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Resumo 

A Gestão do Turismo ganhou maior atenção no mercado com o advento das novas demandas e 
comportamentos sociais, que fazem desta atividade a segunda mais atrativa para economias em franco 
desenvolvimento. Com o surgimento da era da Sustentabilidade, a atenção com o meio ambiente, sua 
boa relação com o turismo e as práticas governamentais passam por um período de adaptação e 
implantação de uma postura proativa para o desenvolvimento da cadeia turística. Assim, esta pesquisa 
analisa as ações Governamentais no campo das políticas públicas, o processo de educação ambiental e 
o apoio do marketing para o desenvolvimento e alavancagem da atividade turística no município de 
Piranhas, em Alagoas. Para este fim, a pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa apoiada em 
métodos de pesquisa exploratórios e descritivos, endossados pela investigação documental e 
bibliográfica, onde são analisadas cada etapa das ações, que por fim, figuram um novo cenário que 
permitiu  á cidade despontar como segundo principal destino turístico de Alagoas. 
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Introdução 

O turismo tem despontado como uma das maiores ferramentas de desenvolvimento social dos 

últimos dez anos, consolidando-se como uma valorosa fonte de recursos para as cidades, e 

revertendo o quadro de estagnação econômica, em que antes não se observava maiores 

capacidades de produção industrial ou comercial. Chamado de “a indústria sem chaminé”, só 

no Brasil, segundo o IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade de 

São Paulo, o turismo correspondeu a mais de 50% da geração de renda bruta média, de 126 

dos 456 municípios entre 30 mil e 70 mil habitantes. (OMT, 2003). 

Para Mota (2001), a partir da visualização do turismo como setor forte, viável e de grande 

efeito para as economias locais, o campo desta atividade tem amadurecido ao longo dos anos, 

e cada vez mais se utiliza de ferramentas já tradicionais do mercado para ampliar seu 

profissionalismo e capacidade de atração, com a implantação de políticas públicas efetivas 
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que valorizem a regulação e educação empreendedora. Uma das ferramentas primordiais neste 

processo  é  a consolidação da tríade: Gestão, Educação e Marketing. 
 

A boa gestão pública, realizada através do acompanhamento de investimentos e dotação 

orçamentária dirigida para projetos específicos, denota uma realidade não distante, todavia, 

longe da corrupção, onde várias cidades brasileiras pontuam e destacam seus feitos através da 

boa aplicação de emendas e recursos para alavancagem do turismo. Em particular, as cidades 

do Nordeste, com foco no território do sertão, necessitaram de um período de adaptação e 

estudos para descobrir como se beneficiar do ecossistema, rios, cachoeiras e espaços naturais 

para ampliar os argumentos já arraigados na cultura, visto por Dias (2003) 

Neste cenário, os pesquisadores, motivados por raízes familiares e culturais, e devido o amplo 

envolvimento com o desenvolvimento local e sustentável, ambientam a pesquisa na cidade de 

Piranhas, localizada no sertão alagoano, a 320 Km da capital Maceió, no nordeste brasileiro, e 

que tem apostado no turismo a 10 anos, como a principal ferramenta de crescimento 

econômico, o que a colocou como objeto de estudo de vários autores do tema, principalmente 

após ter sido reconhecida em 2009, pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 

Arquitetônico Nacional, como um Patrimônio Histórico Nacional da região Nordeste. 

Unindo teoria e prática, a pesquisa aborda o impacto da união de ações positivas 

desencadeadas pela gestão eficaz e educação ambiental para geração do marketing turístico e 

governamental, com o intuito de atingir resultados satisfatórios no desenvolvimento do 

município. 

1  Turismo: uma economia viável ao interior do Brasil? 

Em diversas cidades brasileiras existe um valor cultural atrelado á sua economia, que pode 

permitir a viabilização de projetos ligados ao turismo, sendo importante levar em 

consideração valores e características que vão gerar competitividade no mercado, uma vez 

que o setor turístico vem obtendo maior atenção em relação aos aspectos econômicos por 

movimentar  grandes volumes de investimentos. 

Com o avanço de fatores como melhoria da qualidade de vida; aumento da expectativa de 

vida; aumento de salários e novos padrões de consumo da nova classe “C”, as pessoas estão 



 

criando uma necessidade de conhecer novos lugares, como meio de lazer e cultura. Nesta 

busca por atrativos, o segmento turístico passa a entender a importância de focar a atenção no 

marketing voltado ao turismo. Apoiando este argumento, Dias (2003, p. 152) afirma que “o 

turismo é uma opção de desenvolvimento de localidades, nações e regiões, que já provou sua 

potencialidade, e a necessidade de cuidados especiais, no campo negocial e político, para que 

efetivamente sejam produzidos resultados”. Esse ato de produzir resultados significa a 

execução plena da ferramenta de gestão atrelada ao processo do turismo: planejar, executar, 

coordenar e avaliar. 

As principais cidades do Brasil que investem no turismo têm conseguido gerar bons 

resultados com os recursos públicos aplicados nessa área, um exemplo marcante disto é a ilha 

de Fernando de Noronha, pertencente ao estado de Pernambuco, onde através de diversos 

trabalhos bem sucedidos no direcionamento do argumento de Marketing atrelado a projetos 

federais e estaduais ligados do turismo, conseguiu se destacar entre outras localidades com 

características naturais parecidas (a exemplo da Ilha de Abrolhos, na Bahia), pois passou a ser 

vista como reserva de ampla exclusividade em barreiras e corais, isso devido a uma boa 

aplicação da promoção da educação ambiental e cultural em torno deste conceito. 

A partir deste exemplo, revelam-se vários outros municípios que passam a acreditar no 

Marketing, e em toda magia do “P” de promoção, com divulgação televisiva, pacotes 

turísticos, parcerias, realização de eventos, promoção em feiras, etc. 

Porém, quando aplicada de forma equivocada, sem estar pautada em um planejamento que 

contempla potencialidades, fraquezas, forças e ameaças (chamadas de análise SWOT em 

Administração) sem estar ambientada em uma ação global que envolve a boa gestão dos 

recursos destinados ao  fim, corre-se o risco de não obter o resultado esperado. Sem estarem 

pautados na educação ambiental, os investimentos de marketing podem ser fatídicos, a 

exemplo do ocorrido nos anos de 2004 a 2006 na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, 

onde se acreditou maciçamente, através do Governo do Estado, na promoção da imagem que 

atrelasse a cidade ao Turismo de Aventura.   

Esta cidade possui sua tradição e imagem ligadas à promoção turística como “terra do São 

João” e amplamente fortalecidas pelas culturas locais que denotam e vivenciam este ambiente. 

Assim, sem uma estruturação coordenada, que previsse a aplicação de medidas e educação 



 

cultural que promovessem a visão de turismo de aventura, permitiram que todo o 

investimento da ferramenta de Marketing fosse em vão, fazendo com que a partir do ano de 

2007 as ações voltassem a ser direcionadas para a tradição junina da região. (PIRES, 2011) 

Assim, percebe-se que analisar os fatores que levam cidades a obterem êxito, ou não, com 

suas ações coordenadas de Marketing, neste tocante, precisa ser alvo de estudos para que 

novas proposições sejam geradas, soluções alcançadas e idéias coletadas, uma vez que a 

gestão do processo turístico passa a ser uma nova prioridade em diversos municípios. Como 

fazer um bom processo de gestão para o turismo? Como utilizar corretamente a ferramenta de 

Marketing? Qual a participação do processo social de educação ambiental para a 

sustentabilidade das práticas? São algumas das perguntas que vários gestores permeiam em 

estudar para obter melhor aproveitamento. 

2  Boas práticas da Gestão Pública para o Turismo 

A participação popular, a ação coletiva na gestão e o controle é um instrumento que vem 

diminuindo as irregularidades e melhorando a resolução de problemas, tornando mais 

eficiente e eficaz o gerenciamento e a execução de políticas públicas e de instituições públicas 

governamentais, trazendo mais transparência e clareza, e gerando maior fiscalização em 

relação às atividades desenvolvidas, aos recursos e aos serviços direcionados ao setor público. 

Com a Constituição de 1988 ficou definido quais as atribuições pertinentes a União, ao 

Estado e aos Municípios bem como os princípios que passaram a reger a Administração 

Pública. Os conceitos de eficiência e eficácia geralmente estão mais presentes em áreas como 

administração e economia. Após a Emenda Constitucional nº 19 de 1998, a eficiência tornou-

se princípio constitucional da administração pública. 

A qualidade da gestão pública tem que ser orientada para o cidadão, e desenvolver-se dentro 

do espaço constitucional demarcado pelos princípios da impessoalidade, da legalidade, da 

moralidade, da publicidade e da eficiência. 

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, 

perfeição e rendimento funcional, para obtenção de resultados positivos para o serviço público 

e atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. 



 

Tais princípios buscam uma gestão mais transparente e profissional com ações que visam o 

atendimento das demandas, anseios e necessidades da sociedade. Jacobsen (2012, pág. 37) 

relata que “administrar com eficácia significa atingir os objetivos planejados. Já agir com 

eficiência implica utilizar corretamente os recursos disponíveis”. 

O município de Piranhas, localizado às margens do Rio São Francisco e a 320 km da capital 

do estado, Maceió, seguiu os passos da boa gestão para aplicação dos recursos com o 

Turismo, com foco em seus diversos atrativos como o Rio São Francisco; as trilhas 

ecológicas; o museu do sertão; a usina hidroelétrica de Xingó e suas casas seculares,  que 

formam um conjunto arquitetônico único, cravado no sertão do estado, que incluem um 

cemitério Bizantino e casas Barrocas, traços da ocupação Portuguesa e Espanhola no século 

XVIII. 

 
Imagem 1: vista panorâmica da cidade de Piranhas-AL 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Piranhas 
 

Segundo o Ministério do Turismo de Alagoas, Piranhas têm vários sítios arqueológicos e 

belas paisagens, é um destino perfeito para quem gosta de passeios ecológicos e de aventura. 

Das várias trilhas em meio à vegetação da caatinga se vislumbram o belo panorama do Velho 

Chico. As trilhas do Rio Capiá, da Via Férrea, do Mirante do Talhado, da Pedra do Sino são 

testemunhas da história do sertão. Para estas, um convênio entre município e governo federal, 

com orçamento de R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais) entre os anos de 2011 

e 2013, permitiu a completa reestruturação destes ambientes, adaptando-os para o receptivo 

turístico. 



 

Através de projeto de Lei movimentado pela Câmara Municipal e Prefeitura, a cidade 

conquistou o  tombamento do Municipal, Estadual e do Governo Federal, em 2009, como área 

de interesse histórico e cultural no estado de Alagoas. Esta ação coordenada, entre os anos de 

2005 e 2010, despertaram o interesse do Ministério do Turismo, que verificando a capacidade 

técnica do legislativo e executivo municipais, suscitou e aprovou dois projetos de 

investimentos com fundo direto do tesouro nacional para a construção de estruturas de 

atendimento  à orla fluvial, explorando o Rio São Francisco, e criação de um programa de 

formação de empreendedores turísticos, através do Programa de Micro Empreendedor 

Individual, através do SEBRAE. 

Desta forma, percebe-se que o bojo Político, alinhado a projetos estruturantes sérios e 

executáveis, proporciona rápido desenvolvimento e volume de negócios. A partir dos 

investimentos, a cidade Piranhas, antes não vista pelo governo do estado de Alagoas, se 

tornou um pilar de Marketing Governamental para o estado, focando nos excelentes 

resultados econômicos desempenhados pelas ações pontuais do poder público municipal. 

3 Marketing Governamental 

O marketing governamental engloba um conjunto de técnicas e ações cujo objetivo é 

aumentar a dimensão pessoal/administrativa do executivo ou legislativo perante a população e 

garantir uma boa imagem para o sujeito público, neste caso, o município, fazendo uso das 

modernas técnicas do marketing, planejando a sua comunicação com eficiência e resultados.  

Segundo Torquato (2005), a comunicação governamental é uma necessidade social, mais que 

uma infraestrutura de sustentação do poder. Por sua rede, os segmentos sociais tomam 

conhecimento do que acontece em diversos setores do governo, e por seu intermédio, 

transmitem aos governantes suas expectativas e desejos. A Estratégia ajuda o gestor de 

executivo a ampliar pontes de comunicação com a sociedade, prestar contas; criar um clima 

de aceitação e simpatia; reforçar a identidade e identificar expectativas e demandas sociais 

estabelecendo um clima de confiança 

O marketing Governamental trata na manutenção e continuação do político em seu objeto, ou 

seja, são as ações que o bojo político tem durante o mandato com propósito de criar uma 



 

imagem qualitativa positiva sobre a cidade, visando à ampliação das oportunidades de 

investimentos. (TORQUATO, 2005) 

As ações de Marketing Governamental aplicadas pelo executivo e legislativo de Piranhas 

foram determinantes para a aceitação popular e comunicação social sobre os objetivos e metas 

do governo com o processo de investimentos na cadeia do Turismo, o que facilitou em grande 

escala a adoção do processo pela comunidade na segunda etapa do projeto: formação de 

microempreendedores para o turismo com base na educação ambiental. 

4  Educação Ambiental e Cultural para o Turismo 

O turismo, sendo uma atividade econômica como outras, provoca mudanças onde for 

instalada, como a construção de hotéis em áreas de preservação ambiental, impermeabilização 

de áreas, descaracterização de morros, modificação na dinâmica dos ventos e a possível 

criação de ilhas de calor. Estes fatos podem ser ditos como contraditórios, pois o meio 

ambiente (estruturas naturais) é a matéria prima do turismo. No turismo, a questão ambiental 

está enfocada entre outras ações para minimizar os impactos. 

A educação ambiental é vista como um caminho natural para solucionar e/ou minimizar os 

impactos, esta, por conseguinte, deve ser construída com a participação da comunidade 

visando assim o desenvolvimento sustentável. Essa noção de sustentabilidade leva o 

desenvolvimento do turismo a uma perspectiva de longo prazo. Esse desenvolvimento tenta 

manter os costumes locais, garantir a conservação de áreas de beleza natural, objetos 

históricos e outros. A sociedade tem papel fundamental na implantação e manutenção da 

sustentabilidade.  

Uma boa formação profissional atrelada a noções de meio ambiente são subsídios para os 

trabalhadores do sistema turístico e hoteleiro. Segundo a Organização Mundial do Turismo 

(OMT) o turismo é: “o fenômeno que ocorre quando um ou mais indivíduos se transladam a 

um ou mais locais diferentes de sua residência habitual, por um período maior que 24 horas e 

menor que 180 dias, sem participar dos mercados de trabalho e capital dos locais visitados”.  

Portanto, turismo está relacionado com viagens, com visitas a um local diverso de sua 

residência. Para este, o meio ambiente está muito próximo, é a base do turismo. Meio 

ambiente, aqui, tem uma definição mais ampla e se refere ao meio físico, formado por 



 

componentes naturais e construídos, sendo “ambiente natural  aquele que provém da natureza 

– clima e temperatura, água, topografia e solos, flora e fauna etc. – e o meio ambiente 

construído é aquele fabricado pelos homens, principalmente, todos os tipos de construções e 

outras estruturas.” (Lickorish, 2000, p. 117) 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (1999), a motivação e a conduta dos turistas se 

caracterizam, cada vez mais intensamente, pelo crescimento da seletividade ao escolher o 

destino, da sensibilidade pelo meio ambiente e cultura locais e pela exigência de qualidade da 

experiência. Segundo Coriolano (2008, p. 9) “a importância e o significado do turismo no 

mundo tem crescido de forma tão expressiva que vem dando a esta atividade lugar de 

destaque na política geoeconômica e na organização espacial, vislumbrando-se como uma das 

atividades mais promissoras para o futuro milênio”. 

Com a adesão das comunidades, e através do programa de formação para 

microempreendedores individuais com foco no turismo, a união do poder municipal, estadual 

e federal permitiu o desenvolvimento do projeto “Formar, Educar e Desenvolver Piranhas” 

que durante dois anos preparou futuros empreendedores que assumiriam restaurantes, 

pousadas, hotéis, guias de turismo, e toda mão de obra especializada para que a prática 

econômica fosse construtivista, e não, predatória. 

Antes desta nova proposta, a comunidade se dedicava basicamente às atividades agrícolas 

associadas à irrigação, sendo o principal setor de sustentabilidade financeira. A cidade, ao 

apostar no turismo, com base nos seus valores culturais e sociais, resgatando a estima e 

pertencimento da população, fortalecendo a ideia de ampliação da cadeia produtiva não 

explorada. 

A presença da Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF contribuiu, junto ao 

poder público, com estudos e registros ambientais e geológicos, durante o passar dos anos. 

Através da história e técnica de pesquisa utilizada pela CHESF no município, com a intenção 

de preservar a memória local, programas paralelos de educação ambiental e resgate cultural, 

dentre eles, o Plano de Gestão em Educação Patrimonial para Piranhas, que dentre várias 

realizações, proporcionou a total recuperação da estação de docas e da locomotiva “Maria 

Fumaça” utilizada no século XVIII pela então estrada de Ferro Paulo Afonso, de 

administração estatal. (CULTUR, 2009) 



 

 
Imagem 2: locomotiva “Maria Fumaça” resgatada pelo processo de mobilização cultural e ambiental de 

Piranhas entre parceria municipal, Chesf e Ministério do Turismo. 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Piranhas 

 
 

De maneira ampliada, devido à gama de ações do setor público, estruturadas com projetos 

enxutos, com envolvimento da população e visualização de crescimento da economia, 

Piranhas promoveu um salto em indicadores sociais e de desenvolvimento humano entre os 

anos de 2007 e 2014, em especial no que tange os índices de educação, PIB, renda per capita 

e índices de desenvolvimento humano, obtendo acréscimo de pontuação em todos os quesitos. 

 

O aprimoramento da ultima gestão, resultou no crescimento e fixação definitiva do turismo 

como atividade base para economia local, incentivando o desenvolvimento estrutural e 

atraindo novos empreendimentos e maiores oportunidades de investimentos e 

empregabilidade para a população. Com a construção de pousadas, hotéis e restaurantes, 

aumentou a capacidade receptiva da cidade, atendendo ao estímulo da demanda, melhorou o 

conforto dos turistas que aqui visitam.  

Por fim, todo este movimento e engajo para uma nova realidade local, atraiu a atenção e 

investimento da mídia nacional, que espontaneamente passaram a promover visibilidade para 

temas regionais como o Cangaço. Com efeito, a mais impactante destas ações, se deu no ano 

de 2010 com a Rede Globo, onde a cidade de Piranhas ambientou o cenário da novela Cordel 

Encantado. 



 

             
        Imagem 3 - Cena da Novela Cordel Encantado           Imagem 4 - Cena da Novela Cordel Encantado 
                 Fonte: http://www.tvediversao.com                            Fonte: http://www.tvediversao.com 
   

Com cenas e tomadas realizadas em Piranhas, gravadas entre agosto e outubro de 2010 na 

região, a saga que mostra parte da história dos cangaceiros e da culturalidade local, serviu de 

fio condutor para o Marketing Turístico da cidade em escala nacional. A telenovela foi ao ar 

em 2011, e o aumento no fluxo foi imediato, saltando de 85.452 em 2010 para 365.445 em 

2011. (SETUR, 2012) 

 

Considerações finais 

As ações tomadas em relação ao turismo em Piranhas entre os anos de 2009 e 2012 foram 

assertivas e correlatas corretas, pondo em prática a tríade da boa gestão pública, atrelada a 

educação ambiental pautadas em um trabalho de planejamento, entendendo a importância das 

ferramentas de marketing na gestão e promoção do trade. 

A cidade e o poder público aprenderam com a oportunidade e geraram qualificação, através 

de parcerias oportunas, como a estabelecida com o SEBRAE, num pedido de ajuda para 

nortear o planejamento de desenvolvimento. Com a amplitude desta parceria, o plano de 

desenvolvimento das ações para o Turismo se tornou um escopo maior, e a prefeitura pode 

seguir uma orientação real para projetos enxutos e necessário. A experiência de Piranhas – AL 

apresenta a condição já defendida por vários autores como, Kotler e Armstrong (2000), que 

contemplam que  o desenvolvimento de novos negócios devem ser amparados ao Marketing, 

aproveitado por indução, planejamento e oportunidade. 

O melhor aproveitamento da máquina pública, patrocinada adiante por um momento 

apropriado a desenvolver ações baseadas no ensejo midiático, proporcionaram um resultado 

ampliado não previsto. 



 

A qualificação via educação ambiental, alicerçada na oportunidade de mídia, permitiu que 

novas ações a exemplo de documentários, programas especiais, participação em  matérias e 

sites de revistas especializadas, redes internacionais, oportunizou um amplo meio de 

Marketing Turístico.  

O Brasil passa por um bom momento de reavaliação no setor turístico, onde boas práticas 

precisam ser divulgadas e tidas por alicerce para a execução da administração pública eficaz, 

compartilhada e efetiva, gerando emprego e renda , desenvolvendo diversas áreas em 

potencial e valorizando a economia verde, limpa e sustentável. 
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