificilmente é concebível sob 

concorrência perfeita", o que significa que "o grosso do que chamamos de progresso 

econômico é incompatível com ela". O autor ainda enfatiza que "na verdade, a concorrência 

perfeita é e sempre foi temporariamente suspensa sempre que alguma coisa nova está sendo 

introduzida - automaticamente ou por medidas imaginadas com tal propósito –, mesmo em 

condições que de outra forma seriam perfeitamente competitivas" (1984, p.139). 

O importante a reter dessas afirmações de Schumpeter refere-se à quebra do 

equilíbrio. Para ele, o capitalismo deve ser visto como o movimento de inovação que quebra 

a ideia da concorrência perfeita. Assim também veríamos o sistema político. A introdução de 

inovações por parte de uma administração pública provoca desequilíbrios no sistema político, 

forçando outras administrações a adotarem a mesma inovação ou a procurarem outras no 

sentido de criar uma diferenciação. No regime da concorrência perfeita não haveria estímulos 

à inovação, poderíamos dizer que seria o campo da mediocridade, e que, assim, não pode ser 

vista como "modelo de eficiência" (1984, p.141).  

Na concepção schumpeteriana, existem três estágios no processo de mudança: 

invenção, inovação e difusão. Invenção refere-se "à geração de novas ideias e seu 

subsequente desenvolvimento a um ponto onde as dificuldades conceituais e práticas de sua 

implantação já foram superadas". A inovação "ocorre quando o empresário acredita que é 

lucrativo comercializar a invenção" (HASENCLEVER, 1991, p.13). O terceiro estágio 

refere-se à difusão que será tratada mais adiante. Acreditamos que, com esse corpo teórico 
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desenvolvido por Schumpeter, temos um arsenal teórico para olharmos a questão da inovação 

na gestão pública no Brasil.  

 

2.4 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL 

 

Segundo Bresser-Pereira (2002), além de reorganizar o aparelho de Estado e 

fortalecer seu núcleo estratégico, a reforma também deveria transformar o modelo de 

administração pública vigente. As duas outras dimensões do processo de reforma – cultural e 

gestão – são direcionadas para essa questão e auxiliam na implementação da administração 

pública gerencial. 

No que se refere à dimensão cultural, Bresser-Pereira aponta a necessidade de 

transformar a ―cultura burocrática‖ do Estado em ―cultura gerencial‖. Para o autor, caberia 

aos administradores públicos explorarem a dimensão gestão, colocando em prática as novas 

ideias gerenciais para oferecer um serviço público de melhor qualidade e de menor custo ao 

―cidadão-cliente‖, termo cunhado por Bresser-Pereira, que gerou polêmica pela sua 

aproximação da lógica de mercado. Essa transformação ocorreria pela utilização das ideias e 

ferramentas de gestão mais recentes do setor privado ―criticamente adaptadas‖ ao setor 

público: os programas de qualidade, a reengenharia organizacional, a administração 

participativa e outras. 

 

2.4.1 Objetivos e características 

 

Na visão de Bresser-Pereira (2002), a nova administração pública diferencia-se da 

administração pública burocrática, pois segue os princípios do gerencialismo. Segundo o 

autor, os principais objetivos da administração pública gerencial são: 

 melhorar as decisões estratégicas do governo e da burocracia; 

 garantir a propriedade e o contrato, promovendo um bom funcionamento dos 

mercados; 

 garantir a autonomia e capacitação gerencial do administrador público; 

 assegurar a democracia através da prestação de serviços públicos orientados para 
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o ―cidadão cliente‖ e controlados pela sociedade. 

Para alcançar esses objetivos, o novo modelo de gestão, que serve de referência para 

os três níveis governamentais (federal, estadual e municipal), deve apresentar as seguintes 

características: 

 administração profissional, autônoma e organizada em carreiras; 

 descentralização administrativa; 

 maior competição entre as unidades administrativas; 

 disciplina e parcimônia no uso dos recursos; 

 indicadores de desempenho transparentes; 

 maior controle dos resultados; 

 ênfase no uso de práticas de gestão originadas no setor privado. 

 

2.4.2 Programas administrativos e a nova política de recursos humanos 

 

Baseado nesses parâmetros, o Mare (1998c) elabora alguns programas e projetos que 

tiveram continuidade mesmo após a extinção do ministério. Entre eles se destacam: o 

Programa de Qualidade e Participação, o Programa de Reestruturação e Qualidade dos 

Ministérios e a implementação de uma nova política de recursos humanos. 

Segundo os técnicos do Mare, a missão do Programa de Qualidade e Participação na 

Administração Pública é implantar programas de qualidade e participação em todos os 

órgãos e entidades do Poder Executivo. O programa é definido como "um instrumento para a 

mudança de uma cultura burocrática para uma cultura gerencial, necessária à implementação 

de um novo modelo de gestão do Estado, que valorize a participação e a iniciativa do 

servidor público" (MARE, 1998c, p.149). 

Nesse programa são valorizados os mesmos princípios dos programas de qualidade 

total implementados no setor privado, que são: satisfação dos clientes, constância de 

propósitos, melhoria contínua, gestão participativa, envolvimento e valorização dos 

servidores públicos. Para implementar o programa, os técnicos do Mare também 

recomendam o uso de ferramentas gerencialistas como o Ciclo de Melhoria Contínua (Ciclo 

PDCA — planning-doing-checking-acting), formulado no contexto do método Deming de 
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gerenciamento e o benchmarking, que significa a imitação e reprodução de processos, 

técnicas e práticas administrativas bem-sucedidas. 

O programa tem os seguintes objetivos: integrar os cidadãos à ação pública; definir 

indicadores de desempenho para avaliar resultados e níveis de satisfação de clientes (internos 

e externos); e estimular a criatividade, o trabalho em equipe, a cooperação e a participação 

entre os servidores públicos. Nesse contexto, a participação é entendida como o 

envolvimento dos servidores na busca do aperfeiçoamento contínuo e o compromisso com a 

satisfação dos clientes internos e externos da organização. 

Recomendações similares guiam o Programa de Reestruturação e Qualidade dos 

Ministérios, que se baseia na qualidade total, mas é voltado para a reorganização dos 

ministérios. O Mare serviu de experiência piloto e depois assessorou os demais ministérios 

na organização de comitês estratégicos para a implementação do programa. Esses comitês 

foram incumbidos das seguintes tarefas: a identificação das competências e objetivos do 

ministério; a proposição de um arranjo institucional que atenda a esses objetivos; e a 

avaliação do modelo de gestão vigente por meio de critérios gerenciais. Após seus trabalhos 

iniciais, cada comitê formulou um "Plano de Reestruturação e Melhoria de Gestão" 

indicando suas metas de aprimoramento administrativo e os projetos direcionados para isso. 

A nova política de recursos humanos baseia-se nas alterações realizadas no regime de 

contratação e gestão do funcionalismo público com a emenda constitucional de 1998. Uma 

das principais mudanças foi a flexibilização da estabilidade nos cargos por insuficiência de 

desempenho ou por excesso de quadros. Segundo Bresser-Pereira (1988a), a demissão por 

insuficiência de desempenho tem como critério as avaliações periódicas do desempenho do 

funcionário, e no caso de demissão assegura-se ao servidor o processo administrativo com 

ampla defesa. Já a demissão por excesso de quadros segue os seguintes critérios: tempo de 

serviço, nota de conhecimentos relativos ao cargo em avaliação objetiva e avaliação de 

desempenho. Para evitar demissões políticas, a proposta do governo prevê a extinção do 

cargo com a demissão do funcionário, sendo que o cargo não poderia ser recriado dentro de 

um prazo de quatro anos. 

Para o ex-ministro, a demissão por insuficiência de desempenho contribui para a 

implementação da administração gerencial, já que sinaliza um processo de mudança cultural 

na gestão do setor público. A exoneração por excesso de quadros, por sua vez, promoveria a 

redução do déficit público, cumprindo os limites constitucionais de despesa com pessoal. 

Outras medidas de redução de custos apontadas pelo ex-ministro: a disponibilidade com 
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remuneração proporcional ao tempo de serviço e o teto de remuneração para servidores 

públicos. 

Com a reforma, o Regime Jurídico Único para os servidores públicos, que na 

Constituição de 1988 havia transformado todos os celetistas em estatutários, foi eliminado. 

Entre os objetivos da extinção do Regime Jurídico Único, Bresser-Pereira aponta a 

viabilização da contratação de funcionários públicos por meio do regime celetista e da 

criação de um regime especial de emprego público para os que trabalham no campo das 

atividades não exclusivas do Estado. Vale ressaltar que, com a mudança, o regime estatutário 

tornou-se exclusivo dos funcionários públicos de carreira, que estão vinculados ao núcleo 

estratégico do Estado. 

No que se refere à profissionalização da burocracia pública, Bresser-Pereira (2002) 

propõe uma política que prioriza a carreira dos servidores públicos que ocupam o núcleo 

estratégico do Estado. Para tanto, o ex-ministro estabeleceu um programa de concursos 

públicos visando captar recursos humanos com nível de pós-graduação, principalmente nas 

áreas de administração, economia e ciência política. Visando capacitar os gestores 

especialistas, foram criados cursos de formação e especialização na Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP). Também foi iniciada uma nova estratégia de remuneração 

para o segmento, visando diminuir a diferença em relação aos salários pagos no setor 

privado. 

 

2.5 O PLANO NACIONAL DE TURISMO 

 

O Plano Nacional de Turismo (2006) apresenta como objetivos o desenvolvimento 

qualitativo do produto turístico brasileiro, com a correspondente contemplação da 

diversidade natural, cultural e regional, assim como a facilitação e estímulo do consumo 

interna e externamente do produto turístico brasileiro. Esses dois objetivos amplos 

desdobram-se em oito objetivos mais específicos, que são diversificar a oferta turística, 

qualificar o produto turístico, estruturar destinos turísticos, elevar o consumo do produto 

turístico no mercado nacional e sua inserção competitiva no mercado internacional, qualificar 

e ampliar o mercado de trabalho e aumentar o gasto médio e a taxa de permanência do turista 

(OMT, 2006). 
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Como metas, foram estabelecidas: a provisão de circunstâncias para a geração de um 

milhão e duzentos mil empregos e ocupações novas, a elevação do número de turistas 

estrangeiros para nove milhões, a elevação do desembarque de passageiros em voos 

domésticos para sessenta e cinco milhões, a geração de U$S 8 bilhões em divisas, e a 

ampliação da oferta turística brasileira, a partir do desenvolvimento mínimo de três produtos 

qualificados em cada Estado da Federação e no Distrito Federal (OMT, 2006). 

Para tanto, foram estabelecidos sete macroprogramas que, ao direcionar a atuação das 

instituições do setor público, do privado e do terceiro setor, pretendem reduzir os problemas 

enfrentados pelo turismo. 

O primeiro macroprograma, ―Gestão e relações institucionais‖, desdobra-se em três 

programas – ―Programa de acompanhamento do Conselho Nacional do Turismo‖, ―Programa 

de avaliação e monitoramento do plano‖ e ―Programa de relações internacionais‖ - que visam 

à articulação das diferentes interfaces intragovernamentais e intersetoriais necessárias ao 

desenvolvimento do turismo. Foram definidos como objetivos para esse programa a 

integração das diferentes instâncias de governo (federal, estadual e municipal) visando à 

descentralização do processo decisório no âmbito do turismo brasileiro, a integração entre os 

setores privado e público e demais instituições voltada à otimização de recursos e da 

eficiência das ações, o monitoramento e avaliação dos resultados do Plano Nacional de 

Turismo e a participação em fóruns internacionais que sejam interessantes para o turismo 

(OMT, 2003). 

O segundo macroprograma, ―Fomento‖, desdobra-se em ―Programa de atração de 

investimentos‖' e ―Programa de financiamento para o turismo‖', que pretendem 

especialmente o crescimento do setor turístico, por meio do incentivo às micro, pequenas e 

médias empresas e ao consumidor final. Os objetivos desse programa são a ampliação e 

melhoria da infraestrutura turística do país, o aquecimento do mercado interno através do 

direcionamento de financiamentos ao consumidor final, a geração de divisas por meio da 

captação de investidores externos para o Brasil, o incentivo à pequena e média empresa, 

facilitando seu acesso ao crédito, a captação de investidores para projetos desenvolvidos em 

regiões potenciais ainda não desenvolvidas, e a geração de novos postos de trabalho por meio 

da construção de novos equipamentos turísticos e do desenvolvimento da atividade (OMT, 

2006). 

O terceiro macroprograma, ―Infraestrutura‖, desdobra-se em ―Programa de 

desenvolvimento regional‖ e em ―Programa de acessibilidade aérea, terrestre, marítima e 
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fluvial‖, que tem como finalidades a melhoria e a expansão da infraestrutura básica e de 

acesso no território nacional, ações que serão realizadas em parceria com os projetos do 

Prodetur Nordeste II, Sul Centro, Proecotur Amazônia e Programa Pantanal. Esses 

programas objetivam melhorar a qualidade de vida nas cidades turísticas, facilitar o acesso do 

fluxo de turistas, criar condições para a implantação de novos equipamentos turísticos e 

equilibrar o desenvolvimento das regiões brasileiras (OMT, 1999). 

O quarto macroprograma, ―Estruturação e diversificação da oferta turística‖, 

subdividido em ―Programa de roteiros integrados‖' e ―Programa de segmentação‖, visa à 

ampliação da oferta turística brasileira, a partir do aproveitamento da diversidade natural e 

cultural existente nas diferentes regiões do país. Para tanto, esse macroprograma definiu 

como objetivos elevar o número de produtos turísticos qualificados comercializados, 

diversificá-los com base na contemplação da multiculturalidade e diferenças regionais, 

reduzir as desigualdades regionais através da estruturação de produtos turísticos em todos os 

estados brasileiros e no Distrito Federal, aumentar o fluxo de turistas domésticos e 

internacionais e elevar o tempo de permanência destes através do aumento da oferta de 

produtos e serviços turísticos (OMT, 2003). 

O quinto macroprograma, ―Qualidade do produto turístico‖, desdobra-se em 

―Programa de normalização da atividade turística‖ e ―Programa de qualificação profissional‖, 

por acreditar que a qualidade dos produtos constitui fator indispensável para o sucesso dos 

destinos turísticos e propicia uma vantagem competitiva, tem por finalidade o 

aperfeiçoamento dos mecanismos de aprimoramento dos serviços - qualificação e orientação 

de recursos humanos, regulamentação do setor, inclusão de novas tecnologias e de processos 

de certificação - com a devida consideração das dinâmicas culturais e sociais dos destinos e 

das singularidades regionais. 

Assim, seus objetivos são a promoção da qualidade dos produtos turísticos nacionais, 

a qualificação, requalificação e capacitação dos recursos humanos dos diferentes níveis 

hierárquicos atuantes nas instituições do setor público e privado, apoiar programas de 

certificação de qualidade a serem aplicados nas empresas do setor, estabelecer – com a 

cooperação das instituições representativas do setor – a normalização dos serviços turísticos, 

gerar a melhoria da segurança e da qualidade destes e para referenciar os programas de 

qualificação profissional, intensificar os esforços acerca do cumprimento da normalização 

dos serviços com vistas à garantia da defesa dos direitos do consumidor turista, e fortalecer e 

descentralizar o sistema de fiscalização dos serviços turísticos (OMT, 2003). 
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O sexto macroprograma, ―Promoção e apoio à comercialização‖, desdobra-se em três 

programas, ―Programa de promoção nacional e internacional do turismo brasileiro‖, 

―Programa de reposicionamento da imagem Brasil‖ e ―Programa de apoio à 

comercialização‖, que pretendem diversificar a imagem do país enquanto destino turístico, 

por meio do contínuo planejamento e estabelecimento de produtos turísticos diversos - que 

explorem as singularidades culturais, sociais e naturais - e de programas de marketing, de 

promoção e de distribuição criativos e inovadores, tanto em mercados existentes como em 

novos mercados, conquistados no âmbito nacional e internacional.  

Os objetivos desse macroprograma compreendem a promoção da diversidade cultural 

e regional brasileira, a promoção das diferentes regiões do país com vistas à redução de suas 

desigualdades, o aumento do fluxo de turistas internacionais no Brasil, por meio de uma 

promoção intensa nos mercados sul-americano e nos grandes mercados emissores 

internacionais, o aquecimento do mercado interno com a promoção de uma maior oferta de 

produtos qualificados, e o fortalecimento dos negócios turísticos com a captação de maior 

número de eventos para o Brasil (OMT, 2006). 

Por fim, o sétimo macroprograma, ―Informações turísticas‖, possui a finalidade de 

estabelecer um programa contínuo e confiável de pesquisa sobre a oferta e a demanda 

turística no Brasil, capaz de gerar informações sobre o impacto econômico da atividade na 

economia – consequentemente fortalecer o setor – de auxiliar as tomadas de decisões, de 

favorecer captação de novos empreendimentos turísticos, de propiciar a profissionalização e 

de otimizar a aplicação de recursos públicos e privados.  

Este apresenta como objetivos: conhecer a oferta turística do mercado nacional, 

conhecer a demanda do mercado internacional, avaliar o impacto da atividade turística na 

economia, dar suporte à tomada de decisão dos dirigentes públicos e privados do turismo, 

bem como às ações de marketing, promoção e apoio à distribuição do produto Brasil e a 

decisão de potenciais investidores no setor do turismo (OMT, 1999). 

Vale ressaltar que o macroprograma de Estruturação e diversificação da oferta 

turística, de acordo com Scatolin (2004, p.8) constitui ―[...] a base de ação do Ministério do 

Turismo, por concentrar programas e projetos considerados desencadeadores de outros 

programas, projetos e políticas, em estados e municípios, principalmente no contexto do 

Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil‖. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CAMINHOS METODOLÓGICOS / TIPO DE PESQUISA 

 

De acordo com Costa e Costa (2001, p.4), metodologia ―é uma disciplina que se 

relaciona com a epistemologia e consiste em estudar e avaliar os vários métodos disponíveis, 

identificando suas limitações ou não no âmbito das implicações de suas aplicações‖.  

Para se fazer pesquisa, uma postura científica é de fundamental importância. Para 

Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p.13) ―a postura científica é, antes de tudo, uma atitude ou 

disposição do pesquisador que busca soluções sérias, com métodos adequados para o 

problema que enfrenta. [...]. A postura científica, na prática, é expressão de uma consciência 

crítica, objetiva e racional‖. 

 Esta pesquisa, face à sua natureza, caracteriza-se como documental, de caráter 

explicativo comparativo, com ênfase na abordagem quali-quantitativa. 

 A pesquisa documental ―é aquela realizada em documentos oficiais, ou seja, em atas, 

regulamentos, memorandos, balancetes, CD-ROM, Internet (quando o site for oficial), etc.‖ 

(COSTA; COSTA, 2001, p.62). Gonçalves (2005, p.60) afirma que este procedimento será 

―por meio de investigação, que engloba: observação (crítica dos dados na obra); leitura 

(crítica da garantia, da interpretação e do valor interno da obra); reflexão (crítica do processo 

e do conteúdo da obra); crítica (juízo fundamentado sobre o valor do material utilizável para 

o trabalho científico)‖. 

 Já a pesquisa explicativa ―representa uma investigação mais complexa, pois, além de 

fazer o registro dos dados, analisar e interpretar os fenômenos, busca identificar suas causas, 

explicando os ‗porquês‘ que fundamentarão o conhecimento científico‖ (GONÇALVES, 

2005, p. 99). 

 Como conceituação de pesquisa qualitativa Oliveira (2007, p.37) afirma ser ―um 

processo de reflexão e análise de realidade através da utilização de métodos e técnicas para 

compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua 

estruturação‖.  Esta autora ainda acrescenta que ―Esse processo implica em estudos segundo 

a literatura pertinente ao tema, observações, aplicações de questionários, entrevistas e na 

análise de dados, que deve ser apresentada de forma descritiva‖. 
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3.2 ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

 

―Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige uma pesquisa 

bibliográfica prévia, quer para o levantamento do estado da arte do tema, quer para a 

fundação teórica ou ainda para justificar os limites e as contribuições da própria pesquisa‖ 

(CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007, p.60). 

 Já a comparação ―é a técnica científica aplicável sempre que houver dois ou mais 

termos com as mesmas propriedades gerais ou características particulares [...]. Da 

comparação, importa abstrair as semelhanças e destacar as diferenças‖ (CERVO; BERVIAN; 

DA SILVA, 2007, p.32). Em nosso caso, utilizamos esta técnica para a comparação entre as 

três gestões de 1996 a 2008 e suas contribuições no campo do turismo para o melhor 

desenvolvimento do município de Manacapuru/AM. 

 

3.3 MÉTODO DE COLETA E ANÁLISE DO MATERIAL EMPÍRICO 

 

 Neste estudo, para a coleta de dados, adentrou-se na realidade do município, com 

vistas a realizar a investigação de campo para compreender as peculiaridades da gestão 

municipal adotada pelos três últimos prefeitos que refletiram no setor de turismo, utilizando-

se dos métodos e das técnicas já mencionados neste capítulo.  

 Realizou-se a exploração, análise, interpretação e comparações documentais, assim 

como os dados de outras fontes, para conduzirem às respostas ao problema de pesquisa.  

Consideram-se como o universo da pesquisa todos os documentos do município que 

forneçam informações sobre o desenvolvimento da cidade de Manacapuru-Am, estando 

incluso o setor turismo, e como fonte de pesquisa, foram utilizados os dois principais 

documentos: o Código Tributário Municipal de Meio Ambiente, Indústria, Comércio e 

Turismo – SEMATUR e o Plano de Gestão Municipal de Manacapuru/AM, ambos 

apresentam conteúdos que fundamentam as indagações deste estudo, tais como: as políticas 

de gestões públicas municipais adotadas no setor de turismo durante as gestões do período de 

1996 a 2008. 
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3.4 DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO - MANACAPURU 

 

Conforme Ruis (1999), até o ano de 1920, esta vila tinha o formato de um T. Eram 

apenas três ruas: a Eduardo Ribeiro, a Ribeiro Júnior e Barão do Rio Branco. Estas duas 

últimas chegavam até as proximidades do cemitério. 

Manacapuru é um município brasileiro do Estado de Amazonas. Com uma população 

de 86.472 habitantes, configura-se como a quarta maior cidade do estado e um dos pontos 

turísticos mais importantes da Amazônia, devido às festas populares da cidade. Possui uma 

área de 7.399 km². Localiza-se na Região Metropolitana da Grande Manaus, está situada à 

margem esquerda do rio Solimões, na confluência deste com o rio Manacapuru, a sudoeste 

de Manaus, da qual dista, em linha reta, 68 km (Fig.1). 

 

Figura 1: Ilustração da localização de Manacapuru 

 
Fonte: Ruis (1999) 

 

 

O município, a grosso modo, divide-se em zona urbana e zona rural. A zona urbana é 

constituída pela cidade e seus arredores. Nela se estabelece o centro comercial, o sistema de 

comunicação, a indústria, as praças, os jardins, os conjuntos residenciais, etc. Quando é 
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desenvolvida, possui escolas, hospitais, igrejas, consultórios, órgãos administrativos do poder 

público, clubes, parques, etc. 

A zona rural é o lugar ou espaço que se destina à exploração da terra. É nela que a 

população do campo exerce suas atividades agrícolas e agropecuárias. É da zona rural que 

provém os gêneros básicos da alimentação, como a carne, os peixes, os cereais, e os legumes. 

Da zona rural também vem a matéria prima para a indústria, como a madeira, as fibras, a 

borracha, a castanha, entre outros produtos. 

Até meados da década de 70, existia na cidade de Manaus, capital do Estado, uma 

outra cidade sobre o rio chamada de "cidade flutuante". Também às margens do rio 

Solimões, no porto de Manacapuru, está localizada uma pequena "cidade flutuante", onde 

existe um intenso e variado comércio de mercadorias e de produtos regionais. 

Eis o que existe em nossa cidade: três conjuntos residenciais, duas estações de 

tratamento de água, um batalhão da Polícia Militar, duas delegacias de polícia, um fórum de 

Justiça com duas varas, mais de seiscentos comércios registrados, três feiras (sendo uma 

especialmente para produtores), um mercado, duas grandes serrarias, uma agência dos 

Correios, uma central de energia elétrica, duas agências de bancos (embora no passado tenha 

existido cinco agências), várias indústrias de médio e grande porte (hoje somente duas e 

várias serrarias chamadas de fundo de quintal), três frigoríficos, duas prensas de juta, duas 

empresas de transporte rodoviário, duzentos e vinte carros de aluguéis (táxis), quatrocentos 

carros particulares, diversas casas de danças (clubes), várias oficinas de móveis e de 

concertos de carros, mais de uma dúzia de padarias, uma diversidade de motores marítimos, 

quatro balneários (todos no Lago do Miriti), uma rede de hotéis com mais de vinte hotéis, 

Exatoria de Rendas, uma agência da Receita Federal, um posto do Ministério do Trabalho, 

três escritórios de advocacia, representação do IBGE, INCRA, INSS, IDAM, etc. 

 

3.5 HISTÓRIA 

 

Segundo Antonio e Nogueira (1996), Manacapuru nasceu de antigas aldeias de índios 

mura. Com a chegada dos colonizadores portugueses atraídos pelas diversidades dos recursos 

naturais da região, foi elevada a município em 16 de julho de 1932. A seguir a apresentação 

da bandeira do município, bem como seu significado (Fig.2). 
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Figura 2: Bandeira de Manacapuru / Am. 

 
Fonte: Ruis (1999) 

 

A palavra Manacapuru é escrita em dourado e, no meio da faixa branca em sentido 

semicírculo, junto a ramalhetes em forma de leque em cor verde, um simboliza a juta e o 

outro a malva, produtos básicos da região. A cor azul simboliza a pureza de nosso céu, o 

branco simboliza a paz e o verde simboliza a floresta. Foi oficializada pela lei nº 29 de 11 de 

dezembro de 1973. 

Município localizado à margem esquerda do Rio Solimões, Manacapuru situa-se no 

encontro dos Rios Solimões e Manacapuru. Seu fuso horário apresenta uma hora a menos 

que o de Brasília.  

De acordo com Soffim (1983), no século dezoito, em 15 de fevereiro de 1786, depois 

da pacificação dos silvícolas, é fundada a atual cidade de Manacapuru, numa aldeia de índios 

muras. Setenta e nove anos depois, já no século dezenove, precisamente em 12 de agosto 

de1865, pela Lei Provincial nº 148, é criada a freguesia de Nossa Senhora de Nazaré de 

Manacapuru. Ainda neste século, aos 27 dias do mês de setembro de 1894, pela Lei Estadual 

nº 83, é criado o município de Manacapuru, desmembrado do município de Manaus, 

elevando-se a freguesia à categoria de vila. 

Aos 10 dias do mês de agosto de 1901, pela Lei Estadual nº 354, é criada a Comarca 

de Manacapuru. Vinte anos depois, aos 5 dias do mês de novembro de 1921, pela Lei 
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Estadual nº 1.126, é extinta a Comarca, restabelecida três meses depois, aos 7 dias do mês de 

fevereiro de 1922, pela Lei Estadual nº 1.133. 

Dez anos depois, ou seja, aos 16 dias do mês de julho de 1932, pela Lei Estadual nº 

1.639, a Vila de Manacapuru recebe foros de cidade, ficando o município definitivamente 

sediado na "Princesinha do Solimões". 

O Município de Manacapuru, até o início dos anos 80, compunha-se de várias vilas e 

povoados, entre os quais citamos: Colônia Bela Vista, Vila do Sacambu, Vila do Castanha, 

Vila de Campinas do Norte, Vila do Caapiranga, Vila do Anamã, Vila do Beruri, Vila do 

Itapuru, Vila do Paricatuba, Vila do Caviana, Vila do Tuiué e Vila do Ariaú. As vilas de 

Beruri, Anamã e Caapiranga, desde 1982, passaram à categoria de cidade e sede de 

municípios. Algumas outras vilas Manacapuru perdeu para esses novos municípios. 

Os povoados que ainda pertencem a Manacapuru são os seguintes: Botafogo, Vasco, 

Jaiteua de Baixo, Jaiteua de Cima, Monte Sião, Cajazeira, Irapajé, Macumiri, Paratarizinho, 

Boca do Jacaré, Paraná do Periquito, Vila Soares, Lua Nova, Timbó e Mundurucus. 

O aspecto mais característico do Município de Manacapuru, como no resto do Estado, 

é a circunstância de uma fechada floresta. 

Seu conjunto de plantas integra o quadro de mata amazônica, isto é, da mais extensa 

floresta equatorial do planeta, riquíssima em variedades de plantas que fornecem óleos, 

gorduras, essências, resinas, cera e bálsamos. 

Segundo Antonio e Nogueira (1996), a bonita Cidade de Manacapuru, vista do alto, 

não passa de uma singela clareira; um ponto no meio da mata, distante mais de duas milhas 

do Oceano Atlântico. A vegetação é formada por um número enorme de diferentes espécies 

florestais. Essa característica subordina-se ao relevo, solo e espécies que prevalecem.  

Na terra firme as matas são altas, principalmente no "centro" com árvores 

gigantescas, de belezas incomum; muitas variando de trinta (30) à quarenta (40) — ou mais 

— metros de altura. 

São madeiras duras e de um tamanho valor econômico, sendo bastantes procuradas 

pelas madeireiras do lugar. A citar: castanheira, louros, cedro, andiroba, massaranduba, 

sucupira, macacaúba, samaúma e muitas outras. Na mata de igapó, local um tanto solicitado 

por pescadores da redondeza, constitui-se de vegetação rica e bem típica. 
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A vegetação na área de Manacapuru proporciona ao trabalhador variedades de 

matérias-primas de grande valor específico a certos fins. A vegetação em si é uma atração à 

parte em mais de trinta mil quilômetros quadrados. 

Manacapuru está incluído na grande zona do clima equatorial, constituída de 

temperaturas elevadas e extensa umidade. 

O clima se caracteriza por duas estações bem definidas — uma seca e outra chuvosa. 

A amplitude térmica anual não vai além de 3°C. 

Pode se dizer que o quadro climático de Manacapuru é expresso por esses dois 

elementos - temperatura elevada e umidade. 

As chuvas são com frequência, logo acompanhadas de trovoadas. O céu é mais limpo 

pela parte matinal, tornando-se carregado pela parte da tarde e nublada à noite. Há duas 

distintas estações: inverno (estação chuvosa), que começa em dezembro e verão (estação 

seca) que se inicia em maio. Mas são estações instáveis, com isso alterando o quadro 

climático no lugar. 

Não existe um estudo específico sobre a composição dos solos do Município de 

Manacapuru, cientificamente falando. 

Tem-se apenas uma ideia geral sobre dois grandes grupos de "solos característicos, 

aliás, de toda a Amazônia: solos de várzea, ou seja, baixas terras, alagáveis e solos de terras 

firmes, nunca atingidas pelas enchentes. 

As várzeas são terras baixas com planícies fluviais, que alagam durante as enchentes. 

São constituídas de solos férteis, dispensando adubação, por se enriquecerem através da 

natureza, na época da subida das águas, com os sedimentos elevados pelo Rio Manacapuru; 

lida bastante com a lavoura de ciclo rápido, como a plantação da macaxeira, melancia, milho, 

batata-doce. 

As terras firmes, ou baixos platôs não inundam. Nelas encontramos árvores de grande 

porte e de valor econômico, como: sorva, castanha, batata, andiroba, sucupira, pau-rosa. 

Em todo o Município existem dezenas de importantes lagos; locais apropriados, 

cobertos de vegetação aquática e esconderijo perfeito às mais procuradas espécies de peixes, 

jacarés, tartarugas. 
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Os pescadores locais e da redondeza buscam com intensidade nesses depósitos 

d'água, acumulados nas depressões da planície amazônica, o produto maior no abastecimento 

populacional de Manacapuru. 

Ruis (1999) comenta que em uma região de mais de trinta (30) mil quilômetros 

quadrados, área de boa extensão territorial, onde congrega uma flora realmente complexa, 

fauna expressiva e numerosa, a natureza indomada condiciona e determina o modo de quem 

perdura nesta imensa gleba verde. Abrigando uma fauna numerosa e diversificada, a reserva 

natural do Município compreende desde os tantos quadrúpedes silvestres muitos dos quais 

em extinção — até centenas de aves que aí encontram seu refúgio. 

O pantanal da parte do Rio Manacapuru, Solimões e Purús, é riquíssimo no que diz 

respeito à fauna. Ele se caracteriza principalmente pela presença de dezenas de pássaros 

espalhados na extensão das margens de rios navegáveis e outros ainda não explorados. 

O aspecto ecológico apresenta uma infinita variedade de animais em convívio direto 

com a pacata natureza, somente interrompidos com a presença de caçadores, pescadores e 

outros que tencionam conhecer a região. 

Para Ruis (1999) é um equilíbrio ecológico que mantém estável a vida da zona rural, 

onde, sabedores desses problemas, alguns lagos e paranás estão proibidos a captura de 

animais. Como em várias partes do Estado, essas espécies vivem tranquilas, sem ameaças de 

estabilidade natural. 

Navegando pelo majestoso Rio Solimões (Amazonas), ou mesmo pelo Rio 

Manacapuru, os desenvolvidos roçados, plantações e rústicas casas são integrantes de uma 

paisagem que deslumbram os visitantes; por outro lado as viagens tornam-se monótonas 

devido o panorama permanecer por vários minutos sem que mude muita coisa. 

Quando em abundância oferece um colorido todo especial em alguns lugares do 

Município, ressaltando o Lago do lapuá, Acará e Piranha. No período da seca, o caboclo 

abate nas terras firmes as preciosas antas, capivaras, onças, queixadas, pacas, cotias e 

caititus. São animais mais utilizados na alimentação do que no comércio, devido a época não 

ser copiosa. 

A fauna aquática é de potencial tamanho, apesar de estar restrita sua captura. A 

mesma é realizada indiscriminadamente o ano todo, quando consideram como safra a estação 

em que as águas dos rios baixam, eis então que a pesca torna-se mais acessível. 
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Quanto ao extrativismo e pesca, que também faz parte da economia do Estado e do 

nosso município de Manacapuru, explorou os seguintes produtos: borracha (seringa), 

castanha, batata, sorva, madeira (cedro, louro-mamori, jacareúba, açacu, itaúba, cipó, virola, 

pau-rosa, pau-darco, paracuúba, esta última é a madeira mais forte do mundo). Todas estas 

madeiras eram e são de grande valor e foram marcos de nossa economia. 

As principais espécies do ramo do pescado era o famoso pirarucu, o peixe liso, o 

jacaré, o tracajá, a tartaruga e o admirável peixe-boi. 

Nesse ramo as espécies preferidas era a onça-pintada, o gato-maracajá, a ariranha, a 

lontrinha, o porco-do-mato, o caitetu, o queixada, o veado e a anta. Todas estas espécies 

serviam para exportação e consumo regional. De quase todos esses animais aproveitava-se 

tanto a pele como a carne, com exceção da lontra, da onça e da ariranha, dos quais somente 

se aproveitava a pele. Exemplos: a famosa anta, veado, caitetu, queixada, cutia, paca, cuandu 

(porco-espinho), os macacos, guaribas e outros animais. Todos são comestíveis e 

comerciáveis. 

Para Antonio e Nogueira (1996) dessa terceira parte do século até ao fim, tudo passou 

a ser mais fácil, com os grandes e potentes barcos intensificando o desenvolvimento. Este 

ramo evoluiu com rapidez, de maneira que 20 a 30% da população passou a possuir meios de 

transporte para a condução de seus produtos, uns com barcos pequenos, outros com barcos 

grandes, isto é, de acordo com o respectivo poder aquisitivo. 

O tempo da colheita coincide com a enchente dos rios. Então a juta e a malva das 

vazantes vão sendo colhidas, obedecendo o seguinte processo: cortadas, amarradas em feixes 

e afogadas na água, sob o peso de toras de pau ou de barro.  

Após um período de 12 a 15 dias, quando as cascas já estão amolecidas, descobre-se 

os feixes para retirar as fibras das varas. A esse processo chama-se "lavagem de juta" e nele 

havia muito perigo, devido a quantidade de feras existentes nas águas, tais como: o jacaré, a 

cobra, a arraia e o poraquê. Nessa época o jacaré ainda não era perseguido e por isso ele 

atacava as pessoas que trabalhavam na lavagem da juta, dentro das águas. 

Algumas pessoas morreram quando mergulhavam para retirar os feixes de juta que 

estavam no fundo da água. Então era quando o jacaré ou a cobra atacava a pessoa, que não 

tinha chance de se defender e acabava morrendo. Nesses casos, quando os companheiros de 

trabalho percebiam o ataque e se propunham a acudir a vítima esta já estava morta. As vezes 

nem o corpo aparecia.  
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O poraquê também mata liberando potentes descargas elétricas. Das feras 

mencionadas, a menos perigosa é a arraia, que só faz picar, produzindo uma dor que só passa 

depois de vinte e quatro horas e deixando uma marca para sempre no lugar da picada. 

Mesmo assim as pessoas venciam os obstáculos e a economia crescia. Os plantadores 

de juta e malva foram os braços fortes dessa grande economia amazônica. A fibra, portanto, 

foi peça principal do desenvolvimento da zona rural, com 60% do desenvolvimento do 

Estado do Amazonas. No auge da economia da fibra, 40% dos juticultores compraram seus 

motores, com os quais faziam suas viagens com tranquilidade. 

Na última década do século XX, a juta e a malva tiveram seu triste final. O povo da 

zona rural ficou sem opção econômica, sem perspectivas, fato que provocou o maior índice 

do chamado êxodo rural. Era o homem do campo dirigindo-se para as grandes e pequenas 

cidades, com a finalidade de conseguir emprego para garantir a sobrevivência da família. 

Faz-se necessário criar alternativas para o homem rural, a fim de que ele possa 

melhorar suas condições de vida e assim garantir a possibilidade de sua fixação no campo, 

assegurando uma produção agrícola que satisfaça as necessidades urbanas. 

Agora vamos falar dos pantanais que existem no município de Manacapuru, 

verdadeiras riquezas produzidas pela natureza. No verão são campinas verdejantes, formadas 

de muitos lagos e igarapés secos. Nessas campinas naturais, os criadores de gado colocam 

seus animais para pastarem no período da vazante. 

O primeiro pantanal fica localizado entre os rios Manacapuru e Solimões. 

Denominado de Pantanal do Piranha, constitui-se em importante estação de reprodução de 

espécies de aves, peixes e animais silvestres. Além disso, também é rota de aves que migram, 

no período do inverno, do extremo norte para o extremo sul do continente americano. 

Outro pantanal importante está localizado entre o rio Solimões e o Paraná do 

Manaquiri, também rico em espécies de peixe, aves e animais silvestres. Em face dessa 

riqueza e variedade de espécies, muitos pescadores e caçadores são atraídos ao local, onde 

praticam atividade predatória. 

O terceiro pantanal está localizado entre o distrito do Caviana, paraná do Beruri e o 

rio Solimões. Nesse pantanal existe uma infinidade de cursos de águas correntes, formados 

por pequenos lagos e estreitos paranás. Aqui, também, existe uma variedade de espécies 

silvestres, comum à fauna regional. 
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Conforme Soffim (1983), às festas tradicionais do nosso município, mesmo àquelas 

que fazem parte do calendário dos novos municípios desmembrados de Manacapuru. A mais 

tradicional é a de São Francisco, que acontece nos dias 3 e 4 de outubro, em Anamã, Supiá e 

na Costa do Lago Preto. Em 20 de janeiro, no Caapiranga e na estrada Manoel Urbano, é 

realizada a festa de São Sebastião. A festa de Santo Antônio, no dia 13 de junho, é celebrada 

na Terra Preta e na Vila do Caviana. As festas de São João e de São Pedro, respectivamente 

nos dias 24 e 29 de junho, acontece no Lago do Miriti e na antiga ilha do Jaraqui.  

Não podemos deixar de mencionar a grande festa de cristandade, o Natal de Jesus 

Cristo, e a festa de nossa cidade, a Princesinha do Solimões, em 16 de julho. Por último, é de 

se destacar o Festival das Cirandas, realizado no mês de agosto que tem sido o período em 

que a cidade tem recebido mais turistas, isto se dá pela qualidade da apresentação das 

cirandas. 

Anualmente ocorrem vários eventos de caráter religioso em nossa cidade, tais como: 

festa de Nossa Senhora de Nazaré; congressos e encontros de jovens da Igreja Católica; 

congressos de jovens e encontros de adolescentes da Igreja Assembleia de Deus e das demais 

igrejas evangélicas; aniversário da primeira Igreja Batista; e retiros de várias igrejas no 

período de carnaval. 

Assim resumimos a História do município de Manacapuru e da Princezinha do 

Solimões, com dados e, informações que futuras gerações tomarão conhecimento. 

 

3.6 O TURISMO EM MANACAPURU/AM 

 

O Turismo no Município de Manacapuru é uma premissa para o desenvolvimento 

econômico da região. O Município possui uma grande variedade de recursos naturais que 

podem ser aproveitados economicamente de maneira sustentável por meio da atividade 

turística, gerando emprego e renda para a região. 

Nesse panorama encaixa-se o presente Plano de Gestão Municipal do Turismo de 

Manacapuru, pautado no desenvolvimento sustentável da atividade turística, com aplicação 

no período de 1996 a 2008. 

Ainda como objetivos específicos do Plano, são contemplados os seguintes itens: 

 Elaborar levantamento bibliográfico para formatar o Plano de Gestão Municipal 
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de Turismo de Manacapuru; 

 Identificar as potencialidades e vocação turística do Município de Manacapuru; 

 Traçar o perfil dos turistas que visitam o Município no período da alta estação; 

 Consolidar e apresentar o Plano de Gestão Municipal de Turismo de Manacapuru. 

O desenvolvimento deste Plano utiliza como principais metodologias a pesquisa 

bibliográfica e a sites especializados e pesquisas em fontes da Empresa Estadual de Turismo 

- AMAZONASTUR, através da análise do perfil socioeconômico do Município e os 

indicadores de Turismo do Estado, para a elaboração de estratégias para o desenvolvimento 

turístico na região. 

O Turismo, em especial o Ecoturismo, tende a se tornar uma atividade econômica e 

social cada vez mais importante para a região amazônica, principalmente por se constituir 

numa alternativa concreta de geração de emprego e renda para a população local, além de 

contribuir para a preservação do patrimônio natural. 

Sabe-se que o Turismo chega a envolver 52 (cinquenta e dois) segmentos econômicos 

diferentes, empregando, em sua cadeia, tanto a mão-de-obra mais qualificada, em área que 

utilizam desde alta tecnologia (transportes e comunicação) até as de menor qualificação, seja 

no emprego formal ou informal. 

O Turismo é uma das atividades econômicas que mais cresce mundialmente e que 

mais influencia no desenvolvimento de um país e/ou região, estimulando diretamente 

economias locais. No "bolo" do Produto Interno Bruto - PIB mundial, ele representa mais de 

10%. E é responsável por cerca de 8% dos empregos no mundo. Sem dúvida, o Turismo 

irriga a economia e tem o papel fundamental para a redução de desigualdades regionais e 

sociais no Brasil. 

O desenvolvimento do Turismo sustentável está intrinsecamente relacionado ao 

conceito de desenvolvimento sustentável, definido em 1987 pela Comissão Brutland como 

aquele que "satisfaz as necessidades da atualidade sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras para satisfazer às suas". 

Neste contexto, o turismo sustentável é a forma de turismo que facilita o 

desenvolvimento sustentável ou que se realiza de maneira a preservar os recursos naturais, 

respeitando as comunidades locais, garantindo o desenvolvimento econômico. 
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No que diz respeito ao meio ambiente, o Turismo sustentável propicia a preservação 

da biodiversidade das áreas em questão e conserva os recursos naturais (hídricos, de fauna e 

flora), estabelecendo-se um sistema de manejo dos recursos. 

Já em relação aos aspectos sociais e culturais, o turismo sustentável aumenta a 

participação dos membros das comunidades e o controle sobre suas vidas, fortalecendo seus 

valores e sua identidade. 

Por sua vez, no que tange ao aspecto econômico, o turismo sustentável é aquele que 

gera emprego, distribuição de renda e multiplicadores econômicos, melhorando a qualidade 

de vida das gerações atuais e possibilitando condições de continuidade para as gerações 

futuras. 

Somente a interação de todos os envolvidos com a atividade turística pode garantir a 

sustentabilidade. O papel dos gestores em turismo é otimizar os impactos positivos e 

minimizar os negativos. Somente dessa forma o turismo será efetivamente um meio para 

promover o bem-estar social e entrar na pauta econômica dos municípios, estados e países. 

Nesse contexto, surge a importância do planejamento em turismo. 

O ato de planejar consiste em determinar: 

1) objetivos; 

2) ações por meio das quais será possível atingi-los; 

3) quem deverá executá-las; 

4) que recursos são disponíveis e necessários; e 

5) em que prazo os objetivos devem ser atingidos. 

O foco do planejamento da atividade turística é o desenvolvimento de uma 

localidade, destino ou empreendimento turístico. 

Em muitos destinos com potencial turístico, dentro e fora do Brasil, o processo de 

planejamento foi deixado de lado em prol do desenvolvimento e dos lucros imediatos. 

Para evitar esses problemas, o planejamento desempenha função primordial. É a 

partir dele que serão ordenados os esforços em busca do turismo sustentável. 

Quando se fala em prever o futuro do turismo numa determinada localidade, é 

necessário, a priori, que os gestores façam uso de uma série de informações sobre a 
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atividade. Esses dados são coletados, organizados e inter-relacionados, para compor um 

quadro de como está, hoje, o turismo. 

Esse quadro é o chamado inventário, ou seja, uma descrição do que se tem na 

atualidade. A partir do inventário, será possível estabelecer um diagnóstico para o local, ou 

seja, analisar a situação atual identificando as potencialidades, fragilidades, ameaças e 

oportunidades para o destino. 

A partir desse diagnóstico, serão estabelecidas as estratégias para o desenvolvimento 

do turismo, ou seja, linhas gerais de ação para sanar os problemas identificados e 

potencializar os impactos positivos. 

Todos os anos, ocorre a tradicional festa das cirandas, com o desfile de vários grupos 

de ciranda da cidade. Sendo um dos maiores atrativos turísticos, esse festival é realizado na 

última semana do mês de agosto, atraindo milhares de visitantes para conhecer um pouco 

mais da cultura manacapuruense. Três agremiações disputam o festival: Flor Matizada, 

Guerreiros Mura e Tradicional (Fig.3).  

 

Figura 3: Festa das Cirandas – Município de Manacapuru / Am. 

 
Fonte: Ruis (1999) 

 

 

A formação administrativa da povoação deu-se pela Lei n.° 148, de 12 de agosto de 

1865 que criou a Freguesia de Nossa Senhora de Nazaré de Manacapuru, com sede na 

povoação de Manacapuru. A Lei n.° 83, de 27 de setembro de 1894, criou o município com 

território desmembrado do de Manaus, ocorrendo sua instalação no dia 16 de junho de 1895. 
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A Comarca de Manacapuru foi criada pela Lei n.° 354, de 10 de setembro de 1901. 

Por força da Lei n.° 1.126, de 5 de novembro de 1921, foi extinta a comarca de Manacapuru 

e restabelecida no ano seguinte, conforme Lei n.° 1 133, de 7 de fevereiro. 

O Ato estadual n.° 1.639, de 16 de julho de 1932 concedeu à sede do município foros 

de cidade. De acordo com a divisão administrativa vigente em dezembro de 1959, compõem 

o Município três distritos: Manacapuru, Beruri e Caapiranga. 

Para Augusto (2010), o clima de Manacapuru é quente, mas é amenizado por alta 

pluviosidade e pelos ventos alísios que sopram do Atlântico. À noite, ocorrem quedas de 

temperatura, diminuindo bastante os rigores do calor. Há duas estações distintas: inverno, 

que começa em dezembro, e verão, que se inicia em maio. Banham o município os rios 

Solimões, Purus, Manacapuru e Jará. 

Tal qual a variedade cultural verificável em Manacapuru, são diversas as 

manifestações religiosas presentes na cidade. De acordo com o IBGE (2009, apud censo de 

2000), a população de Manacapuru declara-se católica em sua maioria, apesar do crescimento 

gradativo do número de evangélicos e outras religiões cristãs na cidade. 

Caracteriza-se especialmente pela coleta de borracha e castanha, exploração de caça, 

pesca, pecuária extensiva nos campos naturais e incipiente agricultura itinerante nas terras 

firmes, salientando-se, nos últimos anos, a cultura da juta e da pimenta-do-reino. Observa-se 

que, embora o município tenha nas indústrias extrativas animal e vegetal uma expressiva 

fonte de riqueza, é a agricultura, em particular a cultura da Juta, a sua base econômica. O 

valor da produção de juta representa aproximadamente 85%, do total dos produtos e 30% do 

total da produção estadual. O município produz ainda café, limão, manga, melancia, melão, 

tangerina e tomate. 

Atualmente, a localidade está vivendo um novo tempo, pois várias mudanças estão 

sendo feitas em sua estrutura socioeconômica. O Gasodotudo Coari-Manaus, que abriu a 

oportunidade para a criação de muitos empregos direta ou indiretamente ligados a essa obra. 

Outra atividade que foi muito aguardada pela população é a ponte ―Rio Negro‖ (Fig.4), que 

facilitou muito o escoamento da produção agrícola de vários municípios, bem como a 

instalação de indústrias de processamento na cidade. Foi inaugurada em 24 de 

outubro de 2011. É a única ponte que atravessa o trecho brasileiro do Rio Negro, sendo 

considerada como a maior ponte fluvial e estaiada do Brasil, com 3,5 quilômetros de 

extensão (3.595 metros).  
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Figura 4: Ponte Rio Negro 

 
Fonte: Daniel Guedes (2012) 

  

  

Em 24 de outubro de 2011, no aniversário de 342 anos da capital do Amazonas, a 

fonte foi inaugurada pela atual presidente do país, Dilma Roussef, que garantiu uma 

promessa feita antes à cidade: a extensão da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos e a 

extensão dos benefícios para toda a região metropolitana, garantindo a extensão de incentivos 

além do Polo Industrial de Manaus, tendo como principal objetivo de conurbar com mais 

facilidade os municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão com a capital amazonense. 

A Região Metropolitana de Manaus, também conhecida como Grande 

Manaus ou RMM reúne oito municípios em processo de conurbação. Foi criada pela Lei 

Complementar Estadual nº 52 de 30 de maio de 2007. É formada por oito municípios, sendo: 

Manaus, Iranduba, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Novo 

Airão, Presidente Figueiredo e Itacoatiara. O termo refere-se à extensão da capital 

amazonense com seus municípios vizinhos em conurbação formando uma única metrópole. 

Com 2.283.906 habitantes (IBGE/2012), é o maior aglomerado urbano da Região Norte do 

Brasil e o décimo primeiro de todo o país. 
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Além disso, a Região Metropolitana de Manaus é um dos maiores parques industriais 

da América Latina. Sozinha, representa 60% da população do estado do Amazonas e cerca de 

14,89% da população de toda a Região Norte do Brasil.  

A Amazônia deu ao Brasil autossuficiência na produção de fibras duras para a 

fabricação de sacaria, motivo pelo qual o cultivo da juta e das fibras similares ocupa lugar de 

destaque na economia regional. Introduzida na região por japoneses, essa cultura adaptou-se 

ao meio e desenvolveu-se, sobretudo nas várzeas do médio e baixo Amazonas. O município 

inclui-se entre os três maiores produtores de juta do Amazonas. 

A pecuária tem pouca expressão na economia local. Em 1957, o total da população 

pecuária de Manacapuru era de 13.210 cabeças, destacando-se o rebanho de suínos, com 

7.000, e o de bovinos, com 4.500. O valor total da população pecuária estava estimado em 23 

milhões de reais, dos quais 16 pertenciam ao rebanho de bovinos e seis ao de suínos. 

 A economia amazônica é caracterizada pelos produtos de coleta da indústria extrativa 

vegetal, sendo extraordinários os recursos da hileia. Segundo o valor da produção, a 

borracha, as oleaginosas e a madeira aparecem em primeiro lugar. Manacapuru produz, em 

escalas apreciáveis, castanha-do-pará, borracha, balata, sorva sernambi e essência de pau-

rosa. 

A pesca é exploração econômica importante no Amazonas, onde uma prodigiosa rede 

hidrográfica - com sua característica riqueza em rios, igarapés, furos, canais, lagos - oferece 

ao habitante meio propício ao desenvolvimento dessa atividade, que ali desempenha papel 

decisivo na alimentação das populações ribeirinhas e constitui, em certas áreas, excelente 

fonte de renda. A pesca do pirarucu é a mais importante e metódica, dando origem a uma 

indústria que para a região é significativa. Em Manacapuru, a produção do pescado tem 

participação ativa na economia local. Dos processos usados na pesca do pirarucu, o mais 

empregado é o arpão. O peixe fisgado é recolhido à margem do rio, onde é limpo, retalhado, 

salgado e exposto ao sol. Depois de seco, o pirarucu é acondicionado em pacotes de 35 a 45 

quilos e exportado para os centros consumidores. 

A produção industrial está intimamente ligada à agricultura e à indústria extrativa 

local. Existem no município duas serrarias, duas usinas de destilação de óleo de pau-rosa, 

uma fábrica de aguardente de cana e uma usina de beneficiamento de arroz. 

O município mantém transações comerciais com as praças de Manaus e Belém. Entre 

os produtos que importa aparecem, em primeiro lugar, gêneros alimentícios, tecidos, 
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medicamentos, ferragens e material elétrico. A sede municipal conta com 81 

estabelecimentos de comércio varejista e nove de comércio atacadista. 

A cidade conta com várias escolas de ensino fundamental e médio, bem como um 

Campus da UFAM (Universidade Federal do Amazonas) e outro da UEA (Universidade do 

Estado do Amazonas). 

Entre as principais escolas, destacam-se a José Seffair, localizada no bairro da Terra 

Preta, a Nossa Senhora de Nazaré, localizada no centro, e a José Mota, localizada no bairro 

da Liberdade. Uma vez por ano, os alunos das redes municipal e estadual disputam o JOEM 

(Jogos Olímpicos Escolares de Manacapuru), no qual são revelados talentos como Alex 

Maximiliano, que hoje compete mundialmente no arremesso de dardo. 

Os rios amazônicos são, ainda hoje, como no tempo do Brasil-Colônia, as únicas vias 

de penetração dessa região. A navegação fluvial é muito intensa no Amazonas (Solimões), 

nos baixos cursos de alguns afluentes e em outros, que são navegáveis até o alto curso, como 

acontece nos rios Juruá e Purus. Os tipos de embarcação utilizados no Amazonas variam 

desde a pequena "montaria" até os navios de grande calado, sendo também empregados 

navios de tamanho médio, que ligam Belém e Manaus às sedes municipais situadas nos altos 

rios. São usadas ainda embarcações a vela, denominadas geralmente "canoas", "geleiras", 

"vigilengas" etc., que realizam grande parte do tráfego, e "batelões" e "ubás" com motor. 

Existe uma estação rodoviária em Manacapuru. Empresas de ônibus fazem rotas da 

cidade para Manaus, Iranduba, Novo Airão e vilas e povoados do interior. As principais 

rodovias são: AM-070: faz a ligação com o município de Iranduba e Manaus; AM-254: faz a 

ligação com o município de Novo Airão. 

 

3.6.1 Pontos turísticos do município de Manacapuru / AM 

 

Situado numa das mais belas regiões do Amazonas, o município de Manacapuru vem 

se modernizando rapidamente nos últimos anos para tornar-se um grande polo turístico. 

As melhorias na infraestrutura e a criação de novos atrativos, aliadas à hospitalidade 

de sua gente, mostram que Manacapuru está verdadeiramente se transformando em um 

grande centro. 



64 

 

Os principais sistemas naturais, presentes em Manacapuru e seus atrativos potenciais 

para o Ecoturismo com base na classificação de Beni (2001) onde são considerados os 

aspectos geológico-geomorfológicos, hidrológicos e Unidades de Conservação de 

Manacapuru, alguns ecossistemas sazonais e de distribuição restrita são extremamente 

importantes para a biota do município. 

Eles incluem as pequenas praias das margens dos rios, as cachoeiras e pedrais. Esses 

ambientes estão disponíveis somente na época das vazantes e são utilizados como sítios de 

reprodução para, pelo menos, 15 espécies de vertebrados, incluindo sapos, quelônios, aves e 

lagartos. A presença dos ecossistemas fitogeográficos e hidrológicos, além de serem 

importantes para a biota do município, contribui para a riqueza da beleza paisagística que 

pode ser conservada pelas unidades de conservação implantadas. 

A vegetação no município de Manacapuru é caracterizada predominantemente pela 

Floresta Tropical Densa (Sub-região dos Baixos Platôs da Amazônia), com cobertura de 

árvores emergentes, cujo domínio é interrompido frequentemente pela subformação de 

Floresta Tropical Aberta de Palmeiras. 

A feição dominante é definida pela descontinuidade do estrato uniforme, determinado 

pelas copas mais elevadas de grandes árvores como a Castanheira - Bertholletia Excelsa, 

Maparajuba - Manilkara Surinamensis, Paricá - Parkia Ulei, Angelim - Diniza Excelsa, 

Piquiá - Cariocar Villosum e Quaruba - Vochysia Guianensis. 

Sua composição florística é muito rica em espécies de troncos bem formados. 

A fauna é extremamente rica devido aos numerosos biótipos, o que garante uma 

grande diversidade de animais. O levantamento de avifauna realizado nessa região aponta a 

ocorrência de um grande número de espécies restritas a esses ecossistemas. Embora não haja 

estudos globais para a fauna que definam um inventário, endemismos e adaptações 

evolutivas, para a área do Município, tem-se a comprovação da alta densidade e diversidade 

de fauna ictiológica. 

A fauna e a flora Manacapuruenses constituem, inegavelmente, importantes riquezas 

naturais. Na primeira sobressaem, pelo seu valor econômico, a seringueira e a castanha-do-

pará. Na segunda, peixes de várias espécies, entre os quais se destacam o pirarucu, o 

tambaqui, o peixe-boi etc., e animais silvestres como queixada, veado, caititu e muitos 

outros. 
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Já a fauna de vertebrados de médio e grande porte apresenta pouca diversidade. 

Informações semelhantes foram apresentadas por Ayres et al. (1992), ao afirmar que os 

mamíferos como a anta - Tapirus terrestres, o catitu - Tayassu tajacu, a paca -Agouti paca e 

as cotias - Dasyprocta sp não ocorrem com grande frequência nos locais de grande 

concentração de populações humanas. Em Manacapuru, a dieta dos moradores da área rural é 

composta basicamente de peixes, aves, mamíferos e répteis. 

O município de Manacapuru tem nos atrativos e recursos naturais o principal 

componente de sua singularidade. 

Há também notícias da existência de minérios no município, como carvão-de-pedra 

de boa qualidade, que segundo consta existe nas proximidades do lago Jaetéua. 

O rico patrimônio arquitetônico concentra-se ao longo da avenida Eduardo Ribeiro, 

onde as construções coloniais relatam as marcas dos tempos áureos do ciclo da borracha, 

como o caso de residências de famílias tradicionais, com prédios da Maçonaria (1897), da 

Restauração (1898), a igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré e a sede da Prefeitura 

(1934), além da Casa de Cultura e o Fórum, do início da década de 30. 

A culinária local destaca-se pelas comidas típicas como o tacacá, peixes servidos com 

molho de tucupi, como tucunaré e pirarucu, fartos no grande rio que banha a cidade, 

Solimões. 

O polo oleiro de Manacapuru é o maior consumidor de lenha no Estado do 

Amazonas, abastecendo com telhas e tijolos todo o mercado de Manaus. Dados do Serviço 

Brasileiro de Apoio a Pequenas e Microempresas - SEBRAE mostram que, dos diversos 

ramos de indústrias do setor primário instaladas em Manacapuru, a atividade oleira 

desempenha papel de destaque na economia local. 

Nessa região, ainda hoje, o recurso florestal utilizado como lenha provém do 

extrativismo desordenado das florestas primárias ou secundárias, onde não é aplicada 

nenhuma técnica de manejo, o que faz com que a floresta primária comercialmente 

aproveitável se torne cada vez mais inacessível. 

O município é cortado por muitos igarapés e lagos que facilitam a navegação de 

embarcações de pequeno calado no período das cheias. O rio Manacapuru e o lago com o 

mesmo nome desaguam no rio Solimões. Outros importantes lagos como Pesqueiro, 

Carabuoca, Manaquiri, Castanho, Janauacá e Mamori localizam-se à margem esquerda do rio 

Solimões. 
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Os rios e os lagos são os mais estruturados componentes da oferta natural da região. 

As atividades realizadas em meio a tais ambientes são as mais comuns na região, quais 

sejam: RDS, REBIO, entre outros. 

A existência de diversos atrativos em unidades de conservação passíveis de visitação 

turística e/ou científica é importante elemento que auxilia na fixação do destino como local 

de preservação da natureza. Contudo, são necessários cuidados para que a natureza, foco 

desta visitação, não sofra consequências árduas através dela. 

Sendo assim, é de extrema importância a verificação acurada das atividades passíveis 

ou não de realização em cada uma das unidades, bem como a identificação dos públicos-alvo 

dessas visitas. A natureza na região não deve ser vista apenas como oferta turística, mas sim 

como bem a ser preservado para a posteridade. 

Há belíssimas paisagens na região, mas a inserção do turista nessas paisagens não é 

elemento trabalhado. Sendo assim, faz-se necessária a estruturação dos recursos já 

identificados no destino para que se tornem produtos turísticos reais. 

Já os atrativos e recursos culturais presentes na região podem agregar valor à 

visitação dessas áreas naturais. Compreendem-se como atrativos e recursos culturais não 

apenas o património edificado, construções com valor histórico, mas também os museus e 

manifestações da tradição amazônica, como a gastronomia e o artesanato regionais. 

Essas manifestações auxiliam na composição da atmosfera misteriosa do destino, 

assim como contribuem para aumentar a permanência do turista no destino. Dentre os 

eventos, o maior destaque é o Festival de Cirandas, bastante relacionado às manifestações da 

cultura amazonense, previamente citadas, e que já tem alcance nacional. 

A realização de eventos de médio porte, como o Festival, exige a existência de 

estruturas físicas para tal e cuidado com a manutenção da originalidade dos ritos, panorama 

ainda não atingido por grande parte dos eventos realizados no Amazonas. 

 

RDS - Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Piranha 

 

A Reserva do Piranha, primeira Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do 

Amazonas, está localizada na margem esquerda do Rio Solimões, próxima à foz do Rio 
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Manacapuru, onde existe um complexo de lagos denominado "Lago do Piranha",  distante 

110 Km de Manaus e 25 Km da Cidade de Manacapuru. 

 Criada em 1997, a reserva tem corno objetivo proteger o ecossistema, ampliar o 

desenvolvimento sustentável para os habitantes da reserva, além de oferecer a pesquisa 

científica, ecoturismo e educação ambiental. 

O tempo de acesso partindo do cais do porto da cidade é de três horas de barco, uma 

hora de voadeira e quinze minutos de hidroavião. A reserva encontra-se no quadrilátero 

definido pelas coordenadas geográficas: latitude: 3°17' S a 3°34' S; e, longitude: 60°35' W a 

61°08'W. 

Está inserida no Corredor Central da Amazônia, caracterizando-se como área 

prioritária para a conservação do Projeto Nacional de Corredores Ecológicos, o qual pretende 

viabilizar o gerenciamento das grandes extensões de terras que contêm ecossistemas 

florestais considerados prioritários para a conservação da biodiversidade. 

Com uma área de 103.000 hectares, representa mais de 14% do território do 

município de Manacapuru, o qual possui uma superfície de 7.367 Km
2
, com cerca de 24,2% 

(24.962 ha) de superfície permanentemente inundada e 75,8% (78.038 ha) de superfície 

terrestre, que emerge somente no período da vazante. 

Sua criação foi proposta pela Prefeitura Municipal de Manacapuru, após estudos 

realizados por consultores da Ambiental Consultoria & Assessoria e técnicos do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, sendo criada a 

partir de Lei n° 009/97 em 04 de Julho de 1997. 

Essa Unidade de Conservação - UC foi criada para a preservação e conservação do 

ecossistema de várzea ali existente, e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios 

necessários para a reprodução e a melhoria dos modos, da qualidade de vida e exploração dos 

recursos naturais das populações tradicionais, bem como propiciar, também, um grande 

potencial para pesquisa, ecoturismo e educação ambiental. 

A fauna é diversificada. A Reserva é rota migratória e de reprodução de aves como: 

garça branca, jaçanã e pato-do-mato. Possui, também, grande variedade de peixes, 

destacando-se o bodó, a piranha e o aruanã. Na época de seca, a presença de milhares de 

jacarés-açus é marcante. 

A vegetação da região é tipicamente de várzea, que se forma numa planície de 

inundação, e é constituída por áreas de tensão ecológica, num processo de sucessão com 
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florestas de formação, florestas de palmeiras e florestas densas sujeitas às cheias sazonais e 

ecologicamente adaptadas às intensas variações do nível d'água. As espécies vegetais mais 

frequentes, neste tipo de habitat, são: sumaúma, assacua, axixá, gramíneas e agrupamentos 

de palmeiras. 

Residem na Reserva 39 famílias, na sua maioria em casas flutuantes, construídas 

sobre toras de assacua. Vivem da pesca, que lhes garante alimentação e modesta fonte de 

renda. 

A Reserva do Piranha está sendo beneficiada com as ações do Programa de 

Desenvolvimento Sustentável do Gasoduto Coari Manaus, que, no decorrer deste ano, 

entregará à Reserva os benefícios sugeridos pelas comunidades, que já estão incluídos no 

Projeto de infraestrutura comunitária, como: perfuração de poços e rádios de comunicação. 

Também será proporcionada a formação dos planos de manejo do jacaré, pirarucu e 

meliponicultura. 

 

REBIO - Reserva Biológica do Abufari 

 

Unidade de Conservação com 288 mil ha, criada em 20/09/1982 através do Decreto 

87.585, abrangendo as terras dos Municípios de Manacapuru e Tapauá. O acesso pode ser 

através de barco regional pelo Rio Purus, linha Manaus, com duração de três a quatro dias de 

viagem, ou de avião, levando uma hora e meia até a cidade de Tapauá, e de lá de voadeira 

por mais uma hora. 

A REBIO do Abufari tem por objetivos promover estudos e pesquisas sobre os 

quelônios, ictiofauna, e sobre a castanha do Brasil. Além de estudar a dinâmica de 

populações de bagres, predadores dos filhotes de quelônios e quantificar a densidade de 

peixes comerciais (inclusive ornamentais). 

Um dos principais e mais importantes fatores que levaram Abufari a ser decretada 

como Unidade de Conservação, na categoria de REBIO, foi a abundância de quelônios, 

considerada por muitos especialistas como o tabuleiro mais significativo no estado do 

Amazonas. 

Em 1980 foram efetuados diversos estudos para a criação da Reserva, quando se 

constatou a existência de uma região quase inalterada, apresentando vários tabuleiros de 
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desova de tartaruga, iaçá e tracajá, constituindo-se uma das regiões mais importantes para a 

conservação desses indivíduos. 

Apresenta clima do tipo equatorial quente, com a temperatura média acima de 20°C e 

constantemente úmido. Tanto a temperatura como as chuvas sofrem um mínimo de variação 

anual e mantêm-se em um nível relativamente elevados. 

A maior parte da reserva está dominada pela planície fluvial, ou seja, área aplainada 

resultante de acumulação fluvial, periódica ou permanentemente alagada, geralmente 

comportando diques marginais ou processos de colmatagem. 

As formações vegetais que dominam são: Floresta Tropical Densa Aluvial de 

Terraços, Floresta Tropical Aberta das áreas das depressões nos interflúvios tabulares e 

vegetação de áreas de tensão ecológica com formações edáficas. A Floresta Tropical Densa 

ocorre nas partes mais altas, enquanto as demais ocorrem nas partes mais baixas. 

A grande diversidade de espécies animais que geralmente é encontrada em toda a 

região Amazônica, também está bem representada na Reserva do Abufari. Muitas delas, 

como por exemplo, o peixe-boi (Trichechus imunguis), tartarugas e botos utilizam a várzea 

onde encontram alimento e proteção no período das cheias, voltando para o leito do rio no 

período seco. 

O principal benefício da unidade é, sem dúvida alguma, a preservação dos quelônios 

do local. 

A reserva não apresenta demarcação em forma de marcos de referência, o sistema de 

sinalização está muito deficiente. Existe impacto causado pelo intenso tráfego das 

embarcações no interior da reserva. Além disso, ocorrem na área: pesca, retirada de madeira 

e caça. 

A visitação à reserva só é permitida em caráter educacional e científico, dependendo 

de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade (SNUC - Lei N° 

9.985, de 18 de julho de 2000). 

 

APA - Área de Proteção Ambiental do Miriti 

 

O balneário do Miriti (Estrada Manoel Urbano, Km 77) está inserido na APA e se 

caracteriza como área de extrema beleza cênica, de Lazer e entretenimento, com lanchonetes, 
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restaurantes, quadra esportiva, uma pequena cachoeira e área para banho. É o local de maior 

procura pela população nos finais de semana e feriado. Recentemente, a Prefeitura construiu 

um complexo de lazer com infraestrutura adequada para jogos, danças e outros 

entretenimentos. É conhecido também por ser local de nidificação de garças. 

Segundo Augusto (2010), alguns pontos turísticos são focados no município de 

Manacapuru / AM, a respeito dos quais se apresenta aqui uma breve descrição de cada um: 

 

Figura 5: RDS do Lago do Piranha 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Daniel Guedes 2012) 

 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Lago do Piranha - A região possui uma 

vegetação típica de várzea, com gigantescas árvores, como a Samaumeira. A área é rota 

migratória e de produção de aves. O local também é um dos melhores para a pesca esportiva, 

pela variedade de peixes como o bodó, a piranha e o aruanã. Em seu Hotel Flutuante há um 

observatório de pássaros, de jacarés e aves, passeios pelos lagos e tour fotográfico.  

 

Figura 6: Balneário do Miriti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 
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Balneário do Miriti - Cerca de 7 km da sede, com águas cristalinas. Local: Estrada 

Manoel Urbano. 

 

Figura 7: Ilha de Santo Afonso 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

  

Ilha de Santo Afonso - Esta é uma cidade típica da Amazônia. Local: município de 

Manacapuru. 

 

 

 

Figura 8: Praça 16 de julho 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

Praça 16 de Julho - Possui bares, lojas, lanchonetes, restaurantes, farmácias e hotéis. 

Local: Av. Eduardo Ribeiro, Centro. 
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Figura 9: Cais do Porto 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

Cais do Porto - É um ponto de encontro para a maioria das pessoas. Local: Av. 

Eduardo Ribeiro, Centro. 

 

 

Figura 10: Parque do Ingá 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

 

Parque do Ingá - É no Parque do Ingá que acontece o Festival de Cirandas em 

Manacapuru, possui uma infraestrutura de 02 camarins, 02 bares, 01 sala de imprensa, 02 

bilheterias, 04 torres de iluminação, 01 sala de apoio, 01 sala vip, estacionamento com 

capacidade para 400 carros, 01 posto policial, 01 posto de apoio de saúde, 01 posto de apoio 
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para o corpo de bombeiros.  Área total: 25.000 m². Boulevard Pedro Rates de Oliveira, 

Centro. 

 

Figura 11: Igreja Nossa Senhora de Nazaré 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

Antes da construção do templo atual, os ofícios religiosos eram realizados em uma 

capela edificada no início do século XIX, situada no local da Praça 16 de Julho.  

De iniciativa da população local, sob a influência da família Ventura, a Igreja de 

Nossa Senhora de Nazaré teve sua construção iniciada em 1904 e concluída em 1907.  

A verba empregada na obra foi oriunda da colaboração de prósperos comerciantes do 

lugar e de recursos obtidos com realizações de arraiais.  

Os materiais destinados à edificação do templo foram adquiridos em parte na capital 

do Estado.  

Grande parte dos tijolos foi comprada no município de Coari. É de se notar que o 

material era de boa qualidade, visto que perduram até hoje na sua estrutura original.  

O espírito de colaboração do povo era tão grande que, quando os materiais chegavam 

ao porto, através de barcos, era o povo quem os conduzia até o canteiro da obra.  

Homens, mulheres e crianças, todos trabalhavam com a maior satisfação, na 

expectativa de verem a obra concluída. Esse tipo de trabalho, na base do mutirão, sempre foi 

feito no meio religioso.  Local: Boulevard Pedro Rates de Oliveira, Centro. 



74 

 

Figura 12: Câmara Municipal 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

O prédio que ora representa o Poder Legislativo antes era apenas uma das edificações 

com fins residenciais. Nos primeiros anos da década de 1930, aquele prédio abrigou a sede 

do Poder Executivo.  

Posteriormente, abrigou sucessivamente a Coletoria Estadual e o Fórum de Justiça. 

Eis os nomes de alguns juízes que exerceram a magistratura nesse fórum: Valmir Bonar, 

Ermida de Aragão, Paulo Jacob e Alcimir.  

Em 1976, instalou-se definitivamente no mencionado prédio a Câmara Municipal de 

Manacapuru. O prédio então foi denominado de Palácio Antero de Rezende, mais tarde 

rebatizado de João Batista de Oliveira Figueiredo, atualmente Edimilton Maddy.  

No ano de 1981, houve uma reforma e, dessa vez, acresceram o segundo piso, 

mantendo a estética do prédio. Vale lembrar que em muitas ocasiões esse salão é cedido para 

alguns eventos, como reunião do tribunal do júri, assembleias sindicais, apuração de eleições 

e cerimônias festivas. Local: Av. Eduardo Ribeiro, Centro. 
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Figura 13: Casa da Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

Esse prédio, o mais significativo do ponto de vista da arquitetura do município, foi 

inaugurado em 13 de dezembro de 1971, no governo de Danilo Matos Areosa e na 

administração do prefeito Jamil Seffair. É fruto do trabalho do arquiteto Severiano Mário 

Porto. Na parte posterior existe um auditório projetado para conferência e algumas 

apresentações teatrais. Essa arquitetura moderna passou a valorizar o material regional de 

construção, empregando em larga escala e harmoniosamente as madeiras de lei em lugar de 

ferro ou alvenaria.  

Em 1989 a edificação passou por uma restauração, sofrendo algumas alterações 

quanto ao material original, sendo substituídas as colunas de madeira por colunas de 

concreto, embora conservando a mesma estética. Local: Boulevard Pedro Rates de Oliveira, 

Centro. 

 

Figura 14: Casarões Antigos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 
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Casario Antigo, com prédios construídos desde a época da criação do município. 

Local: Av. Ribeiro Junior e Av. Eduardo Ribeiro, Centro. 

 

Figura 15: Comunidade Indígena Sahu-Apé 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

Localizado à Estrada Manoel Urbano, Vila do Ariaú. 

 

Figura 16: Grupo Escolar Carlos Pinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

O Carlos Pinho foi o primeiro prédio destinado a funcionar como escola em 

Manacapuru. Além dessa característica pioneira, possuiu outra peculiaridade em suas 

instalações: durante esse período secular, Carlos Pinho mudou-se de lugar três vezes, 

perdendo sua originalidade.  
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Sua primeira construção foi na Av. Barão do Rio Branco, no lugar onde funcionava a 

Empresa de Transporte Teles Ltda., próximo da Restauração. Foi edificado em 1914, na 

administração do intendente Adolfo Cavalcante. Através do Decreto Estadual n.º1.050, de 28 

de janeiro de 1915, o referido grupo escolar foi denominado de Carlos Pinho. O governador 

do Estado, na ocasião, era o Dr. Jonathas de Freitas Pedrosa. Na década de 1930, época em 

que governava Manacapuru o intendente Francisco do Couto Vale, o Carlos Pinho teve sua 

Segunda reconstrução, desta feita na rua Quintino Bocaiúva, no local onde mais tarde foi 

edificado o fórum da cidade. O prédio era bem melhor que o primeiro, fruto da iniciativa do 

juiz de direito Dr. André Vidal de Araújo.  

A população colaborou bastante com doações e com a mão-de-obra. No governo do 

prefeito eleito Mário Silva D‘Almeida, gestão de 1956 a 1960, mais uma vez a edificação do 

Carlos Pinho foi demolida para ser levantada pela terceira vez, com uma nova estrutura. Essa 

edificação foi erguida no local atual, ou seja, na Av. Ribeiro Júnior, entre a rua Quintino 

Bocaiúva e a travessa Couto Valle.  

A escola já sofreu várias obras de conservação e ampliações, aumentando sua 

capacidade física. Salientamos, finalmente, que pelos bancos do Carlos Pinho, passaram, na 

condição de professores e alunos, ilustres cidadãos do Estado, como: Enoque Reis, David 

Antônio, Elizabete Azize e outros.  

 

Figura 17: Colégio Nossa Senhora de Nazaré 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

O Colégio Nossa Senhora de Nazaré, de iniciativa da Missão dos Padres 

Redentoristas, teve suas obras iniciadas em 1946 e concluídas em 1951. Seu desenho 
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arquitetônico tem muito a ver com o estilo europeu, criatividade do Padre Clemente, que 

além de sacerdote era ótimo engenheiro.  

Foi construído com recursos oriundos da própria missão e do governo brasileiro, além 

da contribuição da comunidade local, que ajudou com a mão-de-obra. Começou a funcionar 

em 07 de março de 1951, com 175 crianças matriculadas de 1ª a 4ª série. Seis anos depois, 

em 30 de março de 1957, foi criado o curso ginasial, contando a primeira turma com 24 

alunos.  

Somente oito anos depois a escola era legalmente reconhecida, o que ocorreu pela Lei 

Estadual n.º 373, de 30 de dezembro de 1965. A Lei Estadual n.º 676, de 11 de novembro de 

1967 criou o curso normal, cuja primeira turma a colar grau, em 10 de dezembro de 1970, era 

composta de 11 alunos. A Lei Estadual n.º73, de 08 de maio de 1967, criou o curso 

pedagógico. Dos 42 alunos inicialmente matriculados, apenas 24 foram graduados, em 

solenidade realizada no dia 11 de dezembro de 1969.  

A construção desse colégio revela traços cristalinos e característicos dos primeiros 

missionários católicos que desempenharam seus ministérios em nossa terra. Local: Boulevard 

Pedro Rates de Oliveira, Centro. 

 

Figura 18: Prédio do Fórum de Justiça 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

O prédio do fórum de justiça foi construído no início da década de 1930, pelo 

intendente Francisco do Couto Valle, e destinava-se à cadeia municipal.  



79 

 

Depois de um período não muito longo, serviu como hotel, acolhendo os visitantes 

que passaram pelo município. Em seguida, voltou o prédio a funcionar novamente como 

núcleo prisional.  

Os antigos vizinhos do prédio contam que em certas noites ouviam-se ruídos e vozes 

fantasmagóricas vindos principalmente do setor do prédio onde se situavam as celas. De 

1991 a 1993, o prédio passou a ser utilizado como sede da Secretaria Municipal de Saúde, 

tendo sofrido reformas em suas dependências, mas conservando suas características originais.  

Antes de abrigar-se neste prédio, o Poder Judiciário encontrava-se instalado em um 

prédio próprio, localizado na rua Quintino Bocaiúva e construído em 1965, no governo de 

Artur César Ferreira Reis e administração do prefeito Raimundo de Oliveira e Silva.  

Aquele edifício compunha-se de um cartório, uma sala da promotoria, sala do juiz, 

salão do júri, sala dos jurados, sala do réu, além de outras dependências. Somente a partir de 

1994 a antiga e portentosa construção passou a hospedar definitivamente a sede do Fórum de 

Justiça da Câmara de Manacapuru, onde funcionam a 1ª e 2ª Vara.  

 

Figura 19: Maçonaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

 

A maçonaria é uma instituição de cunho filantrópico, que tem sua origem ligada às 

confrarias operárias e místicas medievais.  

Aperfeiçoada no século XVIII, é uma sociedade fechada, de homens que se ajudam 

em suas necessidades, promovendo beneficência e praticando cerimônias de teor simbólico, 
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cujo significado se estende por atos que variam do religioso ao profano, mas que cada um 

entende ao seu modo.  

O prédio da maçonaria foi inaugurado em 22 de abril de 1897, sendo um dos mais 

antigos da cidade. Seu construtor, Benedito Caggy, era de origem semita.  

O prédio foi edificado com a contribuição de comerciantes árabes, judeus e 

portugueses, sendo que todos eram maçons.  

Trata-se de um prédio de fachada de profundo significado, figura própria da 

maçonaria.  

Um fato curioso relacionado ao prédio é lembrado por antigos moradores da cidade: 

no seu interior renderam-se as últimas homenagens a Félix Canêdo, flautista e farmacêutico, 

figura muito popular dos idos de 1940. Local: Av. Barão do Rio Branco, Centro. 

 

Figura 20: Mercado Municipal 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

O mercado municipal de Manacapuru é o lugar onde as pessoas encontram uma 

variedade de peixes da região para comprar, e também produtos diversos como: frutas, 

verduras, legumes etc. Local: esquina da Av. Cristo Rei c/ Av. Eduardo Ribeiro, Centro. 
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Figura 21: Prefeitura Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

O prédio da Prefeitura Municipal de Manacapuru é um dos mais antigos da cidade. 

Antes, porém, de abrigar a sede do Poder Executivo, com a forma que tem até hoje, era 

apenas um barracão que hospedava várias famílias.  

O prédio era, portanto, bem maior do que a atual edificação. A construção atual teve 

início em 1984, na administração de Francisco Couto Valle, e término em 1938, já na 

administração de Virgílio Barroso Alexandre.  

A área onde foi construída fazia parte do antigo cemitério indígena, que se estendia 

por todo o espaço da atual Praça 16 de Julho. Sabe-se que parte do recurso empregado na 

construção do prédio originou-se da indenização que o município recebeu por sua 

participação na histórica questão do Acre.  

Esse edifício, antes de sua vigente destinação, acumulou outras funções públicas, 

como Câmara dos Vereadores, Coletoria Estadual e Representação do IBGE. A cor do 

prédio, antes cinza, era um padrão da época, orientação do governo Getúlio Vargas, no 

sentido de que todos os prédios públicos deveriam obedecer ao mesmo padrão de cor. Com 

isso desejava imprimir os rumos de uma nação próspera e o renascimento de um novo 

período da vida nacional.  

A planta do prédio nasceu da inteligência do próprio Francisco do Couto Valle, 

nordestino valoroso e engenheiro de profissão. Ele mesmo projetava e supervisionava as 

obras públicas na sua administração. Local: Praça 16 de Julho, 1001, Centro. 
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Figura 22: Restauração 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

Inaugurado em 1º de janeiro de 1898, o nome do prédio é uma homenagem ao 

movimento conspirativo deflagrado em 30 de novembro de 1640, por 56 patriotas 

portugueses com o fito de liberar Portugal do jugo de Castela (1580-1640).  

Tal denominação justifica-se plenamente na medida em que seus proprietários eram 

todos de origem lusitana e certamente dotados de notável fascínio por sua nação restaurada 

do poderio do Rei Felipe IV de Espanha.  

Conquanto servisse de residência para seus proprietários (acomodações anteriores e 

superiores), a Restauração sobressai-se historicamente como a mais importante casa de 

comércio durante longos anos (1889-1970). Sua história está intrinsecamente relacionada ao 

desabrochar do comércio local, porquanto é fundamentalmente responsável pela introdução 

das práticas mercantis, precursoras do capitalismo que aqui explorou os nativos.  

Não se tratava de simples loja, mas de uma ―casa aviadora‖ (um similar dos atuais 

supermarkets), abarcando em seus itens verdadeira miscelânea de produtos, que incluía desde 

a panaceia antiofídica aos picolés de peculiar formato que causavam verdadeiro frenesi na 

petizada da época.  

O termo ―aviamento‖ indica a prática de fornecimento de mercadorias (muitas 

importadas do velho mundo) aos ―cabocos‖ (ribeirinhos, seringueiros, pescadores etc.), em 

troca de produtos naturais, na mais pura acepção do escambo como forma primitiva da 

relação econômica. 

Com o pirarucu, a castanha e a borracha, o nativo da região permutava suas noites 

mal dormidas e suas cicatrizes oriundas das intermináveis surras de tiriricas pela poronga, sal 
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grosso, açúcar, café e, quem sabe, num arroubo de luxúria, uma ―fazenda de chita‖ para 

alegrar os olhos das mulheres das redondezas, já que a paixão não era coisa rara no seringal.  

Entretanto, cabe ressaltar o valor arquitetônico imponente do edifício, revelando uma 

construção avançada para o seu tempo e para as condições do lugar. Importa ainda mencionar 

o ângulo funcional do interior desse estabelecimento comercial, que possuía inúmeras 

prateleiras, alcançáveis, engenhosamente, através de galerias e escadas confeccionadas em 

madeiras nobres e de extrema durabilidade.  

Contam que, em visita a Manacapuru, o senador americano Robert kennedy pernoitou 

no interior da famosa Restauração. A verdade, porém, é que o falecido senador jamais 

usufruiu do conforto proporcionado pelos amplos quartos desse prédio, tendo repousado na 

lancha em que viajava, aportada em frente à pequenina cidade.  

É de se admirar a qualidade dos materiais empregados na construção desse prédio. 

Mostram a impressionante resistência da construção até mesmo em nossos dias. 

Abandonado, o velho prédio, mesmo em ruínas, com suas dependências em escombros, 

restando apenas sua fachada, teima em resistir contra o descaso e o tempo. Mostra 

finalmente, a época em que os coronéis imperavam nesse vasto rio Solimões. Local: Av. 

Eduardo Ribeiro, Centro. 

 

Figura 23: Centro de Atendimento ao Turista – CAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 
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Possui salão de exposição, área de atendimento, copa, banheiros masculinos e 

femininos adaptados para deficientes físicos, estacionamento, equipamentos de informática, 

mobiliário com motivos regionais, paisagismo personalizado de acordo com as características 

da região, banco de dados com informações de roteiros turísticos e serviços correlatos 

(hotéis, restaurantes, transportes e outros). Área Total: 225 m
2
. Local: Boulevard Pedro Rates 

de Oliveira, Terra Preta. 

 

Figura 24: Terminal Fluvial Turístico – TFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

O objetivo principal dos terminais fluviais turísticos é possibilitar o embarque e 

desembarque de passageiros para fins turísticos, podendo ainda conter informações sobre o 

polo e o município, seus atrativos e produtos.  

A área destinada à construção do TFT é do tipo catamarã, ou seja, sustentado por dois 

flutuantes laterais interligados por vigas transversais que sustentam o piso central. Devido ao 

seu pequeno porte, visa evitar o acúmulo de material em suspensão. Área Total: 120 m².  

Infraestrutura: sala de atendimento, lanchonete (possui serviço terceirizado), 

banheiros masculino e feminino, saguão de embarque e desembarque, equipamentos: 

computador, impressora, TV, videocassete, DVD, móveis, para escritório, biodigestor e 

rampa de acessos, extintor de incêndio, salva-vidas. Local: Cais do Porto, Centro. 
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Figura 25: Terminal Rodoviário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

O Terminal Rodoviário funciona diariamente interligando Manacapuru aos 

municípios de Manaus e Novo Airão. 

 

 

Figura 26: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Comércio e Turismo-SEMATUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

 

Secretaria responsável pelo desenvolvimento e fomento da atividade ambiental e 

turística em nosso município, situada na Avenida Boulevard Pedro Rates de Oliveira, no 

Terminal Rodoviário. 
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Figura 27: Hospital Lázaro Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Daniel Guedes (2012) 

 

Foi inaugurado no dia 20 de agosto de 1977 para substituir a Maternidade Eliza 

Couto, que foi desativada. 

 

3.7 OS SERVIÇOS TURÍSTICOS 

 

Assim como os atrativos turísticos, os serviços turísticos estão extremamente 

concentrados nos municípios do polo Amazonas, especialmente Manacapuru. A 

concentração de atrativos nessas localidades está diretamente relacionada ao maior 

desenvolvimento de serviços turísticos na mesma área. 

Os meios de hospedagem têm qualidade deficiente, o que pode ser atribuído à falta de 

sensibilização dos proprietários, pois os preços são altos e não são acompanhados por 

serviços e estruturas físicas de primeira linha. É necessário, contudo, destacar exceção neste 

panorama: os hotéis de selva localizados nessa região. 

Os hotéis de selva localizados em Manacapuru têm como público-alvo os viajantes 

que permanecem em Manaus por motivos de negócios ou trabalho. São empreendimentos 

que também apresentam preços altos, porém com a oferta de serviço mais bem estruturado. 

Os estabelecimentos de alimentação (restaurantes e bares) do município de 

Manacapuru oferecem pratos com características regionais e com forte presença de peixes 
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comuns na Amazônia. Os preços praticados são atrativos, porém a qualidade dos ambientes e 

do serviço é um grande problema nesses estabelecimentos. 

Considerando-se os nichos de turismo de negócios e de lazer, bem identificados 

através do perfil dos meios de hospedagem do destino, presume-se que os estabelecimentos 

de alimentação da região devam ter características para atuar frente a dois mercados: 

negócios e lazer. 

O público de negócios exige estabelecimentos com maior conforto e cozinha por 

vezes sofisticada. O de lazer preza pelos traços tradicionais da culinária e aprecia ambientes 

menos sofisticados. Porém ambos os públicos necessitam de primazia na prestação de 

serviços, ainda longe da realidade dos empreendimentos manacapurenses. 

As opções de entretenimento também são concentradas na estrada do Município e é 

latente a carência deste tipo de estrutura. São usualmente bares, danceterias e estruturas 

similares. O comércio turístico é focado na venda de artigos artesanais produzidos a partir de 

madeira, sementes e fibras da região. 

Assim como observado com os demais serviços, o receptivo (agências) das 

operadoras ou transportadoras turísticas não possui produto formatado. 

Do mesmo modo, as estruturas de apoio ao turista desenvolvidas ainda necessitam de 

melhor adequação quanto à diversificação de produtos ofertados, qualidade no atendimento, 

bem como informações adequadas ao mercado. 

O público que compõe esse segmento tem no contato com a natureza sua principal 

motivação para visitar o município. Esse contato pode ser traduzido em atividades de 

interação com a natureza ou apenas em descanso e repouso, tendo como pano de fundo o 

ambiente. Também é comum nesse segmento o contato com a cultura tradicional do Estado, 

seja através da compra de artesanato típico ou através da visitação de comunidades indígenas 

e tradicionais. 

A principal origem destes turistas é Manaus. Sua visita ao município tem 

sazonalidade acentuada no período de festas, porém predomina nos meses de férias escolares 

nessas regiões - julho e agosto. 
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4 RESULTADOS DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi realizada no município de Manacapuru / AM., conforme ilustra uma 

foto aérea do local de estudo (Fig. 28). 

 

Figura 28: Município Manacapuru/AM, vista aérea. 

Fonte: Pesquisa acadêmica 2011 

  

 

Através das pesquisas de cunho documental que foram realizadas pode-se verificar 

que: 

 Uma das principais atividades realizadas na 1ª Gestão que ocorreu no período de 1996 

a 2000, foi no ano de 1997, quando o poder público municipal criou, no dia 04 de julho, 

através da Lei nº 009/97, a Unidade de Conservação a RDS (Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável) do Piranha. 

 A RDS Piranha abrange uma área de 103.000h, em ecossistema inteiramente de 

várzea. Compreende um complexo de aproximadamente 180 lagos. Caracteriza-se por ser 

rota migratória de, pelo menos, dez espécies de aves, oriundas da América Central e do Sul, 

além da ocorrência de alta densidade de peixes. Possui exuberante beleza cênica e abriga 

populações tradicionais. 
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Os objetivos da criação da reserva foram: 

 proteger o rico ecossistema de várzea; 

 promover o desenvolvimento sustentável; 

 melhorar a qualidade de vida das comunidades envolvidas; 

 oferecer campo para a realização de pesquisas científicas; 

 desenvolver a atividade de Ecoturismo; 

 implantar um programa de Educação Ambiental. 

A fauna é diversificada. A reserva é rota migratória e de produção de aves como: 

garça, jaburu, mergulhão, jaçanã, pato do mato e outros. 

Na segunda Gestão, que ocorreu no período de 2000 a 2004, a seguir algumas 

atividades que podem ser destacadas no campo do turismo: 

Segundo o relatório técnico parcial do Plano de Manejo da RDS (2002), foram 

identificados 09 espécies de répteis e 02 de anfíbios, com destaque para jacaré-tinga, tracajá e 

sucuri. 

Segundo Silva (2004), foram identificadas 32 espécies de peixes, destacando-se o 

tucunaré, aruanã, tambaqui, acaraçu, piranha e bodó. 

A vegetação da região é tipicamente de várzea, sujeita a cheias sazonais. 

As espécies vegetais mais frequentes nesses tipos de habitat são: sumaúma, assacu, 

munguba, embaúba, virola, axixá, gramíneas e agrupamentos de palmeiras. Muitas destas 

sofreram intensa exploração. 

Nesse período, houve expansão na área de turismo e a necessidade da especialização 

de pessoas, para tanto foi promovido capacitação comunitária, tais como: 

Oficinas de qualificação: pesca amadora; PNMT (05); PROECOTUR em EA e 

planejamento participativo para PM. 

Cursos: formação do AAC; meliponicultura; taxidermia; produção de artesanato; 

turismo receptivo; cooperativismo e associativismo. 

Treinamentos de jovens através de estágios em hotéis e restaurantes, nas atividades: 

piloteiro, camareiro, cozinheiro, garçom, recepcionista, dentre outros. 
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Na terceira Gestão, que ocorreu no período de 2004 a 2008, dentre as atividades 

realizadas no campo do turismo, destacam-se: 

Em 31 de outubro de 2005, foi encaminhada uma proposta ao Sr. Allan Milhomens – 

Coordenador Geral do PROECOTUR para elaboração do Plano de Manejo da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Lago do Piranha, no município de Manacapuru – AM. 

Segue o Planejamento de Gestão em 18 de janeiro de 2006: 

 complementar as informações biológicas (mamíferos, répteis, anfíbios e aves); 

 descrever fatores abióticos e impactos ambientais; 

 realizar levantamento fundiário; 

 complementar informações socioeconômicas - comunidades; 

 elaborar projetos alternativos de agricultura de ciclo curto – IDAM; 

 projetos de Manejo do Jacaré, Pirarucu e Meliponicultura – Afloram; 

 realizar mapeamento participativo – SDS / Comunidade; 

 realizar oficinas de planejamento participativo e zoneamento ambiental – SDS / 

comunidade; 

 programas de gestão (conhecimento, uso público, manejo do meio ambiente, 

fortalecimento comunitário e operacionalização) – SDS / Amazonastur; 

 mapas de uso dos comunitários – SDS / comunidade; 

 regularização fundiária da RDS e zona de amortecimento; 

 escrever e consolidar o documento final – SDS / comunidade; 

 criação do Conselho Deliberativo da RDS Piranha – SDS / Sedemat / 

Comunidades / IBAMA; 

 logística das ações de campo – Sedemat / Comunidades. 

Na gestão de 2008, a Empresa AMAZONASTUR, localizada na cidade de Manaus-

AM, foi contatada pela Prefeitura do Município de Manacapuru-AM, a fim de vistoriar e 

fiscalizar seus hotéis. 

 Essas vistorias tiveram por objetivo de acompanhar e orientar os empresários quanto 

aos procedimentos para regularização dos empreendimentos dentro da legislação turística do 

Brasil e demais órgãos competentes. 
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Foram apontados alguns pontos positivos e negativos nessas visitas
1
, bem como ao 

final dessas, foram dadas algumas relevantes sugestões, tais como: 

 

4.1 PONTOS POSITIVOS 

 

1. A conscientização dos empresários dos meios de hospedagem no que concerne à 

legislação vigente de turismo; 

2. Informações pertinentes à qualidade de serviços prestados; 

3. Informações pertinentes à segurança e saúde; 

4. Informações das Fnrh‘s (Ficha Nacional de Registros de Hóspedes); 

5. Orientação de BOH (Boletim de Ocupação Hoteleira). 

 

4.2 PONTOS NEGATIVOS 

 

 1. 99,99% dos hotéis visitados não possuíam projetos contra incêndio, e nem 

equipamentos básicos exigidos como: extintor de incêndio, saída de emergência com suas 

devidas sinalizações, bem como lâmpada de emergência; 

 2. Pequenas infiltrações nos tetos e nas paredes; 

3. Quanto à higiene, podemos informar que não seja um problema, pois os 

empreendimentos estão sendo vistoriados pela secretaria de saúde constantemente; 

4. Há falta de informação quanto à postura para receber os hóspedes, como:  

 Fardamento adequado; 

 Boas práticas de atendimento; 

 Legislação pertinente ao turismo; 

 Direitos e deveres do meio de hospedagem; 

 Quadro informando valores na cobrança de diárias na recepção; 

                                                           
1
 Obs.: Vale ressaltar que houve uma aceitação muito positiva em relação à aquisição de Fnrh‘s, o 

preenchimento do Boh‘s, assim como a regularização do cadastro junto ao Ministério do Turismo. 
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 Informações do número de telefone do PROCON na recepção; 

 Foi verificado ainda, ausência de sinalização turística (Apenas para efeito de 

informação). 

 

4.3 GESTÃO DO TURISMO 

 

A gestão pública municipal de turismo é marcada pela descontinuidade ao longo dos 

anos. São muitos os projetos existentes na região amazônica que acabam por influenciar o 

turismo, porém ao longo dos anos não se observam esforços no sentido de fazer com que 

seus objetivos sejam convergentes. 

A fragmentação de esforços de gestores, tanto em âmbito público como privado, 

influencia o desenvolvimento turístico da região, seja no que diz respeito ao planejamento 

das atividades, seja em sua gestão e captação de investimentos. 

Como consequência, os principais problemas da gestão municipal de turismo estão 

ligados à organização básica da atividade: ainda falta interação entre setores, divulgação do 

destino em mercados emissores, sensibilização do empresariado e capacitação da mão-de-

obra do setor. 

A disponibilidade de indicadores atualizados sobre a realidade socioeconômica 

regional vem-se constituindo numa necessidade cada vez maior para os responsáveis pela 

formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional. 

Essa necessidade reflete a mudança que vem ocorrendo no padrão de relacionamento 

entre o Governo Federal, Estados e Municípios, desde a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, a qual procurou dar aos poderes locais maior responsabilidade e autonomia 

para decidirem sobre a forma de gestão dos recursos tributários necessários para a execução 

das políticas de desenvolvimento do espaço regional. 

A efetiva transformação das esferas estaduais e municipais em instâncias de 

planejamento eficaz depende, por sua vez, da capacidade financeira dos respectivos 

governos. Todavia, esses mesmos governos enfrentam permanentemente o dilema 

representado pela necessidade de conciliar políticas de desenvolvimento regional com a 

administração de orçamentos desequilibrados. 
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4.4 ANALISE SWOT 

 

Para que aconteça o desenvolvimento do turismo no município de Manacapuru, é 

preciso relacionar as oportunidades e ameaças de mercado de acordo com as potencialidades 

e fragilidades do município. Através da análise SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities e Threats)  é possível o cruzamento desses aspectos. 

As potencialidades e fragilidades dizem respeito às condições do desenvolvimento do 

turismo no âmbito do objeto de trabalho, neste caso Manacapuru. Já as ameaças e 

oportunidades são definidas pelas condições do ambiente de negócios em que tal objeto se 

insere: mercado, políticas, economia. 

       

4.4.1 Oportunidades 

 

 Busca por destinos ecologicamente corretos e planejados; 

 Aumento de pessoas preocupadas com o desenvolvimento sustentável; 

 Infraestrutura rodoviária e hidroviária existente no município; 

 Estruturação dos segmentos turísticos: ecoturismo e turismo de natureza; 

 O Programa de Regionalização do Turismo - PRT estimula o desenvolvimento de 

novos destinos e polos turísticos; 

 Tecnologia e recursos avançados compatíveis com o mercado; 

 A economia brasileira está fortalecida e recebe injeção de investimentos, 

beneficiando e dinamizando, entre outros, o setor de turismo; 

 O processo de globalização acentua-se e, consequentemente, cidadãos de todo o 

mundo têm maior poder de compra. O fluxo de visitantes em destinos turísticos 

tem aumentado; 

 Com a dinamização e fortalecimento da economia brasileira, é possível o aumento 

de incentivos fiscais para alguns setores, entre eles, o turismo; 

 A globalização, além de seus impactos econômicos, tem reflexo no 

comportamento dos cidadãos, cada vez mais interessados em ter contato com 
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culturas diferentes e exóticas, o que aumenta o número de viagens realizadas; 

 Cenário econômico nacional e internacional favorável: alta liquidez internacional 

e taxa de juros externas em patamares reduzidos; 

 Tendência de continuidade de crescimento da economia mundial; tendência de 

redução das taxas de juros nominais no Brasil; 

 Contas externas favoráveis; 

 Superávit fiscal; 

 Inflação sob controle; 

 Taxas de crescimento significativas no transporte aéreo doméstico, que passa por 

uma mudança estrutural e sustentada; 

 Avanços na administração pública do turismo e construção do ambiente 

institucional da gestão descentralizada; 

 O crescimento sustentável que o setor privado do turismo nacional vem obtendo e 

as perspectivas de investimentos, conforme apontam as pesquisas junto ao 

empresariado. 

 

4.4.2 Ameaças 

 

 Turista cada vez mais informado e exigente; 

 Diversidade e qualificação dos concorrentes que apresentam produto turístico 

semelhante: Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva; 

 Elevada taxa tributária no país; 

 Dificuldade de acesso ao crédito e financiamento no âmbito estadual e nacional. 

 Descontinuidade das ações; 

 Adversidades climáticas na região amazônica (secas/cheias); 

 Ideia negativa em função das queimadas e desmatamento; 

 A Economia brasileira está enfraquecida e não recebe investimentos, o que 

prejudica os diversos setores da economia nacional, inclusive o turismo; 
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 O processo de globalização se enfraquece e o poder de compra de cidadãos 

diminui. Como consequência, diminui o fluxo de turistas no mundo; 

 Com o enfraquecimento da economia brasileira, a arrecadação de tributos passa a 

ter maior importância em âmbito nacional. Assim, aumentam os tributos 

incidentes sobre diversas atividades, inclusive o turismo; 

 O acesso à internet e aos meios de comunicação é mais restrito no município; 

 O processo de globalização, enfraquecido, faz com que aumentem os preconceitos 

relativos às diferenças culturais em todo o mundo, especialmente em relação a 

nações subdesenvolvidas; 

 A rede de transporte rodoviário é precária, causando impactos ambientais 

imensos. Já a rede hidroviária não tem manutenção e conservação adequadas e o 

tráfego nessas vias é prejudicado; 

 A cobertura de saneamento básico não acompanha o crescimento do número de 

domicílios no município de Manacapuru. Apresenta problemas no tocante ao 

acesso a água, rede de esgoto, coleta de lixo e energia elétrica. Além disso, 

doenças endêmicas não são erradicadas; 

 A degradação do ecossistema amazônico no município de Manacapuru se acentua 

e muitas áreas naturais do Estado se perdem; 

 Cai a busca por contato com a natureza entre os turistas em todo o mundo. O 

turismo de natureza e ecoturismo são tendências em decadência mundialmente. 

 

4.4.3 Pontos Fortes 

 

 Diversidade de atrativos e recursos naturais; 

 Proximidade da capital, Manaus; 

 Possui diversas Unidades de Conservação - Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável-RDS do Piranha, Reserva Biológica-REBIO de Abufari e Área de 

Proteção-APA do Miriti; 

 Inclusão no PROECOTUR; 

 Possibilidade de desenvolvimento do turismo de negócios, eventos, científico e 
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ecoturismo; 

 Existência de inventário turístico; 

 Valorização do artesanato local; 

 Sinalização turística nos principais pontos do município; 

 Legislação própria para implantação de Unidades de Conservação; 

 União de natureza e cultura amazônica num mesmo destino; 

 Infraestrutura básica existente: transporte, rede de energia elétrica, abastecimento 

de água, correios, bancos etc.; 

 Possui um Centro Cultural com grande capacidade - Parque do Ingá; 

 Diversos cursos de capacitação oferecidos em parceria com o órgão oficial de 

turismo e instituições como SENAC/AM; 

 Existência de hotel de selva; 

 Possui diversos sítios arqueológicos; 

 Possuí órgão gestor de turismo – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável, Meio Ambiente e Turismo - SEDEMAT; 

 Urbanização do município como diferencial; 

 Hospitalidade da população local; 

 Possui 2.829 terminais telefônicos em serviço, 01 emissora de TV e rádio 

licenciada, além de 01 rádio comunitário; 

 Provido de locais adequados e estruturados para atender aos turistas como: Centro 

de Atendimento ao Turista - CAT e Terminal Fluvial Turístico - TFT; 

 A população acredita na atividade turística como vetor de desenvolvimento da 

região. 

 

4.4.4 Pontos Fracos 

 

 Poucos profissionais qualificados para atender a demanda; 

 Falta de interação entre setor público e a comunidade local; 
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 Inexistência de aeroporto; 

 Falta de interação entre setor público, privado e terceiro setor na gestão do 

turismo; 

 Falta de promoção do destino; 

 Carência de mão-de-obra especializada em turismo; 

 Falta de políticas públicas voltadas para o segmento do turismo; 

 Falta de apoio ao desenvolvimento de atividades de cunho educativo, cultural, 

ecoturístico e ambiental para a visitação; 

 Inexistência de complexo turístico para a exploração de produtos e serviços 

existentes no município; 

 Saneamento básico precário; 

 Inexistência de Serviços de Agenciamento nos meios de hospedagem; 

 Deficiência na qualidade da prestação de serviços dos meios de hospedagem; 

 Deficiência na conservação e manutenção do asfalto; 

 Falta de um plano de gestão municipal de turismo; 

 Parque do Ingá - pouco explorado fora da época do Festival de Ciranda; 

 Inexistência do Plano Diretor e de Manejo das Unidades de Conservação. 

 

4.5 CENÁRIOS PARA O TURISMO 

 

Cenários são, no fundo, pequenas histórias sobre futuros possíveis que procuram 

combinar criatividade "insight" e intuição, como base para a tomada de decisões. É preciso 

dizer que um bom cenário não tem de ser necessariamente aquele que retrata o futuro 

rigorosamente, mas o que proporciona a oportunidade de levantar questões pertinentes e de 

expor ideias e perspectivas à partida impensáveis, de forma a fazer explorar aspectos 

emergentes. 

L. Wilkinson, ―The Scenario Planning‖ parte do princípio de que boa decisão ou 

estratégia é aquela que atravessa vários futuros possíveis, face à impossibilidade de saber 

exatamente como o futuro desenrolará. 
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Cenários são importantes ferramentas de apoio à tomada de decisão para o 

planejamento regional sustentável, no qual as medidas e os projetos de gerenciamento não só 

são avaliados com respeito à viabilidade financeira e tecnológica, senão também idealmente 

como a todos os aspectos, como: tecnológicos, ecológicos, econômicos, sociais e ambientais. 

O crescimento de mercado de um destino tem acirrado a concorrência entre as 

regiões, levando-as a desenvolver estratégias mercadológicas criativas que expandam suas 

atividades, garantam participação no mercado ou simplesmente assegurem sua sobrevivência. 

Os cenários para o planejamento estratégico do turismo num destino tratam de 

esboçar o futuro papel que a atividade terá na região. Através deles, são identificados como 

pode ser desenvolvido o turismo, e eles  indicarão as implicações decorrentes do crescimento 

da atividade. 

Esse conjunto de informações será decisivo para a formulação das ações a serem 

realizadas. A partir do diagnóstico combinado aos possíveis cenários do turismo, são 

identificadas as áreas mais importantes para serem trabalhadas e também o caminho mais 

viável para atingir os objetivos do destino com sucesso. 

A elaboração de cenários não tem como objetivo acertar em suas previsões para o 

turismo, mas sim preparar as decisões tomadas no presente e futuro para que possam se 

adequar a cenários adversos. 

O planejamento estratégico da região considera três cenários para o turismo - 

otimista, moderado e pessimista - dispostos na sequência. Cada um dos cenários é composto 

pelas seguintes temáticas: 

 globalização e economia; 

 infraestrutura básica e acessibilidade; 

 meio ambiente e recursos naturais; 

 ciência e tecnologia; 

 mercado; 

 gestão e organização do turismo. 

Além disso, em cada cenário há uma série de indicadores esperados para a região, de 

acordo com as premissas traçadas. Tais indicadores projetam o comportamento do PIB, IDH, 

emprego, fluxo de turistas e ocupação hoteleira no município, entre outros. 
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4.6 CENÁRIO OTIMISTA 

 

A Economia Brasileira está fortalecida e recebe injeção de investimentos, 

beneficiando e dinamizando, entre outros, o setor de turismo; 

O processo de globalização se acentua e, consequentemente, cidadãos de todo o 

mundo têm maior poder de compra. O fluxo de visitantes em destinos turísticos tem 

aumentado; 

Com a dinamização e fortalecimento da economia brasileira, é possível o aumento 

dos incentivos fiscais para alguns setores, entre eles, o turismo; 

A globalização, além de seus impactos econômicos, tem reflexo no comportamento 

dos cidadãos, cada vez mais interessados em ter contato com culturas diferentes e exóticas, o 

que aumenta o número de viagens realizadas; 

Investe-se na melhoria da rede de transporte rodoviário e hidroviário dos Estados da 

Amazônia Legal. Há extensão nas redes e melhores condições de rodagem; 

O acesso à internet e aos meios de comunicação diversos é mais difundido no 

município de Manacapuru; 

A conservação do ecossistema amazônico no município de Manacapuru destaca-se; 

O município de Manacapuru destaca-se como sede de centros de referência mundial 

em pesquisa e tecnologia nacional desenvolvida a partir da rica flora amazônica; 

O turista tem como uma de suas principais motivações para viagem o contato com a 

natureza, realizado através do turismo de natureza e ecoturismo. Para esse turista, é 

extremamente importante a sustentabilidade dos destinos visitados; 

Os concorrentes dos municípios em âmbito estadual são menos numerosos e 

qualificados, comparativamente ao destino; 

Há uma política federal e estadual de turismo coesa, implantada ao longo dos últimos 

anos, que apoia o desenvolvimento de produtos turísticos estruturados nas diversas regiões 

do Brasil. 
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4.7 CENÁRIO MODERADO 

 

A economia brasileira está estagnada e os investimentos no país apresentam 

movimento regular; 

O processo de globalização continua ditando a economia mundial e, com um maior 

poder de compra dos cidadãos, o leque de consumidores potenciais para o turismo aumenta; 

Com a economia nacional estagnada, os incentivos fiscais para o setor do turismo não 

apresentam mudanças e continuam restritos; 

A globalização aumenta a busca por contato intercultural e, consequentemente, 

beneficia o setor de turismo; 

A rede de transporte hidroviário não apresenta evolução marcante ao longo dos anos; 

A cobertura de saneamento básico ainda é uma deficiência em grande parte do 

município; 

A infraestrutura rodoviária do município apresenta alguma melhora, em função da 

proximidade com a capital, facilitando o aumento do f luxo turístico; 

A conservação dos ecossistemas amazônicos no município de Manacapuru mantém-

se regular ao longo dos anos; 

A rica flora amazônica acessível no município de Manacapuru ainda não é utilizada 

massificadamente como insumo para a realização de pesquisas e desenvolvimento de novas 

tecnologias regionais; 

Há uma política federal e estadual de turismo vigente que apoia a gestão municipal do 

turismo; 

O turismo de natureza e o ecoturismo são segmentos de destaque no turismo regional 

e até mesmo nacional, junto a outros segmentos como o turismo científico e o cultural; 

O acesso à internet e aos meios de comunicação diversos ainda é restrito no 

município de Manacapuru; 

A rede de transporte rodoviário e hidroviário dos estados da Amazônia Legal ainda 

carece de investimentos para facilitar a ligação com outros estados. 
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4.8 CENÁRIO PESSIMISTA 

 

A Economia brasileira está enfraquecida e não recebe investimentos, o que prejudica 

os diversos setores da economia nacional, inclusive o turismo; 

O processo de globalização se enfraquece e o poder de compra de cidadãos diminui. 

Como consequência, diminui o fluxo de turistas no mundo; 

Com o enfraquecimento da economia brasileira, a arrecadação de tributos passa a ter 

maior importância em âmbito nacional. Assim, aumentam os tributos incidentes sobre 

diversas atividades, inclusive o turismo; 

O processo de globalização, mesmo enfraquecido, faz com que aumentem os 

preconceitos relativos às diferenças culturais em todo o mundo, especialmente em relação a 

nações subdesenvolvidas; 

A rede de transporte rodoviário é precária, causando impactos ambientais imensos. Já 

a rede hidroviária não tem manutenção e conservação adequadas e o tráfego nessas vias é 

prejudicado; 

A cobertura de saneamento básico não acompanha o crescimento do número de 

domicílios no município de Manacapuru. Sendo assim, diversos municípios apresentam 

problemas no tocante ao acesso a água, rede de esgoto, coleta de lixo e energia elétrica. Além 

disso, doenças endêmicas não são erradicadas; 

O acesso à internet e aos meios de comunicação é mais restrito no município. 

Diminui o número de operadoras de telefonia locais e a cobertura por serviço de acesso à 

internet é reduzida; 

A degradação do ecossistema amazônico no município de Manacapuru acentua-se e 

muitas áreas naturais do estado se perdem; 

O município de Manacapuru não desenvolve quaisquer pesquisas no que diz respeito 

ao uso tecnológico de insumos da floresta. Pelo contrário, acentua-se a biopirataria no 

município; 

Cai a busca por contato com a natureza entre os turistas em todo o mundo. O turismo 

de natureza e ecoturismo são tendências em decadência mundialmente; 

Os concorrentes do município em âmbito regional e nacional são mais numerosos e 

menos qualificados, comparativamente ao destino; 
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Não há continuidade nas políticas federais e estaduais de turismo e o incentivo à 

gestão da atividade do turismo é restrito. 

 

4.9 METAS PARA O TURISMO EM MANACAPURU 

 

Conforme o Ministério do Turismo, o turismo é uma atividade multifacetada que se 

interrelaciona com diversos segmentos econômicos e demanda um complexo conjunto de 

ações setoriais para o seu desenvolvimento. Somente por meio de uma ação intersetorial 

integrada nas três esferas da gestão pública e da parceria com a iniciativa privada, os recursos 

turísticos nas diversas regiões do país se transformarão, efetivamente, em produtos turísticos, 

propiciando o desenvolvimento sustentável da atividade, com a valorização e a proteção do 

patrimônio natural e cultural e o respeito às diversidades regionais. 

As metas e os macroprogramas de um Plano de Gestão em Turismo devem ser 

entendidos, nesse sentido, como instrumento norteador de ações baseadas pelo Plano 

Nacional de Turismo (1996-2008) e o Plano Estadual de Turismo do Estado do Amazonas 

(1996-2008), tanto no que se refere à apropriação dos benefícios decorrentes daquele plano 

para o desenvolvimento do turismo no país e estado, quanto nos resultados que a atividade 

deve proporcionar para os próximos anos, alinhando a ação setorial com a proposta geral de 

gestão de governo municipal. 

O plano de gestão propõe uma parceria entre o setor público e o investidor privado, 

num processo permanente de articulação entre a cadeia produtiva. Particularmente no que se 

refere aos investimentos em infraestrutura, estes devem se concentrar em quatro eixos 

relacionados: "Gestão do Turismo", "Produto Turístico", "Marketing do Turismo" e 

"Infraestrutura Básica e Turística". 

Com benefícios diretos sobre o desenvolvimento do turismo, os investimentos nos 

eixos do Plano vão propiciar, em quatro anos, não só a melhoria desses aspectos, mas 

principalmente a inclusão social através da geração de emprego e renda. Além disso, o 

destino que priorizar o ordenamento da atividade turística terá grande oportunidade de gerir 

estrategicamente o crescimento conjunto dos aspectos que são vitais para que isso de fato 

aconteça: educação, saúde, lazer e infraestrutura. 

O desafio da Política Econômica de 1996 a 2008 é aproveitar o momento histórico 

favorável para estimular o crescimento do PIB e do emprego, intensificando ainda mais a 
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inclusão social e a melhoria na distribuição de renda no município. O setor de turismo vem se 

fortalecendo ano a ano e apresentando crescimento consistente. 

É inegável que existem ajustes a serem feitos, principalmente na melhoria da logística 

de transportes, na infraestrutura rodoviária e aquaviária, na qualificação profissional e 

empresarial e no saneamento urbano. 

O turismo deve ser um forte indutor de inclusão social e, nesse sentido, o Plano de 

Gestão de Turismo Municipal propõe como metas o aumento do fluxo turístico, a geração de 

emprego e renda, a qualificação dos destinos turísticos e a geração de divisas. 

O desafio do destino é ser indutor do fortalecimento da atividade com a participação 

de todos os segmentos onde ofereça meios para o crédito, qualificação profissional e 

infraestrutura básica e turística, o setor privado fazendo sua parte investindo, adequando-se 

aos novos turistas e gerando empregos. O consumidor e a população certamente contribuirão 

quando perceberem que há políticas, estratégias, condições facilitadas. 

As metas aqui apresentadas apontam na direção de um crescimento sólido do turismo. 

Propõem para o período de 1996 a 2008 estruturar e formatar roteiros turísticos, objetivando 

o fortalecimento da atividade, gerando modelos e referências para os demais destinos 

turísticos.  

Os dados apontam para o crescimento, o que nos permite assegurar que o turismo está 

em fase de expansão para atender as exigências de mercado, com maiores investimentos, 

profissionais mais bem qualificados e, consequentemente, mais turistas, possibilitando uma 

oferta maior de empregos e renda. 

 Meta 1: Receber cerca de 173.000 turistas - Essa meta, relativa ao fluxo de turistas no 

município, avança no sentido da construção de um indicador mais próximo da realidade dos 

fluxos turísticos domésticos, comparativamente à meta indicada no Plano Estadual de 

Turismo versão 1996 a 2008. Os dados sobre o fluxo turístico têm como base uma pesquisa 

socioeconômica realizada por essa Empresa Estadual de Turismo - AMAZONASTUR, nos 

anos de 1996 a 2008. 

Meta 2: Atingir a marca de 4.500 pessoas capacitadas na cadeia produtiva do turismo 

- Essa é uma meta que propõe a realização de cursos de capacitação para os anos de 1996 a 

2008, considerando que a oferta de cursos seja aumentada em 14%. 

O conceito da meta refere-se ao número de capacitados formais gerados pelo turismo, 

tendo como referência as projeções que resultam dos estudos realizados pela Empresa 



104 

 

Estadual de Turismo por ocasião da projeção dos projetos existentes já em andamento e 

previstos para o período 1996 a 2008. Esses estudos utilizam modelo agregado de oferta e 

demanda para o turismo, considerando variáveis de conjunturas tais como, crescimento 

econômico do país, investimentos privados em turismo, além das ações políticas para o 

turismo decorrentes da atuação do órgão oficial de turismo. 

 Meta 3: Estruturar e fomentar a formatação de novos roteiros com padrão de 

qualidade internacional - Essa ação deve ser desenvolvida com base no princípio da 

sustentabilidade ambiental, sociocultural e econômica, trabalhando de forma participativa, 

descentralizada e sistêmica, estimulando a integração e a consequente organização e 

ampliação da oferta turística. 

Os conceitos de Destino Turístico Estruturado no Padrão de Qualidade Internacional 

e de Região Turística Organizada Institucionalmente, que definem a meta acima, são 

estabelecidos pelo MTur, de modo a orientar as ações para a sua concretização. 

 Meta 4: Gerar cerca de 12 milhões de divisas - A meta de geração de divisas pelo 

turismo refere-se exclusivamente aos valores registrados oficialmente pelos gastos dos 

turistas. Dadas as limitações colocadas para a aferição dessa parcela informal de receita, 

optou-se por projetar uma meta que considerasse, exclusivamente, os registros dos gastos dos 

turistas, garantindo assim a possibilidade de acompanhar, com confiabilidade, a sua 

evolução. 

 A projeção da meta e dos demais indicadores a ela relacionados resulta das análises 

das condições do mercado nacional e internacional, empreendidas pelo próprio turista, 

considerando as respostas através dos questionários de pesquisa socioeconômica realizada no 

período compreendido entre 1996 e 2008. 

A realização dessa meta está vinculada ao alcance de outros resultados relativos aos 

fluxos internacionais de turistas para o Estado, que constituem os seus indicadores indiretos. 

 

4.10 FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

Tendo em vista o diagnóstico do turismo no destino e que o mais provável cenário 

dentre aqueles elencados é o moderado, é preciso definir as estratégias que nortearão a 

atividade no município, maximizando seus impactos positivos. 
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A formulação estratégica trata de atender a esta necessidade. 

Os preceitos para o turismo no município de Manacapuru são "sentenças curtas que 

resumem um ideal, um objetivo" para a região, ou seja, abordam o se pretende para o 

município a partir da implantação das estratégias propostas. São eles: 

 

PRECEITOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE 

MANACAPURU 

 

 Diversos atrativos em unidades de conservação passíveis de visitação turística 

e/ou científica; 

 O Turismo traz benefícios sociais, econômicos e ambientais para a população 

manacapuruense; 

 A cultura local é valorizada e preservada; 

 Há no Município produtos estruturados para segmentos de público diversificados; 

 Há infraestrutura adequada para atendimento de visitantes no destino; 

 O consumidor está satisfeito com a experiência turística, tem intenção de retorno 

e indica o destino para outros visitantes; 

 A comunidade e o empresariado entendem a importância do turismo para o 

Estado; 

 O morador recebe bem seu visitante. 

 

MISSÃO DO DESTINO 

 

A missão do destino turístico de Manacapuru, tendo como base os alvos definidos 

para o turismo na região, é: "Oferecer um destino turístico Regional e Nacional diferenciado 

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". 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Para se atingir os alvos traçados e a missão do destino turístico de Manacapuru é 

necessário o desenvolvimento de ações em quatro nichos interrelacionados: "Gestão do 

turismo", "Produto turístico", "Marketing do Turismo" e "Infraestrutura Básica". 

 

PLANO DE AÇÃO 

 

Como anteriormente abordado, após a elaboração do planejamento estratégico é 

imprescindível que conste em um plano de ação a indicação claramente: do que será feito, 

quem irá fazer, onde, por quanto tempo e quais serão os custos envolvidos. 

A execução do plano de ação deve ser monitorada e avaliada pelos gestores. 

Monitorar significa coletar rotineiramente informações sobre o trabalho desenvolvido, 

acompanhando os custos e o resultado das atividades. O monitoramento provê informações 

que podem ser utilizadas para avaliação do trabalho. 

Avaliar significa realizar uma coleta rigorosa de informações sobre as atividades, as 

características e os resultados do trabalho desenvolvido, determinando seu mérito ou valor. 

Por meio da avaliação é possível aprimorar cada vez mais o trabalho. 

O Plano de ação do município de Manacapuru trata de elencar as medidas necessárias 

para que cada um dos objetivos estratégicos traçados para o turismo seja alcançado. 

Três foram as gestões analisadas por meio deste estudo, sendo que: a 1ª e 2ª gestão, 

que ocorreram no período de 1996 a 2004, tiveram como gestor do município o Sr. Angelus 

Figueira; e a 3ª gestão, que ocorreu de 2004 a 2008, esteve na administração do município o 

Sr. Washington Régis. 
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PLANO DE AÇÃO 

MACROPROGRAMA: GESTÃO 

 

 

Quadro 1: Programa de Atração de Investimentos 

 

 

 

 

 

 

 

ATRAIR 

INVESTIMENTOS 

PARA 

MAXIMIZAR 

BENEFÍCIOS 

SOCIAIS E 

ECONÔMICOS 

DO TURISMO 

AÇÕES 

Identificar e divulgar aos atuais investidores do turismo no município 

e a potenciais as linhas de financiamento disponíveis para aplicação 

no turismo para o município. 

Realizar diagnóstico para identificar gaps de investimento em setores-

chave para o turismo, tais como: hospedagem, transporte, operação e 

agenciamento, estruturação de atrativos, entre outros.    

Desenhar "Plano de Captação de Investimentos" para o turismo no 

município, conforme  gaps   identificados   no diagnóstico anterior. 

Este plano indicará os setores prioritários para investimento e as 

potenciais fontes para financiar sua melhoria. 

Propiciar a criação de políticas públicas e instrumentos de incentivo 

econômico que facilitem o investimento em turismo no município, 

conforme diagnóstico de gaps elaborado anteriormente. 

Elaborar projetos turísticos voltados para as comunidades indígenas e 

ribeirinhas, em parceria com órgão oficial de turismo do Estado, 

Ministério do Turismo e/ou Entidades não-governamentais. 

Buscar parcerias junto à Comissão de Turismo na Assembleia 

Legislativa para estudos em projetos de lei municipal na área de 

turismo. 

Promover seminários e encontros de negócios para gerir informações 

aos empresários, bem como estabelecer parcerias junto às instituições 

financeiras. 

Criar o Plano Diretor do município de forma participativa, 

envolvendo a população local. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 

 

 

 



108 

 

Quadro 2: Programa de Integração entre os Atores do Turismo 

 

 

 

 

 

AUMENTAR A 

INTERAÇAO ENTRE 

SETORES PÚBLICO, 

PRIVADO E 

TERCEIRO SETOR 

PARA ATINGIR A 

SUSTENTABILIDADE 

DO TURISMO 

AÇÕES 

Delinear política pública para incentivar a formação de 

associações e entidades representativas relacionadas ao 

turismo no município. 

Desenhar a institucionalização de uma rede intersetorial para 

gestão do turismo, a partir da identificação de atores e da 

criação de mecanismos para possibilitar a participação dos 

diversos setores na gestão do turismo municipal. 

Firmar parcerias estratégicas com entidades setoriais e 

instituições relacionadas ao turismo no município de 

Manacapuru e em municípios vizinhos seus. 

Desenvolver grupos de discussão setoriais, aos moldes de 

câmaras temáticas, que discutam, em âmbito público, 

questões relativas aos diversos setores relacionados ao 

turismo no município. 

Estudar modelos de gestão compartilhada, que incorporem 

em certo grau a participação do setor privado e terceiro setor 

na gestão do turismo municipal. 

Estimular a criação do fórum municipal de turismo de 

Manacapuru. 

Mapear projetos e instituições que atuam no turismo e em 

setores correlatos no município. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
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Quadro 3: Programa de Gestão Estratégica do Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERIR 

ESTRATEGICAMENTE 

O TURISMO EM 

MANACAPURU 

 

AÇÕES 

Assegurar o constante alinhamento entre as estratégias 

traçadas para o turismo do município e as estratégias 

globais traçadas pelo governo estadual e federal, incidentes 

direta ou indiretamente sobre a atividade. 

Criar indicadores do turismo no município, de modo que 

propiciem medida acurada do fluxo e perfil de visitantes do 

município ao longo do ano (nas 2 estações: alta e baixa) 

Buscar parcerias junto à Comissão de Turismo Estadual 

para nortear estudos e/ou normatização em turismo no 

município. 

Estruturar um banco de dados que inclua projetos e casos 

de sucesso desenvolvidos sobre o turismo no município e 

difundi-lo por meio da elaboração de um website 

específico para tal. 

Estabelecer programa de capacitação da gestão municipal 

para o turismo, tendo em vista as estratégias para o turismo 

no Estado e aquelas provenientes de projetos federais, 

especialmente o Proecotur. 

Estabelecer sistema de monitoramento informatizado que 

possibilite o acompanhamento periódico dos indicadores 

do turismo no município, impactos econômicos e sociais 

da atividade no Estado e alcance de metas estratégicas 

programadas. 

Criar mecanismos para o fortalecimento da gestão 

municipal do turismo em Manacapuru. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
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PLANO DE AÇÃO 

MACROPROGRAMA: PRODUTO 

 

 

Quadro 4: Programa de Capacitação de Mão de obra 

 

 

 

 

CAPACITAR 

MÃO-DE-

OBRA DO 

TURISMO 

AÇÕES 

Definir ações para capacitar funcionários de setores diversos que têm 

contato com o turista. Em suma, promover cursos básicos de 

atendimento ao cliente para esse público-alvo. 

Desenvolver programa de capacitação para a gestão ambiental 

destinado ao empresariado e mão-de-obra do turismo no município. 

Criar "Programa de Capacitação de Recursos Humanos" permanente, 

a fim de qualificar mão-de-obra e empresariado do turismo através de 

ferramentas inovadoras e com base nas necessidades identificadas 

pelo público-alvo do programa. 

Estabelecer parcerias com entidades-chave para aprimorar e facilitar a 

implantação do "Programa de Capacitação de Recursos Humanos". 

Promover ativamente cursos e treinamentos desenhados para atender 

as necessidades do empresariado turístico. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
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Quadro 5: Programa de Sensibilização para o Turismo 

 

 

 

 

SENSIBILIZAR 

A POPULAÇÃO 

MANACAPURU

ENSE PARA O 

TURISMO 

AÇÕES 

Definir "Programa de Sensibilização para o Turismo" a ser aplicado 

junto à população manacapuruense. Devem ser premissas do Programa, 

a identificação de metodologias bem-sucedidas com este fim e a 

identificação de parceiros-chave para sua implementação. 

Elaborar projetos turísticos para o município, direcionados às 

comunidades tradicionais - ribeirinhas e indígenas.   

Estabelecer parcerias com secretarias municipais, objetivando a 

interrelação entre saúde, educação e turismo para que haja o 

fortalecimento do setor público no desenvolvimento regional, através 

de campanhas educacionais, feiras escolares, workshop, seminários etc. 

Programar e estruturar calendário de apresentações educativas em 

escolas de ensino fundamental e médio do Estado para iniciar a 

sensibilização para o turismo. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
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Quadro 6: Programa de Estrutura de Produtos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURAR 

PRODUTOS 

TURÍSTICOS, 

INUSITADOS, 

COMPETITIVOS 

E 

QUALIFICADOS 

 

AÇÕES 

Desenvolver estudos de capacidade de carga turística nos principais 

atrativos naturais e culturais do estado e incentivar a elaboração de 

planos de manejo das unidades de conservação do município. 

Organizar e implementar, em parceria com a FEPI (Fundação Estadual 

dos Povos Indígenas), programa de "Identificação de Potencialidades  e  

Entraves ao Turismo em  Comunidades indígenas" e constituir fórum 

de discussão da temática junto a representantes de diversos povos 

indígenas no município. 

Incentivar o desenvolvimento de produtos turísticos sustentáveis 

através de mapeamento e divulgação do uso de produtos   

ecologicamente   corretos   e   insumos   locais   nos empreendimentos 

turísticos do município. Deve se estruturar para ser um exemplo de 

turismo sustentável municipal. 

Desenhar produtos e roteiros prioritários englobando os atrativos 

turísticos com maior potencialidade e considerando estudos 

previamente elaborados, de modo a compor uma rede de produtos   

turísticos  sinérgicos  em   Manacapuru,  com  a possibilidade   de   

agregar   inclusive   destinos   de   outros municípios adjacentes. 

Implantar "Plano de Sinalização Turística" do município, priorizando a 

sinalização dos atrativos mais visitados e com maiores potencialidades, 

principais vias de acesso, sem perder de vista o apelo do destino: 

natureza + cultura tradicional. 

Avaliar o atendimento prestado no Centro de Atendimento ao Turista - 

CAT e Terminal Fluvial Turístico - TFT para buscar seu 

aperfeiçoamento, considerando ainda a diversificação de locais para 

este fim. 

Incentivar pesquisas de cunho científico e educacional com instituições 

de ensino superior e/ou tecnológico. 

Participar ativamente dos programas nacionais para combate à 

exploração sexual do turismo e erradicação da atividade junto à faixa 

etária infanto-juvenil e implementar ações com base em suas diretrizes. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
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PLANO DE AÇÃO 

MACROPROGRAMA: MARKETING 

 

Quadro 7: Programa de Criação de Marca Turística 

 

 

CRIAR A 

IMAGEM DE 

UM 

DESTINO 

TURÍSTICO 

SINGULAR 

AÇÕES 

Desenvolver site visualmente atrativo e condizente com a imagem 

almejada para o destino turístico e atualizar constantemente seu 

conteúdo. 

Definir conceitual e visualmente a "marca" turística do município, a ser 

característica de todo o material promocional do destino. 

Elaborar "plano de marketing turístico" para nortear ações de promoção 

do destino Manacapuru, sem perder de vista o apelo do destino: natureza 

+ cultura tradicional. 

Familiarizar operadores e agentes que comercializam o município e suas 

principais características de comercialização, de como a difundir imagem 

forte do destino turístico frente a esse público e seus consumidores. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
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Quadro 8: Programa de Promoção Turística 

 

 

 

PROMOVER OS 

DIVERSOS 

PRODUTOS 

TURÍSTICOS DO 

DESTINO EM 

SEUS PRINCIPAIS 

MERCADOS 

EMISSORES E EM 

DIFERENTES 

NICHOS DE 

MERCADO 

AÇÕES 

Organizar famtrips e presstours com trade turístico, com a 

finalidade de formatar novos roteiros turísticos. 

Realizar campanha promocional para atingir o público regional e 

sensibilizá-lo para a visitação ao Município. 

Desenvolver estudos de mercado que possibilitem a 

identificação e mensuração dos principais mercados emissores 

regionais e nacionais do Amazonas. 

Delinear plano de divulgação do município focado nos mercados 

emissores estratégicos identificados em estudos de mercado 

prévios. 

Elaborar plano de promoção específico para a realização de 

eventos de cunho científico (arqueologia). 

Promover o calendário de eventos culturais do município como 

componente de sua oferta turística, baseado na natureza em 

conjunção com a tradição cultural. 

Promover produtos do município com foco em segmentos de 

mercado específicos, tais como: observação de pássaros, turismo 

rural, fotografia, pesca esportiva, turismo de natureza, educação, 

cultura tradicional, eventos criativos e viagens corporativas. 

Desenvolver e implantar plano de ação para compor 

gradativamente uma rede de agentes e operadores estaduais 

especializados no destino Amazonas, em  suas diversas facetas. 

           Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
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PLANO DE AÇÃO 

MACROPROGRAMA: INFRAESTRUTURA 

 

 

Quadro 9: Programa de Infraestrutura Turística 

 

 

 

 

 

DESENVOLVER 

PARCERIAS E SER 

ATOR 

PARTICIPANTE NA 

ADEQUAÇÃO       

DA 

INFRAESTRUTURA 

BÁSICA DO 

DESTINO 

 

 

 

AÇÕES 

Identificar projetos federais que tenham por objetivo apoiar o 

aprimoramento de infraestrutura básica turística e pleitear sua 

aplicação no município de Manacapuru. 

Identificar linhas de financiamento disponíveis para melhoria da 

infraestrutura hidroviária e rodoviária do município e elaborar 

projetos com a mesma finalidade. 

Melhorar a infraestrutura hidroviária e rodoviária de Manacapuru 

com destaque à sinalização de vias e implantação de portos. 

Compor comissão intersetorial entre secretarias e órgãos municipais 

de Manacapuru, bem como órgãos estaduais para discutir e pleitear 

melhoras na infraestrutura básica do município. 

Buscar a diversificação e o aumento das linhas rodoviárias que ligam 

Manacapuru aos demais municípios, principalmente à capital 

Manaus. 

Apoiar a construção da "Ponte Rio Negro" com o objetivo de 

aumentar o fluxo turístico do município. 

Ampliar a infraestrutura do Parque do Ingá. 

Preparar plano de tratamento de resíduos sólidos, junto aos órgãos 

municipais e estaduais competentes, e buscar linhas de 

financiamento para o mesmo. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste estudo pode-se perceber que algumas mudanças são necessárias a fim de 

alavancar o turismo no município de Manacapuru/AM. 

Pode-se dizer que este estudo alcançou seus objetivos, pois foi realizada uma análise 

sobre a influência das políticas da gestão pública no turismo no município de 

Manacapuru/AM. Pode-se ainda verificar as ações das três gestões do período proposto que 

foi de 1996 a 2008, onde cada ciclo é de 4 anos; identificou-se as práticas de turismo nas três 

gestões apontadas, analisando de forma comparativa cada período estudado, isto foi 

demonstrado claramente através dos resultados deste estudo. 

Dentre as muitas necessidades observadas, algumas são de considerável relevância, 

tais como: 

Formalizar parceria entre Secretaria de Turismo Municipal, Delegacia de Polícia Civil 

e AMAZONASTUR, objetivando facilitar a entrega de Fnrh‘s e Boh‘s, haja vista que todos os 

empreendimentos hoteleiros acreditam ser melhor, devido ao custo com a logística. Isto 

melhorou após a inauguração da ponte, pois a dificuldade no deslocamento era um grande 

entrave; 

Fazer workshop e palestras sobre a importância da atividade do turismo para o 

município, bem como o Regulamento Geral dos Meios de Hospedagens e toda a legislação 

pertinente ao turismo; 

Encaminhar os problemas apresentados aos órgãos competentes para as devidas 

providências; 

Observar de que forma pode-se atuar junto às empresas que não são constituídas, e 

como atuar junto às empresas que não possuem condições de funcionamento; 

Pode-se considerar que as visitas in loco são de extrema importância para o 

cadastramento e qualidade de serviços prestados. Visto que se tem um retorno imediato dos 

empresários. 

Diante dos resultados obtidos, pode-se notar uma necessidade muito grande dos 

empresários em conhecer toda a estrutura no que tange à lei vigente do turismo. 
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Observa-se a falta de orientação principalmente no que visa à segurança dos seus 

empreendimentos no tocante à legislação junto aos órgãos competentes como: a JUCEA, 

Receita Federal, Prefeitura (alvará de funcionamento), Corpo de Bombeiros e outros.  

Portanto, precisa-se viabilizar com certa urgência um planejamento ou um plano de 

ação para implantar uma fiscalização mais produtiva no município, sempre em busca de 

garantir a qualidade do produto turístico, por meio de ações conjuntas, visando a uma 

fiscalização efetiva de todos os prestadores de serviços turísticos para garantir também aos 

turistas os serviços com maior qualidade e segurança. 

Relativamente à descontinuidade administrativa, que é um dos grandes entraves para o 

maior sucesso e desenvolvimento do turismo no município de Manacapuru/AM., nota-se que, 

se os eleitores estiverem bem informados quanto ao histórico político de seus futuros 

governantes, não trocando seu voto por benefícios pessoais, este problema pode ser 

minimizado. Além disso, a aprovação da lei da ficha limpa, que tem como principal objetivo 

combater a corrupção eleitoral, aumenta a confiança de que é possível ter maior estabilidade 

administrativa no município, já que essa lei torna inelegível por oito anos um candidato que 

tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por decisão de 

órgão colegiado (com mais de um juiz), mesmo que ainda exista a possibilidade de recursos.  

Este estudo exigiu busca documental, e diante da sua complexidade e ineditismo, 

espera-se que sirva de base ou complementação para estudos futuros. 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Curso de Mestrado em Turismo e Hotelaria 

Pesquisador: Getúlio Lima de Queiroz 

 

APÊNDICE “A” 

FICHA PARA PESQUISA DOCUMENTAL 

 

 

TEMA DA PESQUISA: A INFLUÊNCIA DAS POLÍTICAS NA GESTÃO PÚBLICA DO 

TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM, NO PERÍODO DE 1996 A 2008. 

 

 

1) IDENTIFIÇÃO DO DOCUMENTO:  

Tipo de documento: __________________________________________________________ 

Data do documento: _____/_____/_____  

Data da publicação: _____/_____/_____ Meio da publicação: _________________________ 

Órgão onde o documento estava arquivado: ________________________________________ 

Local do órgão: ______________________________________________________________ 

Nome da pessoa que assinou o documento: ________________________________________ 

Identificação do conteúdo: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Outros dados: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2) QUESTÕES QUE NORTEARÃO A COLETA DE DADOS: 

 

2.1. Levantamento de documentos oficiais, em geral, que contemplem conteúdos 

relacionados ao turismo mantidos em arquivos de órgãos públicos no período 

de 1996 a 2008; 

2.2. Levantamento de documentos oficiais específicos ao turismo mantidos em 

arquivos de órgãos públicos no período de 1996 a 2008; 

2.3  Levantamento de documentos iconográficos no período de 1996 a 2008; 

2.4      Levantamento de registros estatísticos no período de 1996 a 2008; 

2.5      Levantamento de materiais cartográficos no período de 1996 a 2008. 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Curso de Mestrado em Turismo e Hotelaria 

Pesquisador: Getúlio Lima de Queiroz 

 

APÊNDICE “B” 

QUESTIONÁRIO 

 

 

TEMA DA PESQUISA: A INFLUÊNCIA DAS POLÍTICAS NA GESTÃO PÚBLICA DO 

TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM, NO PERÍODO DE 1996 A 2008. 

 

1. Qual seu nome e naturalidade? 

 

2. Há quanto tempo na gestão? 

 

3. Qual seu período de atuação como gestor no município? 

 

4. Quais os entraves encontrados em sua gestão? 

 

5. Quais os projetos voltados ao turismo realizados durante sua gestão? 

 

6. Qual a contribuição destes projetos no campo do turismo? 

 

7. Quais são os atrativos turísticos da cidade? 

 

8. Qual desses atrativos atrai o maior número de turistas? Como estes são abrigados durante 

esse período (hotéis, etc.)? 

 

9. Visando à copa de 2014, questiona-se: a cidade tem suporte e condições de atender a uma 

grande demanda de turistas? 

 

10. Quais as mudanças no campo de turismo a partir da construção da Ponte ―Rio Negro‖? 


