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Introdução  

O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e 

estadias em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a 

um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras1. 

O presente trabalho possui o intuito de apresentar um estudo de oportunidade acerca 

do setor de turismo a luz da realidade carioca, dado que a atividade representa cerca de 4,9% 

do PIB do estado do Rio de Janeiro e, além disso, de acordo com o Conselho Mundial de 

Viagens e Turismo (WTTC) o setor do turismo corresponde ao seu segundo maior PIB2 (atrás 

apenas do setor de óleo e gás). Entretanto, este tipo de atividade enfrenta adversidades, em 

virtude, principalmente, da imagem de violência urbana na cidade do Rio de Janeiro, serviços 

de baixa qualidade e preços altos de hospedagem.  

É inegável que a cidade maravilhosa constitui uma vitrine do Brasil para o mundo, 

habitando o imaginário das pessoas que sonham em visitar o Rio. Tendo isso em vista, o 

turismo representa uma grande oportunidade de desenvolvimento da atividade econômica da 

cidade como um todo, com geração de novos empregos, aumento da arrecadação tributária 

e desenvolvimento de novos negócios. 

A própria OMT destaca que, após as dificuldades geradas pela pandemia de Covid-19 

para o turismo global nos dois últimos anos, “repensar totalmente o setor pode representar 

uma oportunidade”3. A diretora executiva Zoritsa Urosevic, declarou que a retomada da 

indústria turística global precisa de cooperação internacional e novas ideias, com as quais 

pretendemos contribuir. 

 

 

 

 

                                                
1 Organização Mundial de Turismo (OMT). Introdução ao turismo. Trad. Dolores Martins Rodriguez Córner. São 

Paulo: Roca, 2001.  

2 PAKMAN, Elbio Troccoli. Como a violência afeta o turismo. A importância do turismo no Rio de Janeiro. 2020. 

Disponível em:  http://olerj.camara.leg.br/retratos-da-intervencao/como-a-violencia-afeta-o-turismo 

3 DU, Bessie. Rever totalmente o turismo global pode representar uma oportunidade no pós.-pandemia. 2022.  

Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2022/01/1775802   

 

https://valor.globo.com/carreira/noticia/2021/07/06/nomades-digitais-a-realidade-de-administrar-um-trabalho-de-qualquer-lugar.ghtml
https://valor.globo.com/carreira/noticia/2021/07/06/nomades-digitais-a-realidade-de-administrar-um-trabalho-de-qualquer-lugar.ghtml
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1. Contextualização do Problema 

Este capítulo apresenta a contextualização do problema no âmbito da indústria do 

Turismo, no contexto da cidade do Rio de Janeiro.  Inicia-se com a apresentação do problema, 

na qual se percebe que um problema pode ser, na verdade, uma grande oportunidade para 

gerar impactos positivos, caso haja criatividade e disposição para resolvê-los. Em seguida, é 

feito o mapeamento do setor econômico, com a finalidade de compreender melhor a 

importância que essa indústria possui para a economia carioca. Por fim, são apresentadas as 

políticas públicas relacionadas ao setor econômico e, na sequência, são identificadas as 

principais forças direcionadoras do setor econômico e incertezas críticas identificadas no 

segmento do Turismo carioca. 

1.1 Apresentação do Problema 

O Rio de Janeiro é considerado uma das principais portas de entrada dos turistas 

estrangeiros para o Brasil e é, simultaneamente, um dos cartões postais mais conhecidos no 

mundo. A cidade ostenta recentes premiações: foi eleita pela Forbes como um dos melhores 

destinos de 20214, recebeu duas premiações do Travelers Choice Awards 20225 e o prêmio 

World Travel Awards, considerado o “Oscar do Turismo”, em 20216. Também foi o destino 

mais buscado na pandemia, entre abril de 2019 e março de 2021, segundo levantamento do 

ViajaNet, além de estar no topo do ranking nacional de procura da Decolar.4 

Todavia, apesar de tamanha afinidade turística, existem empecilhos que vem afetando 

a imagem prestigiada da cidade, tais como a violência e a sensação de insegurança associada 

à imagem da cidade, assim como problemas de infraestrutura turística que afetam a oferta de 

serviços de qualidade. Além disso, a cidade vive uma crise econômica, agravada, 

recentemente, pela pandemia do Covid 19.  A boa notícia é que os problemas da cidade 

podem ser convertidos em uma agenda de oportunidades, se enfrentados com criatividade e 

determinação, transformando o turismo no “novo petróleo” do Rio. 

                                                
4 BARBOSA, Carolina. Destino mais buscado na pandemia, Rio concorre ao ‘Oscar do turismo’. 2021. Disponível 

em: https://vejario.abril.com.br/cidade/rio-de-janeiro-destino-mais-buscado-2021-world-travel-awards/. 
5 DUNCAN, Beatriz. Rio é um dos melhores destinos do mundo, segundo o prêmio de turismo. 2022. Disponível 

em: https://www.band.uol.com.br/rio-de-janeiro/noticias/rio-e-um-dos-melhores-destinos-do-mundo-segundo-
premio-de-turismo-16475730 
6 RIO, Redação Diário do. Rio vence ‘Oscar do Turismo’ como melhor destino para esporte. 2021. Disponível em: 

https://diariodorio.com/rio-vence-oscar-do-turismo-como-melhor-destino-para-esporte/ttps://diariodorio.com/rio-
vence-oscar-do-turismo-como-melhor-destino-para-esporte/ 

https://vejario.abril.com.br/cidade/rio-de-janeiro-destino-mais-buscado-2021-world-travel-awards/
https://www.band.uol.com.br/rio-de-janeiro/noticias/rio-e-um-dos-melhores-destinos-do-mundo-segundo-premio-de-turismo-16475730
https://www.band.uol.com.br/rio-de-janeiro/noticias/rio-e-um-dos-melhores-destinos-do-mundo-segundo-premio-de-turismo-16475730
https://diariodorio.com/rio-vence-oscar-do-turismo-como-melhor-destino-para-esporte/
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Conforme Silva e Silva (2016),7 a segurança pública é fator relevante na escolha de 

um destino turístico. Nesse contexto, a expectativa de existir uma criminalidade acentuada no 

Rio de Janeiro pode ser um dos principais fatores de repulsão de turistas que sonham em 

visitar a cidade. No entanto, políticas públicas voltadas para a área de segurança pública, tais 

como políticas de reajustes salariais para policiais e os programas Segurança Presente e 

Bairro Seguro, vem sendo comprovadamente benéficas: um  levantamento elaborado pelo 

Instituto de Segurança Pública (ISP) constatou que o estado do Rio de Janeiro apresentou 

uma redução de 34% no número de mortes violentas intencionais (soma de homicídio doloso, 

lesão corporal seguida de morte, latrocínio e morte por intervenção de agente  do estado). Em 

janeiro de 2022, outro destaque foi a redução no indicador de roubos de rua (soma de roubo 

a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo), representando um declínio de 

25% em relação ao mesmo período de 20218.  

Uma possível explicação para essa queda na violência se daria pelo contexto da 

pandemia, porém, a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz reitera o papel dessas políticas 

para o alcance desses índices:  “essa redução que tivemos no início do ano é muito 

significativa, ainda mais se levarmos em consideração que em janeiro do ano passado a 

vacinação só começou na segunda quinzena do mês e a circulação de pessoas nas ruas 

ainda estava reduzida. Neste ano o nível de isolamento social está bem menor e com a 

vacinação disponível para a população, a circulação de pessoas se normalizou, portanto, era 

previsto que os crimes de oportunidade voltassem a subir - o que não foi o caso em janeiro” - 

ressaltou.  

Com relação à infraestrutura turística, o Rio apresenta problemas que afetam a 

qualidade do serviço prestado. Em 2015, as maiores reclamações do turista eram a violência, 

as condições precárias de limpeza da cidade e a falta de compreensão do idioma, (inglês ou 

espanhol), além de haver deficiências na sinalização (placas para orientar turistas no   trânsito  

e   aeroportos) e  carência  de  estacionamentos  subterrâneos, segundo César Cunha 

Campos, diretor da FGV Projetos.9 De lá pra cá, a crise econômica e sanitária fez surgir um 

novo problema: além da limpeza, os turistas reclamam do aumento do número de pessoas 

em condições de rua. Essa impressão é confirmada pelo Censo de População em Situação 

                                                
7 Silva, L. B. da e Silva, F. C. da. (2016). Influência da segurança pública na motivação turística em destinos 

urbanos e de sol e praia: uma abordagem teórica. Fólio: Revista Científica Digital - Jornalismo, Publicidade e 
Turismo, 17(1), 83-94. DOI: 10.15602/1981-3422/folio.v17n1p83-94. 
8 NASCIMENTO, Karina. Mortes violentas caem no estado do Rio em Janeiro. 2022. Disponível em: 

http://www.isp.rj.gov.br/Noticias.asp?ident=486.  

9 PUFF, Jefferson. Rio, 450 anos: Cinco grandes desafios para o futuro. 2015. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/02/150228_rio_450_anos_jp. 

https://www.redalyc.org/journal/5762/576261570005/#B17
https://www.redalyc.org/journal/5762/576261570005/#B17
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/02/150228_rio_450_anos_jp
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de Rua, que contabilizou 7.272 pessoas em situação de rua em 2020, sendo que, pela 

contagem de atendimentos nas ruas e nos abrigos, a estimativa é que mais 700 pessoas, 

aproximadamente, teriam ido para as ruas em 2021.10 

Essa baixa percepção de limpeza da cidade está, adicionalmente, agravada pelo 

estado de conservação dos espaços públicos fluminenses. Uma possível explicação para 

esse problema está na gestão do orçamento municipal, uma vez que os gastos com 

conservação diminuíram – em 2021, foram de R$96 milhões, abaixo da previsão de R$114,6 

milhões, segundo levantamento do gabinete da vereadora Teresa Bergher.11   

Por fim, um problema recente é a reclamação dos turistas quanto ao preço das 

passagens aéreas. As companhias aéreas brasileiras já admitem reajuste no preço das 

passagens de até 30% e redução no número de voos devido à escalada em seus custos, 

causados pela invasão da Rússia à Ucrânia e pela subida no preço do QAV (querosene de 

aviação). Tudo isso impõe sérios desafios que precisam ser enfrentados e que tendem a 

interferir negativamente na dinâmica turística.12 

1.2 Mapeamento do setor econômico     

O turismo é o segundo maior pilar econômico fluminense. Segundo dados do IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), o estado do Rio é o que tem a maior participação 

relativa do turismo na economia entre todos os estados do país.13 O setor sofreu fortemente 

o impacto da crise sanitária por Covid-19, o que gerou prejuízos econômicos significativos 

para o Rio: o estado registrou forte queda no setor de serviços (-6,6%) no acumulado em doze 

meses até fevereiro de 2021.14
 

                                                
10 Extra.Globo. (2021).Turistas voltam a buscar Rio como destino, mas reclamam de falta de políticas públicas 

para desabrigados. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/rio/turistas-voltam-buscar-rio-como-destino-
mas-reclamam-de-falta-de-politicas-publicas-para-desabrigados-25286251.html 

11 Coutinho, Rogério. (2022). Cariocas denunciam falta de conservação e obras de infraestrutura em diferentes 

pontos da cidade. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/02/14/cariocas-denunciam-
falta-de-conservacao-e-obras-de-infraestrutura-em-diferentes-pontos-da-cidade.ghtml 
12 Sampaio, Lucas. (2022). Aéreas já admitem reajuste de até 30% nas passagens devido à guerra na Ucrânia; 

veja destinos mais caros. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/consumo/aereas-ja-admitem-reajuste-de-
ate-30-nas-passagens-devido-a-guerra-na-ucrania-veja-destinos-mais-caros/ 

13 SETUR (2022). Prefeitura lança portal Painel do Turismo Carioca para colaborar nas decisões no setor. 

Disponível em: https://prefeitura.rio/setur/prefeitura-lanca-portal-painel-do-turismo-carioca-para-colaborar-nas-
decisoes-no-setor/ 
14 FIRJAN (2021). O impacto regional da pandemia nos três grandes setores econômicos. Disponível em: 

https://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/o-impacto-regional-da-pandemia-nos-tres-
grandes-setores-economicos-1.htm 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/02/14/cariocas-denunciam-falta-de-conservacao-e-obras-de-infraestrutura-em-diferentes-pontos-da-cidade.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/02/14/cariocas-denunciam-falta-de-conservacao-e-obras-de-infraestrutura-em-diferentes-pontos-da-cidade.ghtml
https://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/o-impacto-regional-da-pandemia-nos-tres-grandes-setores-economicos-1.htm
https://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/o-impacto-regional-da-pandemia-nos-tres-grandes-setores-economicos-1.htm
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Segundo o último levantamento da Confederação Nacional do Comércio (01/2022), 15 

baseado em pesquisas do IBGE, o turismo brasileiro já acumulou um prejuízo de R$ 485,1 

bilhões desde o início da crise sanitária. Os Estados de São Paulo (R$ 210,9 bilhões) e Rio 

de Janeiro (R$ 61,7 bilhões) concentraram 56% da perda nacional. Em janeiro de 2022, a 

diferença entre a geração efetiva de receitas e o seu potencial mensal registrou perda de R$ 

11,8 bilhões: 

 

 

Esse relatório CDC também informa que a desaceleração da crise sanitária de Covid-

19 e a gradativa reabertura da economia têm reaquecido o ritmo de atividade dos serviços 

turísticos. De acordo com o Índice de Atividades Turísticas apurado pelo IBGE de janeiro de 

2022, o volume de receitas do setor avançou 49,1% desde o fim da segunda onda da 

pandemia no Brasil e, embora ainda esteja 20,7% aquém do nível registrado antes do início 

da crise sanitária, nota-se que o setor vive o seu melhor momento desde fevereiro de 2020, 

                                                

15 Portal CNC (2021). Com maior inflação em 5 anos, serviços abrem 2022 em queda. Disponível em 

https://www.portaldocomercio.org.br/publicacoes/analise-cnc-pesquisa-mensal-de-servicos-pms-janeiro-de-
2022/417934 

 

https://www.portaldocomercio.org.br/publicacoes/analise-cnc-pesquisa-mensal-de-servicos-pms-janeiro-de-2022/417934
https://www.portaldocomercio.org.br/publicacoes/analise-cnc-pesquisa-mensal-de-servicos-pms-janeiro-de-2022/417934
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do ponto de vista de geração de volume de receitas.

 

Os impactos positivos desse índice apresentado são perceptíveis na economia, com 

a geração de postos formais de trabalho nas atividades turísticas. Em 2020, ano em que as 

atividades turísticas amargaram retração de 36% no volume de receitas, houve um saldo 

negativo anual de 238,68 postos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (Caged, 2020). Por outro lado, desde o arrefecimento da segunda onda da 

crise sanitária a partir de maio passado, já são 126,8 mil vagas criadas, segundo o relatório 

CDC. 

 

Por fim, analisando a dimensão emprego de turismo no Rio, observa-se que 

alimentação corresponde a cerca de 67% dos quase 150 mil postos de trabalho no setor, 
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enquanto alojamento e transporte são as outras duas atividades de maior peso, com cerca de 

14% e 10%, respectivamente.16 

1.3 Políticas públicas relacionadas ao setor econômico      

 Existe uma infinidade de conceituações na literatura para o que são políticas públicas, 

mas o significado predominante é o de que políticas públicas correspondem a respostas do 

estado às demandas sociais decorrentes de problemas que afetam determinada população 

de maneira coletiva. Segundo Peters (1986), “política pública é a soma das atividades dos 

governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos 

cidadãos”.17 

 Em 18 de janeiro de 2022, o governo do estado lançou, com base no Decreto Nº  

47.878 de 16 de dezembro de 2021 e por intermédio das secretarias de Turismo e de Cidades, 

o Programa Turismo Presente.18 Esse projeto prevê o desenvolvimento, planejamento e 

realização de obras de infraestrutura voltadas para o turismo junto com os municípios, visando 

a qualidade de vida e o bem-estar tanto dos visitantes quanto da população tanto em âmbito 

municipal quanto regional. Em abril do ano passado, a Secretaria de Estado de Turismo do 

Rio de Janeiro, em parceria com a TurisRio (Companhia de Turismo do Estado do Rio de 

Janeiro), apresentaram à Alerj o Plano Turismo RJ+10 anos, planejamento estratégico cujo 

objetivo é conceber e realizar ações que busquem elevar o nível de competitividade em 

relação a outros destinos mundialmente conhecidos em um prazo de 10 anos.19 

Além disso, a prefeitura do município lançou, em março de 2022, a plataforma Painel 

do Turismo Carioca, com o objetivo de fornecer transparência sobre informações do setor 

além de fornecer relatórios que auxiliem na tomada de decisão, adoção e mensuração de 

políticas públicas voltadas para o turismo. Junto com o painel, a Secretaria do Turismo 

também desenvolverá relatórios bimestrais, com dados e análises de vários aspectos do setor, 

tais como: pontos de interesse, mercado de trabalho e infraestrutura hoteleira entre outros.20 

                                                

16 Diário do Rio (2022). Fevereiro é o mês com maior arrecadação de ISS de turismo no Rio. Disponível em: 

https://diariodorio.com/fevereiro-e-o-mes-com-maior-arrecadacao-de-iss-de-turismo-no-rio/ 

 
17 Peters, B. G. (1986) American Public Policy. Chatham, N.J.: Chatham House. 
18 Diário do Rio (2022). Claudio Castro lança  programa Turismo Presente. Disponível em: 

https://diariodorio.com/claudio-castro-lanca-programa-turismo-presente/ 
19 Diário do Rio (2021). Secretaria de Turismo apresenta à Alerj Plano Turismo RJ+10 anos. Disponível em: 

https://diariodorio.com/secretaria-de-turismo-apresenta-a-alerj-plano-turismo-rj10-anos/ 
20 Diário do Rio (2022). Prefeitura lança o Painel do Turismo Carioca. Disponível em: 

https://diariodorio.com/prefeitura-do-rio-lanca-painel-do-turismo-carioca/ 
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Outra ação no âmbito digital  é o portal “Rio, o seu melhor presente”, que surgiu em 2020 

dentro do contexto da pandemia com o objetivo de fomentar o setor em uma parceria da 

Secretaria Estadual de Turismo com o Jornal O Globo que  conta  também com apoio do Sesc 

RJ e do Senac. Mesmo com a flexibilização das normas de segurança decorrentes da 

pandemia da Covid-19 o portal permanece ativo e nele os turistas podem usufruir de 

informações relevantes e podem inclusive comprar pacotes turísticos e passeios com 

descontos, profissionais e estabelecimentos interessados em participar do programa podem 

se inscrever no site. 21 

Por fim, mas não menos importante, o Programa de Artesanato do Estado do Rio de 

Janeiro, que é coordenado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ/TurisRio) visa 

estimular a prática do artesanato como forma de geração de renda e de empreendedorismo 

para a população, fornecendo cursos de capacitação e microcrédito além da Carteira Nacional 

do Artesão, da divulgação dos trabalhos e possibilidade de participação em feiras do PAB 

(Programa do Artesanato Brasileiro). Para participar, os interessados devem realizar um 

cadastro no site do programa, no entanto, o mesmo parece não ser atualizado há algum tempo 

(a própria seção de cadastramento se encontra indisponível), o que indica uma necessidade 

de reaver a eficácia da execução do programa.22 

Em suma, as políticas públicas vigentes pautadas para o setor de turismo parecem 

seguir diretrizes coerentes e importantes como a geração de empregos através da 

capacitação da população, melhorias da infraestrutura municipal e regional e aprimoramento 

da visibilidade de segmentos econômicos relacionados à prática do turismo. Todavia, existem 

pontos a serem considerados, por exemplo: existe uma escassez de práticas voltadas para a 

capacitação de pessoas em outros idiomas, o que gera dificuldades de comunicação e 

receptividade de turistas estrangeiros dado que nem todos visitam a cidade na companhia de 

guias turísticos, além disso, o próprio problema levantado na questão do cadastramento do 

Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro evidência a necessidade do 

comprometimento das instituições públicas com a execução dessas políticas, pois caso 

contrário, esse tipo de negligência dá margem para esquemas de corrupção e traz sérias 

consequências político-sociais para a população carioca. 

                                                
21 G1 Rio  (2020). RJ ganha plataforma digital para promover o turismo no estado. Disponível em:  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/15/rj-ganha-plataforma-digital-para-promover-turismo-no- 
22 Programa de Artesanato do  Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://www.programadeartesanato.rj.gov.br/default.asp 
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1.4 Forças direcionadoras do setor econômico e incertezas críticas 

O Rio de Janeiro vive um momento de retomada em sua economia e vê oportunidades 

de crescimento com ajuda de forças internas e externas, principalmente na área de tecnologia 

e inovação. Nos dias 13 a 16 de janeiro de 2022, a capital deu um grande passo e tornou-se 

protagonista em tecnologia e inovação na América do Sul ao dar início à primeira edição do 

Rio Innovation Week. O evento aconteceu no Jockey Club na Gávea e teve como objetivo 

transformar o Rio de Janeiro em um Estado referência em inovação e empreendedorismo 

tecnológico, impulsionando negócios e gerando oportunidades que impactam e conectam 

vários setores, inclusive o de turismo. A segunda edição do evento tem previsão de ocorrer 

de 8 a 11 de novembro de 2022 no Pier Mauá, Zona Central do Rio.²23 

Diante do cenário de recuperação da pandemia, vivida entre 2020 e 2022, toda 

população se viu diante de uma crise sanitária proveniente do modo como o humano interage 

com o meio ambiente. Essa pandemia é uma importante força socioambiental que impactou 

fortemente o turismo, e reforçou a tendência de sustentabilidade ambiental. Pensando sobre 

essa situação, uma oportunidade para o turismo no Rio de Janeiro é a adoção do Ecoturismo, 

que consiste em realizar o turismo de forma sustentável, buscando causar menos danos ao 

patrimônio cultural e natural. Parques e unidades de conservação voltaram às operações pós 

COVID-19 com um alto nível de procura pelos habitantes da cidade e de turistas, mostrando 

uma grande oportunidade às organizações estatais a adotar taxas de preservação.24 

Com relação à força política, após dois anos de uma pandemia que devastou grande 

parte da indústria do turismo, a guerra na Ucrânia é um novo golpe para o setor. A guerra em 

questão gerou a alta dos preços do petróleo, ultrapassando temporariamente a marca de 130 

dólares por barril, sendo seu preço habitual antes da guerra 96,84 dólares.25 Esse aumento 

nos custos de  combustível  aumentará  ainda  mais  a  pressão  sobre  o  setor  de aviação, 

que se recupera lentamente de meses de restrições de viagens relacionadas à pandemia, 

logo afetando diretamente o setor de turismo devido ao preço das passagens. 

Por fim, analisando o aspecto demográfico, o perfil do turista no Rio mudou após a 

pandemia: pesquisa divulgada pela Associação Brasileira da Indústria Hoteleira do Rio de 

Janeiro (ABIH-RJ, 2021) aponta que os próprios moradores da cidade do Rio representam 

31% de todas as pessoas hospedadas em estabelecimentos da capital. Antes da pandemia, 

                                                
23 Rio Innovation Week (Rio de Janeiro). Rio Innovation Week. 2022. Disponível em:  

https://rioinnovationweek.com.br. 
24 Poggi, Marta (2022).  Tendências e Oportunidades do Turismo em 2022. Disponível em: 

https://www.mercadoeeventos.com.br/blogs/turismo-digital/tendencias-e-oportunidades-do-turismo-em-2022/ 
25 Deutsche Welle (2022). As consequências da guerra na Ucrânia para o turismo global. Disponível em: 

https://www.istoedinheiro.com.br/as-consequencias-da-guerra-na-ucrania-para-o-turismo-global/ 
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os moradores da própria cidade tinham relevância pequena: apenas 9%. O número representa 

um incremento de 225%. Além dos moradores do Rio de Janeiro, os brasileiros de outros 

estados também deixaram de viajar para destinos internacionais e optaram pela capital 

fluminense. Dados disponibilizados pela Abih destacam que cerca de 70% de todos os turistas 

hospedados na cidade são brasileiros, sendo 40% de outros estados. Os moradores de São 

Paulo são os que viajam com mais frequência para o Rio de Janeiro.26 

  

                                                
26 Janone, Lucas (2021).Com restrições de viagens durante a pandemia, cariocas optam por turismo interno. 

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/com-restricoes-de-viagens-durante-pandemia-cariocas-

optam-por-turismo-interno/ 
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2. Análise do Contexto 

O intuito deste capítulo é analisar o contexto que envolve o turismo na cidade do Rio 

de Janeiro à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), plano da Organização 

das Nações Unidas (ONU) que incorpora 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores para a 

Agenda 2030 e que conta com Relatório desses indicadores para os ODS no Brasil. Tendo 

isso em vista, serão escolhidos 2 objetivos para serem analisados de forma detalhada a fim 

de possibilitar a correlação com o tema estudado, trazendo melhorias de compreensão para 

a realidade turística da Cidade. Além disso, também iremos realizar uma análise sob a ótica 

dos Mapas de Transformação da rede de Inteligência Estratégica do World Economic Forum 

(WEF), de onde partiremos para as possibilidades de abordagem e encaminhamento das 

oportunidades para o tema de estudo.  

 

2.1 Contextualização a partir dos ODS 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fazem parte de um plano da 

Organização das Nações Unidas (ONU) que visa erradicar a pobreza, proteger o meio 

ambiente, promover paz e assegurar qualidade de vida digna para toda a população 

mundial27, através de um esforço conjunto, de países, empresas, instituições e sociedade civil. 

Dos 17 objetivos, escolhemos 2 para aprofundar dentro do contexto deste trabalho: Objetivo 

8 - "Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 

e produtivo e trabalho decente para todas e todos” e Objetivo 11 - "Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis".  

 

Figura: Os 17 ODS (ONU) 

                                                

27 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | As Nações Unidas no 

Brasil. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs 
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Começando pelo Objetivo número 8, ele foi escolhido com base, justamente, no entendimento 

que o setor de turismo, principalmente no contexto do Rio de Janeiro, é um potencializador 

da atividade econômica da cidade, não apenas no crescimento econômico, mas também na 

promoção do progresso social em toda a cidade por meio de sua natureza diversa e inclusiva, 

capacidade de enriquecimento de comunidades, possibilidade de sustentabilidade e como 

gerador de empregos tanto direto quanto indiretos. Isso é muito importante nesse momento, 

em que a pandemia atacou fortemente a economia mundial, e há uma necessidade urgente 

de recuperar as centenas de milhões de empregos perdidos: 

  

Figura: ODS 8 - The Sustainable Development Goals Report 2021 (traduzido do original) 
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Nesse objetivo, destacamos a meta 8.6: “Até 2020, reduzir substancialmente a 

proporção de jovens sem emprego, educação ou formação”. Associamos essa meta ao 

problema que já identificamos anteriormente, no tópico 1.1 (Apresentação do Problema): uma 

das maiores reclamações dos turistas, com relação a falta de infraestrutura turística no Rio, é 

a questão do idioma. Em um mundo globalizado, o domínio da língua é essencial para 

comunicação sem falhas durante o atendimento aos estrangeiros. Segundo o Índice de 

Proficiência em Inglês da EF (2021)28, o Brasil é 60º no ranking mundial na proficiência desse 

idioma. Até 2021, o Brasil possuía apenas 1% da população fluente na língua inglesa29, 

segundo pesquisa realizada pela British Council. Esses dados ocorrem porque a maior parte 

da população não possui condições financeiras para arcar com o custo de um curso de inglês 

e, além disso, a aprendizagem nas escolas públicas é extremamente deficitária. 

Muito além da baixa educação no idioma inglês, a situação em relação à educação, 

de uma forma mais ampla, é grave para os jovens no Brasil. Nesse sentido, em relação a 

meta 8.6, um levantamento feito pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV Social)30 concluiu que a quantidade de pessoas entre 15 e 29 anos que não estudam 

nem trabalham — os chamados “nem-nem” — continua em franca expansão. Chegou a bater 

recorde histórico, de 29,33%, no segundo trimestre de 2020, o maior patamar da série iniciada 

em 2012, conforme o estudo do FGV Social: 

 

                                                

28 EF English Proficiency Index (2021). O maior índice de proficiência em inglês do mundo. Disponível em: 

https://www.ef.com.br/epi/ 
29 Fernandes, Vitória.(2019).Apesar de estar no currículo, apenas 1% dos brasileiros realmente fala inglês fluente. 

Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/apesar-de-estar-no-curriculo-apenas-1-dos-brasileiros-realmente-
fala-ingles-fluente/ 

30 Hessel, Rosana  e Oliveira, Alexia.  (2021).Um quarto dos jovens de 15 a 29 anos não estuda nem trabalha, 

aponta a FGV. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/05/4925210-um-quarto-dos-
jovens-de-15-a-29-anos-nao-estuda-nem-trabalha-aponta-fgv.html 

 

https://www.ef.com.br/epi/
https://www.ef.com.br/epi/
https://www.ef.com.br/epi/
https://www.moneytimes.com.br/apesar-de-estar-no-curriculo-apenas-1-dos-brasileiros-realmente-fala-ingles-fluente/
https://www.moneytimes.com.br/apesar-de-estar-no-curriculo-apenas-1-dos-brasileiros-realmente-fala-ingles-fluente/
https://www.moneytimes.com.br/apesar-de-estar-no-curriculo-apenas-1-dos-brasileiros-realmente-fala-ingles-fluente/
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De acordo com Marcelo Neri, diretor do FGV Social e coordenador do estudo, o Brasil 

tem cerca de 50 milhões de jovens entre 15 e 29 anos — e mais da metade dessas pessoas 

está desempregada. No fim de 2020, o percentual ficou em 56,3%, patamar abaixo do pico 

de 58,6% registrado no segundo e no terceiro trimestres de 2020. “O jovem que não consegue 

trabalhar acaba não estudando também, e isso prejudica as chances de mobilidade social 

nessa camada da população”, alerta Neri. 

 

Outra meta importante, tendo em vista as condições apresentadas e características do 

setor, é a 8.9: “Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo 

sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais”. 

Destacamos esse ponto porque é de grande importância utilizar a capacidade do Rio 

de Janeiro de apresentar aos turistas o seu rico meio-ambiente, a cultura local e fomentar a 

economia da cidade. Isto porque o turismo sustentável se apoia, justamente, nesses três 

pilares, o pilar ambiental, que visa a conservação da natureza, o pilar econômico, para apoiar 

aos negócios locais e o pilar social, que se relaciona com os projetos culturais locais. 

Apresentando alguns indicadores importantes sobre a meta, o WTTC lançou, em 2021 

um documento sobre impacto social com foco no setor de turismo, para mostrar que a indústria 

desempenha um papel importante para o crescimento econômico e geração de emprego: 

mostra que para cada US$ 1 gerado no PIB direto da indústria de viagens globalmente, mais 
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de US$ 2 são gerados indiretamente. Isso significa que mais do que o dobro do valor é criado 

em toda a cadeia de abastecimento, graças ao setor. Além disso, para cada emprego direto 

ao redor do mundo, quase dois novos são criados de forma indireta ou induzida, com um 

cargo direto em Turismo, criando efetivamente um total de três31. 

Além disso, de acordo com a WTTC32, ao contrário de muitos outros setores, a 

Indústria do Turismo é altamente inclusiva, empregando e oferecendo oportunidades para 

pessoas de todas as esferas da vida, incluindo minorias, jovens e mulheres, que representam 

54% do emprego do setor. O setor também alimenta o empreendedorismo, com 80% do nosso 

setor sendo PME.  

O setor de Viagens e Turismo tem uma capacidade única de proteger e envolver ainda 

mais grupos e comunidades vulneráveis, ao mesmo tempo em que promove a inovação e 

preserva os ecossistemas, o que resulta em forte impacto social, fazendo com que a qualidade 

de vida no Rio de Janeiro evolua e aspectos como a violência diminuam.  

Com isso, a percepção dos turistas de que o Rio de Janeiro é um local de muita 

violência também iria melhorar, trazendo mais confiança e impactando positivamente na visão 

que as pessoas de fora possuem daqui. 

Ao escolher o Objetivo 11, consideramos, fortemente, que inclusão, segurança e 

sustentabilidade são significativos impactos que afetam diretamente a visão dos turistas em 

relação à nossa cidade. Tornar a cidade em um espaço sustentável demonstra um maior 

cuidado dos governantes e da população, transmitindo o sentimento de preocupação com a 

hospitalidade dos visitantes. As praias da cidade do Rio de Janeiro recebem muitos turistas 

durante o ano todo, e a organização de frequentes mutirões de limpeza devem servir de 

exemplo para outros pontos turísticos públicos. Em janeiro de 2022, um mutirão de limpeza 

nas praias da Zona Sul do Rio — Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon — recolheu 106 

quilos de lixo, equivalente a uma média de 15 kg por ponto de apoio espalhados na orla33. A 

ação teve como objetivo educar e conscientizar frequentadores e turistas sobre o descarte 

correto dos resíduos e a importância do cuidado com nossa cidade para que as futuras 

gerações de moradores e turistas frequentem um ambiente sustentável. 

                                                
31 Teizen, Beatrice (2021). Documento do WTTC mostra importância do Turismo no impacto social. Disponível em: 

https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/02/documento-do-wttc-mostra-importancia-do-
turismo-no-impacto-social_179630.html 
32 WTTC (2021) Crescimento Sustentável. Disponível em: https://wttc.org/Initiatives/Sustainable-Growth 
33 Agência Brasil. Mutirão retira mais de 100 quilos de lixo da orla do Rio de Janeiro. Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-01/mutirao-retira-mais-de-cem-quilos-de-lixo-da-orla-do-rio-de-
janeiro. 
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Neste objetivo, destacamos a meta 11.6 "Até 2030, reduzir o impacto ambiental 

negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, 

gestão de resíduos municipais e outros". Relacionamos esta meta a um dos problemas 

apresentados no tópico 1.1 (Apresentação do problema), que expõe a baixa percepção dos 

turistas a respeito da limpeza da cidade, e que ainda é agravada pelo estado de conservação 

precário dos espaços públicos fluminenses.  

A respeito dos indicadores sobre resíduos sólidos, o Brasil, com mais de 200 milhões 

de habitantes, é um dos países que mais gera esses resíduos - materiais, substâncias e 

objetos descartados - cuja destinação final deveria receber tratamento com soluções 

economicamente viáveis, de acordo com a legislação e as tecnologias atualmente disponíveis, 
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mas acabam, ainda em parte, sendo despejados a céu aberto, lançados na rede pública de 

esgotos ou até queimados.34 

Em seu último relatório sobre o assunto (2021), a Associação Brasileira de Empresas 

de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) destaca que as cidades brasileiras 

geraram em 2020 cerca de 82,5 milhões de toneladas de RSU, ou 225.965 toneladas diárias. 

Com isso, cada brasileiro gerou, em média, 1,07 kg de resíduo por dia. A coleta chegou a 

92,2% desse total, equivalentes a pouco mais de 76 milhões de toneladas, com 46 milhões 

de toneladas enviadas para disposição em aterros sanitários, superando a marca dos 60% 

dos resíduos coletados que tiveram destinação adequada no país. Por outro lado, áreas de 

disposição inadequada, incluindo lixões e aterros controlados, ainda estão em operação e 

receberam quase 40% do total de resíduos coletados.35 

 

Fonte: ABRELPE (2021) 

 

Embora as tecnologias necessárias para o cumprimento da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) estejam disponíveis no Brasil, os custos e a falta de uma maior 

integração na gestão dos RSU têm sido apontados por especialistas como dificuldades. 

Enquanto em países que já resolveram ou estão em vias de solucionar o problema dos RSU 

não apenas os aterros sanitários, mas também incineradores e biodigestores para geração 

de energia sejam tecnologias bastante comuns, no Brasil, dada à falta de uma gestão 

unificada de RSU, os desafios permanecem praticamente os mesmos anteriores à PNRS. 

                                                
34 Szigethy, Leonardo e Antenor, Samuel.(2020) Resíduos sólidos urbanos no Brasil: desafios tecnológicos, 

políticos e econômicos. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/217-
residuos-solidos-urbanos-no-brasil-desafios-tecnologicos-politicos-e-economicos 
35 ABRELPE (2021). Panorama dos resíduos sólidos no brasil 2021. Disponível em: 

https://abrelpe.org.br/panorama-2021/ 
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Para a reversão desse quadro, é fundamental, na ótica da gestão integrada e do 

gerenciamento, a adoção de tecnologias que promovam o desenvolvimento sustentável e 

criem oportunidades para resgatar e elevar o valor incorporado nos resíduos, aproveitando-

os antes de chegarem aos aterros. A reciclagem é um caminho eficiente para reduzir a 

quantidade de resíduos que chega aos aterros. 

A outra meta dessa ODS que destacamos é a Meta 11.1 “Até 2030, garantir o acesso 

de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e 

urbanizar as favelas” Relacionamos essa meta a outro problema destacado no tópico 1.1 

(Apresentação do problema), que é a reclamação dos turistas quanto ao aumento do número 

de moradores de rua na cidade. 

Nos indicadores da ODS Brasil36 para essa meta, localizamos um gráfico que mostra 

a proporção de população urbana vivendo em assentamentos precários, assentamentos 

informais ou domicílios inadequados no Brasil, com fonte no Censo Demográfico 2010, o 

último realizado pelo IBGE. Os assentamentos precários incluem áreas com precariedade de 

serviços públicos essenciais, ausência de saneamento básico, sem fornecimento de água 

tratada, superlotação em dormitórios e condições impróprias da estrutura física das 

residências. A adequabilidade das habitações pode ser estimada a partir da acessibilidade 

dos imóveis, em termos de custo relativo do aluguel em relação à renda familiar, pois um 

eventual excesso de gasto com aluguel pode implicar na redução do acesso a outras 

necessidades básicas como alimentação, saúde e transporte. Por fim, os assentamentos 

informais são aqueles não reconhecidos legalmente ou regulamentados por instrumentos 

municipais de controle e planejamento: 

 

(Fonte: ODS Brasil) 

                                                
36 ODS Brasil. Objetivo 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis. Disponível em: 

https://odsbrasil.gov.br/objetivo11/indicador1111 
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 Nos últimos dois anos, essa questão se agravou mais ainda, com muitas pessoas não 

conseguindo manter suas moradias pela falta de renda e emprego. A população em situação 

de rua no Brasil cresceu em ritmo avassalador com a crise econômica e social do país em 

meio à pandemia. De acordo com pesquisas acadêmicas recentes e informações do 

Movimento Nacional da População de Rua (MNPR)37, cerca de meio milhão de brasileiros 

podem estar morando nas ruas em 2022, especialmente por falta de condições financeiras 

para pagar moradia. 

Segundo o MNPR, há uma mudança também no perfil desse aumento: o volume de 

crianças e mulheres cresceram muito nessa situação. Se em 2008 as mulheres eram 12% 

das pessoas em situação de rua, agora são ao menos 35%, isso considerando dados 

subestimados de 2020, com base em pessoas que têm cadastro no Sistema Único de Saúde 

(SUS), segundo o pesquisador Marcelo Pedra, doutor em saúde coletiva e pesquisador do 

Núcleo de População em Situação de Rua da Fiocruz. 

O único dado oficial mais recente, mas que ainda se trata de uma projeção, foi 

divulgado em março de 2020 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)38: 221.869 

brasileiros viviam nas ruas naquele ano, o equivalente a cerca de 0,1% da população total do 

país. O estudo “Estimativa da População em Situação de Rua no  Brasil” utilizou dados de 

2019 do censo anual do Sistema Único de Assistência Social (Censo Suas), que conta com 

informações das secretarias municipais, e do Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. 

A análise constatou que a maioria dos moradores de rua (81,5%) está em municípios com 

mais de 100 mil habitantes, principalmente das regiões Sudeste (56,2%), Nordeste (17,2%) e 

Sul (15,1%). “O tamanho do município, bem como seu grau de urbanização e de pobreza 

estão associados ao número de pessoas morando nas ruas, o que indica a necessidade de 

políticas públicas adequadas a essas cidades”, assinala o sociólogo e pesquisador do Ipea 

Marco Antônio Natalino, autor do trabalho. 

                                                
37 Delgado, Malu. (2022). Brasil tem "boom" de população de rua, que segue invisível. Disponível em: 

https://www.dw.com/pt-br/brasil-tem-boom-de-popula%C3%A7%C3%A3o-de-rua-que-segue-invis%C3%ADvel-
para-o-poder-p%C3%BAblico/a-61135058 
38 IPEA (2020). População em situação de rua cresce e fica mais exposta à Covid-19. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35811 
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"A população de rua é um gráfico crescente desde sempre. Não conseguimos 

perceber, em nenhum momento da história, a diminuição das pessoas em situação de rua, 

porque elas sempre foram invisíveis para a política nacional. Tanto é que ainda nem temos 

uma contagem dessa população pelo IBGE. Isso está previsto agora, mas vai ser uma 

contagem parcial, porque vão fazer contagem de moradias precárias, barracas, etc. Pessoas 

que dormem em papelão, em marquises, não deverão ser contabilizadas", prevê Darcy Costa, 

ex-morador de rua e hoje secretário nacional do MNPR. 

 

2.2 Contextualização a partir do World Economic Forum (WEF) 

O Fórum Econômico Mundial (WEF) é uma organização sem fins lucrativos sediada 

em Genebra que visa, através da cooperação entre as esferas público e privada, estabelecer 

uma agenda de mudanças globais, regionais e industriais. Em virtude disso, o Fórum 

disponibiliza em seu site oficial mapas de transformação, que representam uma forma 

dinâmica e intuitiva de acesso ao conteúdo que é disponibilizado sobre os mais variados 

temas e pautas abordados pelos participantes do Fórum, dessa forma, o usuário consegue 

fazer associações importantes entre tópicos interligados dentro da conjectura.  
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figura 1: Mapa de Transformação 

No contexto da temática de Aviação e Viagens (tema do WEF que incorpora o turismo) 

existem diversos tópicos e sub-tópicos. Para esse estudo de oportunidade, escolhemos 

efetuar a contextualização a partir dos tópicos primários de Investimento em Infraestrutura e 

de Capital Humano.  

Começando pelo Tópico de infraestrutura turística, o mapa da Aviação e Viagens do 

WEF informa que, de acordo com o relatório publicado pelo Conselho Mundial de Viagens e 

Turismo em 201739, o setor de viagens e turismo contribuía com cerca de 10% do PIB global 

e isso representava em torno de 300 milhões de empregos. No entanto, segundo o  relatório 

da WTTC sobre o impacto econômico na indústria de viagens em 2020, a pandemia quase 

paralisou o setor, causando uma queda maciça de 49,1% e prejuízo de quase US$ 4,5 trilhões 

na economia, com cerca de 62 milhões de empregos (queda de 18,5%)40. No Brasil, a 

representatividade do turismo no PIB caiu 32,6% em 2020, o que representou perda de mais 

de R$ 290 bilhões e de mais de 400 mil postos formais de trabalho (queda de 19%). No Rio 

de Janeiro, o índice de atividades turísticas despencou 36,7% em 2020 frente a igual período 

de 2019, segundo dados divulgados pelo IBGE (02/2021)41. A última pesquisa do WTTC 

                                                
39 WEF. Stategis Intelligence.Setor de Aviação e Viagens.:Investimento em Infraestrutura.Disponível em: 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHVLEA4/key-issues/a1Gb00000015QXmEAM 
40 WTTC (2020). Relatórios de Impacto Econômico. Disponível em: https://wttc.org/Research/Economic-Impact 

41 Alvarenga, Darlan e Silveira, Daniel. (2021). Setor de turismo despenca 36,7% em 2020, diz IBGE. Disponível 

em: https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2021/02/11/setor-de-turismo-despenca-367percent-em-2020-
diz-ibge.ghtml 

https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2021/02/11/setor-de-turismo-despenca-367percent-em-2020-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2021/02/11/setor-de-turismo-despenca-367percent-em-2020-diz-ibge.ghtml
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(2022), prevê que o setor seguirá a recuperação da economia global, caso a aplicação das 

vacinas continue no ritmo atual e ocorra relaxamento das restrições às viagens: a expectativa 

é que o turismo contribua com US$ 8,6 trilhões para o PIB mundial em 2022, ficando apenas 

6,4 % do que era antes da pandemia, voltando a contribuir fortemente para a economia global 

e para o mercado de trabalho42. 

Ainda segundo o Mapa de Transformação do WEF, apesar do grande impacto que o 

setor de turismo representa para as economias globais, como ficou demonstrado na 

pandemia, os investimentos em infraestrutura pública e privada no desenvolvimento de 

aeroportos, acomodações, estradas, ferrovias e tecnologias de comunicação ficam atrás do 

crescimento do setor, levando a gargalos significativos e limitando potenciais oportunidades 

de desenvolvimento e emprego, segundo o FEM. Os aeroportos e os controles de fronteira 

precisam se tornar mais inteligentes, e a infraestrutura de viagens deve se tornar mais enxuta, 

a fim de atender às necessidades dos viajantes que desejam se deslocar com segurança e 

sem problemas.  

O WEF divulga, periodicamente, um Relatório de Competitividade em Viagens e 

Turismo que enfatiza a importância da infraestrutura para a competitividade de viagens e 

turismo de todos os países. O objetivo principal do estudo é servir como uma ferramenta de 

subsídio e benchmarking para formuladores de políticas públicas, empresas e   setores 

complementares ao turismo, de modo a fornecer informações sobre os pontos fortes e áreas 

de desenvolvimento para aumento da competitividade turística de cada país. 

 

Figura: Índice de Competitividade de Viagens e Turismo (traduzido) 

                                                
42 Menezes, Pedro. (2022) Turismo pode gerar US$ 8,6 trilhões e 58 milhões de empregos em 2022. Disponível 

em: https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/slideshow/turismo-pode-chegar-us-86-trilhoes-e-58-
milhoes-de-empregos-em-2022/ 
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No último relatório publicado43, referente ao ano de 2019, anterior à pandemia, o Brasil 

caiu 5 posições no ranking em relação ao estudo anterior. Em 2017, o Brasil ocupava a 27ª 

colocação no ranking geral considerando 136 países, sendo o 1º lugar geral em recursos 

naturais. Ele ocupava ainda o 8º lugar em recursos culturais. De acordo com o relatório, o país 

desenvolveu uma infraestrutura de serviço turística relativamente boa, além de ter melhorado 

a conectividade aérea. Por outro lado, permaneciam como desafios a segurança e o ambiente 

de negócios, em função, principalmente, da ineficiência do sistema legal, além das altas taxas. 

Além disso, a falta de priorização do turismo na agenda governamental, bem como a política 

ambiental foram destacados como pontos a serem melhorados. 

No relatório de 2019, o país passou a ocupar o 32º lugar de 141 países. O Brasil 

perdeu a 1ª colocação no pilar de recursos naturais para o México, passando a ocupar a 2ª 

posição no ranking global. Considerando os indicadores que compõem o pilar de recursos 

naturais, o Brasil continua tendo a melhor performance no que se refere a variedade de 

espécies conhecidas. Os recursos culturais passaram da 8ª para a 9ª colocação. Foram 

colocados ainda como influenciadores do resultado a piora na infraestrutura de serviços, na 

competitividade de preço e no quesito segurança e proteção. O ambiente de negócios 

permanece pouco favorável, há restrição de recursos humanos e o mercado de trabalho e a 

infraestrutura terrestre e portuária é pouco desenvolvida. 

Por fim, o estudo aponta que, para o Brasil atingir o seu potencial no turismo, é 

necessário haver uma efetiva priorização do setor, sendo importante, ainda, criar iniciativas 

para manter sua vantagem em recursos naturais e culturais e minimizar as barreiras de 

negócios, infraestrutura e segurança. Isso guarda relação com o que já foi apresentado no 

tópico 1.1 (Apresentação do Problema), no qual identificamos que a cidade do Rio de Janeiro 

apresenta problemas a serem enfrentados de infraestrutura turística e ainda repercute, nos 

turistas, uma preocupação com segurança, muito divulgada na mídia quando da intervenção 

federal na cidade, em 2018. 

Abordando agora o tópico de Capital Humano, de acordo com o que já foi citado no 

relatório publicado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo em 2017, o setor de viagens 

e turismo, direta e indiretamente, representou cerca de 10% dos empregos no mundo em 

2016, e deve responder por 11% até 2027. 

                                                
43 Sette, Isabela. (2019).O Índice de Competitividade Turística do Fórum Econômico Mundial: como está o 

posicionamento do Brasil? Disponível em: https://turismospot.com.br/o-indice-de-competitividade-turistica-do-
forum-economico-mundial-como-esta-o-posicionamento-do-brasil/ 
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Além disso, para cada 30 novos turistas que viajam para um destino, estima-se que 

um novo emprego seja criado. Além disso, o setor de viagens e turismo emprega uma 

proporção relativamente maior de mulheres do que outros setores e oferece oportunidades 

de emprego para muitas pessoas que entram no mercado de trabalho pela primeira vez de 

acordo com a Organização Mundial de Turismo e o relatório de 2014 da Organização 

Internacional do Trabalho, Measuring Employment nos setores de turismo.44 

No entanto, o setor de viagens e turismo tem dificuldade em atrair os melhores talentos 

para cargos técnicos e gerenciais. Para enfrentar melhor esse desafio, o setor privado precisa 

colaborar mais estreitamente com o setor público, trabalhar na atualização de programas 

universitários e de treinamento relevantes, e acompanhar melhor as necessidades do 

mercado e os avanços tecnológicos. 

Devido a alta do preço do dólar, o turismo de proximidade tem tido um bom 

desempenho no Estado do Rio de Janeiro. Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados), o avanço da vacinação e a queda dos casos de Covid no Rio permitiram 

que mais pessoas voltassem a viajar e isso movimentou o setor de turismo, fazendo com que 

a geração de empregos formais voltasse a crescer em setembro de 2021. Búzios foi o 

município do estado que mais precisou receber auxílio emergencial em 2020 porque parou 

completamente com suas atividades turísticas. Contudo, em setembro de 2021, o município 

abriu 285 empregos com carteira assinada – com um total de 1.805 empregos formais ao 

ano.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 WORLD ECONOMIC FORUM. Strategic Intelligence | World Economic Forum. Stategic Intelligence. Disponível 

em: https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHVLEA4/key-issues/a1Gb00000015QoiEAE 
45 G1(2021). Setor do turismo puxa geração de empregos formais no estado do Rio, 28 out. 2021. Disponível em: 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/10/28/setor-do-turismo-puxa-geracao-de-empregos-formais-no-
estado-do-rio.ghtml. 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHVLEA4/key-issues/a1Gb00000015QoiEAE
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3. Mapeamento das oportunidades no contexto do Rio de Janeiro 

No presente capítulo iremos apresentar oportunidades identificadas para o setor de 

turismo com base no estudo realizado. Em primeiro lugar, serão abordadas 2 oportunidades 

para o setor de turismo que possuem relações com políticas públicas, com o objetivo de 

demonstrar como o governo pode aprimorar suas propostas de políticas para o setor e de que 

forma essas melhorias podem colaborar para o desenvolvimento pleno da atividade turística 

na cidade. Além disso, serão posteriormente apresentadas mais 2 oportunidades, porém 

desta vez relacionadas a novos negócios e como o surgimento dos mesmos pode revitalizar 

o setor de turismo na cidade do Rio de Janeiro. 

  

3.1 Oportunidades de soluções relacionadas a políticas públicas 

3.1.1. Criação do Projeto Dias de Glória  

No dia 15 de março de 2022, o atual secretário municipal de Turismo, Bruno Kazuhiro, 

apresentou, na nova sede da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), o 

Programa Dias de Glória. O projeto surge a partir do reconhecimento do potencial turístico do 

bairro que nomeia o projeto e visa a requalificação do mesmo através da instalação de totens 

e placas indicativas em 40 pontos de interesse turísticos na região, subdivididos em: espaços 

turísticos; estátuas e monumentos; praças; e restaurantes e atrativos gastronômicos. Além 

disso, ele também prevê a produção de material gráfico a base de papel reciclável para a 

divulgação do bairro, instalação de câmeras, instalação de um centro de monitoramento 

turístico para o bairro da Glória e placas a base de garrafa PET para sinalização turística. 

A escolha do bairro se dá pela sua riqueza histórica, localização privilegiada e por 

contar com grande patrimônio cultural.46 Em termos de patrimônio, a Glória é um dos bairros 

com maior densidade de bens tombados e preservados por metragem quadrada na cidade. 

São 120 bens preservados e 32 tombados em 1,14 quilômetro quadrado.47 A prefeitura já vem 

implementando melhorias no bairro, com obras de conservação, limpeza  e  instalação de 

nova iluminação. A Secretaria de Conservação esteve à frente de uma série de ações de 

                                                

46 Diário do Rio (2022). Prefeitura apresenta o programa Dias de Glória nesta terça feira. Disponível em: 

https://diariodorio.com/prefeitura-apresenta-o-programa-dias-de-gloria-nesta-terca-feira/ 

47 Rio Prefeitura. (2022). Dias de Glória. Disponível em: https://turismo.prefeitura.rio/diasdegloria/ 
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revitalização na região e prosseguirá com o trabalho de manutenção. Serão recuperados 

ainda pisos em pedras portuguesas e cimento, além de reposição de grelhas e tampões. Vai 

ocorrer também a restauração de monumentos de menor e maior porte.1 

A Guarda Municipal vai manter uma viatura 24h na Praça Paris, para garantir a 

segurança do local. A Rioluz instalou 504 pontos de LED para modernizar a iluminação do 

local. E a Comlurb segue com sua atuação na Glória, com varrição diária, coleta domiciliar, 

lavagem de ruas e manejos de árvores.48 

A Secretaria Municipal de Conservação também vai realizar a revitalização de 12 áreas 

do bairro, como a Murada Histórica, o Passeio Público, entre outras. No total, o programa Dias 

de Glória contará com um investimento de mais de R$25.000.000,00.49 

Além disso, a Secretaria de Turismo escolheu a Glória para sediar o seu Laboratório 

de Turismo, o LabTur, uma incubadora de incentivo à inovação no setor turístico carioca, que 

funcionará na ESPM. O programa também prevê a implantação de uma central de 

monitoramento turístico da Glória na sede da secretaria, na Cidade Nova. Por meio de 

câmeras do COR, será possível acompanhar a movimentação de turistas na região, assim 

como de eventos realizados no local. A Prefeitura, por meio da Parceria Público-Privada (PPP) 

com o consórcio Smart Luz, vai garantir mais câmeras na região, com o objetivo de identificar 

necessidades, corrigir e aprimorar os serviços do município.50 

Esse tipo de iniciativa é um exemplo bastante positivo de modelo de projeto de 

revitalização de um bairro, pois aborda questões fundamentais tanto para a população local 

quanto para turistas, tais como: conservação do espaço público, iluminação, limpeza da 

cidade e segurança pública. Dessa maneira, a população local se beneficia tanto das 

melhorias provenientes dos resultados das obras e serviços prestados pelo município quanto 

do aumento na movimentação da economia local, que passa a ser impulsionada pela chegada 

de novos turistas e que, por sua vez, além de todos os benefícios citados, passa a dispor de 

                                                
48 Diário do Rio (2022). Prefeitura apresenta o programa Dias de Glória nesta terça feira. Disponível em:  

https://diariodorio.com/prefeitura-apresenta-o-programa-dias-de-gloria-nesta-terca-feira/ 

49 Rio Prefeitura. (2022). Dias de Glória. Disponível em: https://turismo.prefeitura.rio/diasdegloria/ 

50 Rio Prefeitura. (2022). Dias de Glória: bairro com vocação turística vai receber obras de conservação e nova 

iluminação. Disponível em: https://prefeitura.rio/conservacao/dias-de-gloria-bairro-com-vocacao-turistica-vai-
receber-obras-de-conservacao-limpeza-e-nova-iluminacao/ 

 

https://diariodorio.com/prefeitura-apresenta-o-programa-dias-de-gloria-nesta-terca-feira/
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https://prefeitura.rio/conservacao/dias-de-gloria-bairro-com-vocacao-turistica-vai-receber-obras-de-conservacao-limpeza-e-nova-iluminacao/
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um leque de possibilidades de atrações turísticas maior, com a qualidade que se deseja para 

uma cidade que anseia os padrões internacionais de qualidade turística e segurança. 

Outro ponto importante é o impacto que esse tipo de projeto gera para os bairros 

vizinhos, ou seja, como a chegada de novos turistas movimenta a economia de toda a região, 

não se restringindo somente ao bairro contemplado. Nesse contexto, cria-se um ciclo contínuo 

de melhorias para a população da região, visto que, testemunhado o êxito de um projeto como 

esse, a replicação para bairros vizinhos se torna mais plausível. 

Em suma, iniciativas como o Projeto Dias de Glória são importantes para a 

readequação da cidade do Rio de Janeiro para os padrões de qualidade turística 

internacionais e também para a promoção de empregos, segurança e melhor qualidade de 

vida para a população carioca. Todavia, é necessário que exista planejamento estratégico e 

coordenação na execução do projeto para que seja possível padronizar a qualidade visada 

nas obras municipais, ou seja, evitar que existam abismos no que tange qualidade de serviços 

prestados e infraestrutura entre os bairros do Rio de Janeiro. 

 

3.1.2. Rede Afro-Carioca de Turismo 

A Prefeitura do Rio publicou recentemente, em 01/04/2022, o decreto que criou a Rede 

Afro-Carioca de Turismo51 — Rio: a Pequena África Brasileira, iniciativa que reunirá circuitos 

turísticos relacionados à cultura negra na cidade e oferecerá atividades profissionalizantes a 

guias comunitários. O projeto é da Secretaria de Governo e Integridade Pública, por meio da 

Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Turismo e a Riotur. 

Os roteiros deverão ter base comunitária e incluirão terreiros, pontos de gastronomia 

negra, quilombos, rodas de samba, grupos e centros de capoeira, funk, maracatu e outras 

danças afro-brasileiras. Também poderão fazer parte blocos carnavalescos, escolas de 

samba, rodas de rima e projetos ligados às artes visuais, cinema, teatro, literatura e favelas. 

Segundo o Coordenador Executivo de Promoção da Igualdade Racial, Jorge Freire, o 

Rio é uma cidade que vive, pulsa e exala sua negritude. Ele entende que a cultura negra é 

                                                
51 Rio Prefeitura. (2022). Rede Afro-Carioca de Turismo vai mapear roteiros ligados à cultura negra na capital 

Disponível em: https://prefeitura.rio/segovi/rede-afro-carioca-de-turismo-vai-mapear-roteiros-ligados-a-cultura-
negra-na-capital/ 
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um dos principais elementos formadores da identidade carioca, e diversas instituições da 

sociedade civil a têm resguardado por meio de projetos de turismo comunitário. Dessa forma, 

a Rede Afro-Carioca vem assegurar o amparo do poder público a estas iniciativas, pois a 

prefeitura do Rio quer mostrar que a Cidade Maravilhosa vai muito além do eixo Centro-Zona 

Sul: seus subúrbios e vielas também podem ser turísticos. 

Além de identificar, mapear e divulgar os circuitos turísticos, a Prefeitura também 

oferecerá atividades de profissionalização para os guias comunitários que atuam nas 

instituições membros da Rede, por meio da Secretaria Municipal de Turismo. O objetivo da 

ação é estimular a geração de renda e instrumentalizar a população que atua com o turismo 

comunitário. 

Segundo o Secretário Municipal de Turismo, Antônio Mariano, a Rede Afro-Carioca de 

Turismo permite valorizar e divulgar ao carioca e ao visitante todos os nossos pontos 

conectados à herança africana. Ele acredita que isso descentraliza nosso turismo e gera 

emprego e renda no subúrbio. Além disso, os locais irão se fortalecer mutuamente e a 

secretaria irá apoiar com capacitação aqueles que recebem os turistas em cada espaço. Esse 

projeto está sendo desenvolvido desde o ano de 2021 e continuará como tarefa da Setur em 

parceria com a Segovi. 

O programa se inicia já com 48 instituições cadastradas. A partir desse mês de abril 

de 2022, a Prefeitura realizará um cadastro contínuo de outras iniciativas interessadas em 

fazer parte da Rede. Tanto este processo como os critérios para a participação serão 

regulamentados por uma resolução a ser publicada em até 30 dias. 

Segundo o secretário municipal de Governo e Integridade Pública, Tony Chalita, 

reconhecer o lugar da cultura negra na formação, tanto geográfica como indenitária, da cidade 

do Rio é o primeiro passo para fomentar as potencialidades que estão presentes nos mais 

diversos cantos da cidade, mas que, muitas vezes, escapam aos holofotes. Dessa forma, o 

turismo comunitário pode ser um grande motor do município, desde que receba os incentivos 

necessários, e é isto que a Prefeitura busca com a criação desta rede, que seja uma grande 

fortalecedora da economia criativa e da pujança cultural das ruas do Rio. 
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3.2 Oportunidades de soluções relacionadas a novos negócios 

3.2.1. Turismo de Negócios: Rio Oil & Gas 

Uma prática que tem crescido cada vez mais em todo o mundo e se tornado uma 

tendência no universo corporativo é o bleisure, que consiste na união entre o negócio e o 

lazer. Além de se deslocar para um determinado local para realizar o seu trabalho, o 

profissional também pode desfrutar dos locais de lazer da cidade. E o Rio pode ser um lugar 

favorável para o bleisure: apresenta um ambiente de negócios favorável, com equipamentos 

como boa estrutura hoteleira e de restaurantes, além de centros de convenções importantes; 

e também tem um ambiente favorável para o lazer, com muitos atrativos e belezas naturais e 

culturais. Com a flexibilização das medidas sanitárias e o controle da pandemia, esse é o 

momento de consolidar uma agenda de eventos para o Rio, uma vez que o turista de feiras, 

convenções e negócios gasta mais e permanece mais tempo na cidade, o que faz o mundo 

inteiro disputar sediar os principais eventos e negócios.52 

Esse ano, um dos mais importantes eventos para a cidade do Rio de Janeiro está de 

volta, a 20ª edição da Rio Oil & Gas, que ocorrerá em setembro e já conta com 350 expositores 

confirmados, ultrapassando a última edição de 2018.53 O principal evento do setor na América 

Latina, e um dos maiores do mundo no segmento, terá a região portuária como nova casa e 

ocupará o Boulevard Olímpico, nos Armazéns 1, 3, 4 e 5 do Píer Mauá e Armazém Kobra. E 

por conta da alta demanda de expositores, novos espaços tiveram de ser buscados e o evento 

contará também com o Armazém da Utopia, que já está com 70% da sua capacidade 

ocupada. 

O evento vai utilizar uma área de 51 mil m² em diversos espaços da zona portuária do 

Rio de Janeiro, contribuindo para a revitalização do local. Será o maior evento já realizado 

naquela região da cidade, ocupando o equivalente a mais de 6 campos de futebol. Além disso, 

a Rio Oil & Gas terá, pela primeira vez, um formato diferenciado, recebendo presencialmente 

com todo conforto e segurança sanitária os participantes e possibilitando também o 

acompanhamento das principais discussões da indústria por meio de transmissão ao vivo das 

plenárias e sessões do congresso, bem como dos estúdios dos patrocinadores.  

                                                
52 Extra/ O Globo (2022). O turismo no pós-pandemia | REAGE, RIO! Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=tysyleDEDvc 
53 Redação TN Petróleo/Assessoria IBP. (2022). Rio Oil & Gas já conta com 92% da sua capacidade de expositores 

em 2022 e terá área recorde na zona portuária do Rio. Disponível em: https://tnpetroleo.com.br/noticia/rio-oil-gas-
ja-conta-com-92-da-sua-capacidade-de-expositores-em-2022-e-tera-area-recorde-na-zona-portuaria-do-rio/ 
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Victor Montenegro, Gerente Sênior de Eventos do IBP, ressaltou que "esta edição foi 

muito aguardada pelas empresas, que buscaram estar presentes com os principais players 

da cadeia de óleo e gás, mostrando a resiliência do setor e o desejo das pessoas se 

reencontrarem. Além disso, o evento atrai investimentos para a cidade e deixa um legado, 

com a revitalização do Armazém Kobra, que passa a ser um espaço para grandes eventos."  

 

3.2.2. Turismo Sustentável: Recicla Orla & Quiosque Lixo Zero 

 O Rio de Janeiro é uma cidade que tem tudo a ver com a tendência mundial da pauta 

da sustentabilidade, pois dispõe de vários atrativos conectados a belezas naturais, como 

praias, bioparques e ecoturismo, com trilhas em florestas urbanas. Assim, o Rio, que está 

sempre fortemente conectado ao tema, está se preparando para sediar, em outubro de 2022, 

a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo – Rio+30, que marca as três 

décadas da realização da Rio-92. Este evento traz novamente para a cidade a discussão da 

pauta do meio-ambiente, e a iniciativa privada está se engajando nesse debate, juntamente 

com o poder público, na busca por boas práticas comprometidas com a sustentabilidade. 

Com essa preocupação, a Orla Rio, concessionária responsável por administrar 309 

quiosques do Leme ao Pontal, ganhou, em 2021, o prêmio da categoria de inovação do 

Instituto Lixo Zero do Brasil. A honraria foi concedida pelo projeto “Quiosque Lixo Zero”, no 

qual a concessionária carioca incentivou quiosques da orla a reduzirem o impacto no meio 

ambiente, realizando a reciclagem dos resíduos sólidos produzidos pelos estabelecimentos. 

O resultado foi conquistado pelo quiosque La Carioca, do empresário Flávio Dotz, que se 

tornou o primeiro quiosque do país a receber o certificado Lixo Zero, com 95% de reciclagem 

dos resíduos, retirando uma tonelada de reciclados e duas toneladas de orgânicos por mês 

da rota dos aterros sanitários. Atualmente em crescimento, o projeto conta com mais 10 

quiosques querendo obter a certificação Lixo Zero.1 

A Orla Rio vem implementando programas de ESG (Environmental, Social and 

Corporate Governance) desde 2019, sendo um deles o Recicla Orla. O projeto, já conta com 

56 pontos de entrega voluntária (PEVs) instalados em quiosques de Ipanema, Leblon, 

Copacabana e Leme, reciclando mais de cem toneladas de resíduos por mês. Atualmente, a 

iniciativa está expandindo da zona sul em direção à Barra da Tijuca, com os PEVs à disposição 

dos frequentadores e moradores das regiões para o descarte adequado de resíduos sólidos. 
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Além disso, a Orla Rio organiza mutirões para a retirada de lixo das praias, buscando 

despertar a conscientização da população para a questão da sustentabilidade. 54 

 

3.3 Análise de tendências tecnológicas para possíveis soluções 

3.3.1. Plataformas de Viagens Corporativas (travel techs) 

Uma oportunidade para o turismo na cidade do Rio de Janeiro já mencionada ao longo 

desse estudo de caso é a de investimentos em turismo de negócios. Nesse contexto, uma 

tendência de mercado são as plataformas voltadas para viagens corporativas. O cerne desse 

modelo de negócio está estruturado na possibilidade de oferecer soluções de viagens 

executivas de forma mais prática e acessível, dessa maneira, os clientes podem evitar 

problemas burocráticos e financeiros com passagens, hotéis e reembolsos, fatores que 

geralmente prejudicam bastante pessoas que estão viajando a trabalho.  

Outro fator interessante para empresas é a possibilidade de integração com ERPs 

(sistemas integrados de planejamento de recursos empresariais), dessa maneira, é possível 

importar automaticamente todos os registros dispensando a necessidade da empresa 

contratante de ter que manualmente lançar esses dados com base nos relatórios de despesas 

das viagens. Marcelo Linhares, CEO e co-fundador da Onfly55, uma startup brasileira voltado 

para esse modelo de negócio, enfatiza a importância dessa integração:  “Para uma empresa 

que registra 30 viagens por mês, torna-se uma conveniência. Para uma que tem 300, é 

fundamental” 

Levando em consideração os impactos gerados no setor de turismo e viagens aéreas 

e a ascensão do home office em decorrência da pandemia da COVID-19 é possível 

compreender a onda de pessimismo que foi lançada sobre o turismo de negócios. Todavia, 

com a flexibilização das normas de segurança sanitária, é possível observar um aumento na 

demanda por deslocamentos e encontros presenciais. Os números registrados pela 

Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) evidenciam a 

proximidade com o ano de 2019: Ao todo, o setor brasileiro de viagens corporativas faturou 

                                                
54 Diário do Turismo. (2021). Orla Rio conquista prêmio Inovação do Instituto Lixo Zero. Disponível em: 

https://diariodoturismo.com.br/orla-rio-conquista-premio-inovacao-do-instituto-lixo-zero/ 

 
55 Jacques, Guilherme.(2022). Conheça a startup de viagens corporativas que renasceu em meio à pandemia. 

Disponível em: /https://vocesa.abril.com.br/empreendedorismo/conheca-a-startup-de-viagens-corporativas-que-
renasceu-em-meio-a-pandemia/ 
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R$ 869 milhões em março deste ano, montante apenas 2% menor quando comparado a 2019, 

quando o valor chegou a R$ 890 mi.56 

A Guerra da Ucrânia certamente se apresenta como um empecilho no progresso das 

viagens corporativas em razão do aumento dos custos operacionais, porém, na visão de 

Gervásio Tanabe, presidente executivo da Abracorp, a perspectiva do setor ainda é positiva: 

“A guerra continua como uma dúvida neste momento, mas, por outro lado, a associação 

enxerga a pandemia como um “fato já controlado”. “Já vemos os eventos corporativos e as 

reservas acontecerem definitivamente – e sem cancelamento”, afirma. 

 

3.3.1. Tecnologia B: Smart Tour Brasil 

Uma oportunidade identificada neste estudo é a melhoria na comunicação. Levando 

em consideração a falha na comunicação entre turistas estrangeiros e moradores da cidade 

do Rio de Janeiro que falam português. Treinar pessoas e investir no aprendizado de outro 

idioma para que possamos receber visitantes é algo bastante relevante para que tenhamos 

um bom desempenho. Entretanto, é interessante apresentar uma solução que ajude neste 

ponto para que o turista tenha maior autonomia e não fique dependente de outras pessoas. 

Com foco em geração e inteligência de dados para o setor público do turismo, a Smart 

Tour Brasil inovou ao apresentar seu modelo de negócio que oferece rotas turísticas 

inteligentes. Isso se deve ao uso de beacons – pequenos dispositivos de localização que se 

comunicam com smartphones –, possibilitando que o usuário receba em tempo real conteúdos 

informativos sobre determinado local via bluetooth em até 70 metros de distância.57 

Segundo o site oficial da startup, os locais conectados à essa tecnologia podem enviar 

conteúdo em multi-idiomas e com acessibilidade para deficientes visuais. Além disso, a Smart 

Tour Brasil gera dados inéditos sobre o visitante, o que ajuda na identificação de quais perfis 

visitam o Rio de Janeiro, auxiliando empresas a desenvolverem estratégias adequadamente. 

  

                                                
56 Tafarelo, Saulo. (2022). Viagens corporativas: setor espera retomada surpreendente, dizem especialistas. 

Disponível em: https://viagemegastronomia.cnnbrasil.com.br/curiosidades/viagens-corporativas-setor-espera-
retomada-surpreendente-dizem-especialistas/ 

 
57 WEBSITE. Turismo 4.0 Smart Tour Brasil. Disponível em: https://smarttourbrasil.com.br/ 

https://viagemegastronomia.cnnbrasil.com.br/curiosidades/viagens-corporativas-setor-espera-retomada-surpreendente-dizem-especialistas/
https://viagemegastronomia.cnnbrasil.com.br/curiosidades/viagens-corporativas-setor-espera-retomada-surpreendente-dizem-especialistas/
https://smarttourbrasil.com.br/
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3.4 Mapeamentos de startups que ofertam soluções  

Nome da 
startup 

Logomarca Website Resumo do 
negócio  

País de Origem 

Onfly  

 

https://www.onfly.com.br/ 

 
A Onfly oferece uma 
solução "all-in-one" com 
gestão de viagens (aéreo, 
hotel e carros), despesas e 
cartão corporativo em uma 
única plataforma digital. 

Brasil 

iFriend 
 

https://theifriend.com/ O aplicativo auxilia 
brasileiros disponibilizando 
seus guias locais, sendo 
eles guia turísticos ou não. 
Basicamente pessoas que 
conhecem bem a cidade 
visitada. 

Brasil 

Moovit 
 

https://moovit.com/pt/abo
ut-us-pt/ 

Aplicativo que tem intuito 
de ajudar pessoas a 
transitarem pela cidade 
utilizando o transporte 
público. A vantagem é que 
além das possíveis rotas o 
aplicativo é capaz de 
mostrar o tempo de espera 
para o transporte. 

Israel 

Smart Tour 
Brasil 

 

https://smarttourbrasil.co
m.br/ 

A Smart Tour Brasil é uma 
startup com foco em 
tecnologia no mercado de 
turismo, onde o usuário 
recebe em tempo real 
conteúdos informativos via 
bluetooth ao passar em 
determinadas regiões. A 
tecnologia é baseada na 
Internet das Coisas (IoT), 
que oferece uma 
experiência muito mais 
interativa e informativa ao 
viajante. 

Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.onfly.com.br/
https://theifriend.com/
https://moovit.com/pt/about-us-pt/
https://moovit.com/pt/about-us-pt/
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4. Exploração de campo dos problemas mapeados 

No presente capítulo iremos apresentar o Mapa dos Stakeholders, que é uma 

ferramenta utilizada para caracterizar o grau de envolvimento dos grupos de interesse em um 

Estudo de Oportunidades, descrevendo seu papel no contexto da cidade do Rio de Janeiro. 

A seguir, será construído o Mapa de Empatia, outra ferramenta muito útil nesse Estudo, 

empregada para compreender um determinado grupo de modo mais aprofundado, 

identificando os pensamentos, opiniões, sentimentos e ações em relação a um tema 

específico. Por fim, será apresentada a Árvore de Problemas, que foi construída a partir dos 

resultados de pesquisas quantitativa e qualitativa, onde trataremos dos principais problemas 

que afetam a Indústria do Turismo e seus impactos no contexto da cidade do Rio de Janeiro. 

  

4.1. Mapa de Stakeholders 

 A seguir, descreveremos os principais stakeholders envolvidos com o Turismo, 

analisando seus principais papéis. O Mapa dos Stakeholders demonstra o grau de 

envolvimento de cada um (quanto mais central, maior o envolvimento): 

 

Figura: Mapa dos Stakeholders 
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Governo: O papel do Governo é, de modo sucinto, assegurar o cumprimento das leis e 

administrar o país como um todo, de forma a atender as necessidades e reivindicações da 

população. Tendo isso em vista, o Governo possui como uma de suas responsabilidades tanto 

a manutenção quanto o desenvolvimento da atividade turística, em âmbito municipal, como 

também no estadual e federal. É de competência do Governo formular leis e políticas públicas 

voltadas para o setor, assim como assegurar o cumprimento delas através de entidades 

reguladoras. É um stakeholder muitíssimo importante e de enorme impacto no setor de 

turismo, pois suas ações influem sobre todos os outros stakeholders aqui abaixo 

mencionados. Dessa forma, políticas públicas bem-sucedidas e leis bem 

elaboradas/executadas podem beneficiar significativamente a atividade turística, porém, 

questões como excesso de questões burocráticas atreladas a empreendimentos no setor, leis 

ambíguas ou mal elaboradas e excessos de poder podem agravar ainda mais problemas 

encontrados nesse setor. Portanto, é muito importante que as ações do Governo sejam 

monitoradas pela população envolvida nesse setor como um todo, como forma de assegurar 

o pleno desenvolvimento da atividade turística da cidade e, consequentemente, da atividade 

econômica e da geração de novos postos de trabalhos formais, beneficiando todos os 

stakeholders envolvidos no setor.  

Nessa perspectiva, aqui se apresentam como os principais agentes do governo para a 

promoção do turismo na Cidade do Rio de Janeiro a Secretaria Estadual de Turismo (SETUR) 

e a RioTur (Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, cujo papel equivale ao de 

uma Secretaria Municipal de Turismo), além deles há ainda a TurisRio (Companhia de 

Turismo do Estado do Rio de Janeiro). A SETUR e a TurisRio atuam com escopo em todo 

estado do Rio de Janeiro, enquanto a RioTur atua em escala municipal, na definição oficial: 

“A Riotur é a empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, e tem como finalidade 

incrementar o desenvolvimento das atividades turísticas da cidade, através de estudos e 

programas específicos, além de promover eventos de atração turística e executar uma política 

comercial geradora de recursos. Através da Riotur, a cidade promove o Carnaval  e o 

Réveillon.”58 

População local próxima a pontos turísticos: No caso do estudo apresentado, a população 

sofre, tanto diretamente quanto indiretamente, com as condições ambientais oferecidas. Isso 

ocorre porque investimentos feitos, por exemplo, em infraestrutura da rede urbana 

                                                
58 Página da Prefeitura sobre a Riotur. Disponível em: https://riotur.prefeitura.rio/conheca-a-secretaria/ 
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contemplam não somente os turistas propriamente ditos, mas a população como um todo e, 

além disso, a população também se beneficia, direta e indiretamente, de impactos gerados 

pela promoção da atividade turística, como o aumento no fluxo de capital girando na economia 

local. Não obstante, a população também tem a capacidade de influenciar questões políticas 

relacionadas ao setor, não só através da eleição de representantes no governo, que 

representem seus ideais, mas, também, através de reivindicações e manifestações 

democráticas. 

População local distante de pontos turísticos: Diferentemente da população local próxima 

de pontos turísticos, a população local que vive em áreas mais distantes sofre com a falta de 

prestígio no tratamento de políticas públicas, ou seja, dada a limitação de recursos à 

disposição das entidades do governo para exercerem políticas públicas como obras de 

infraestrutura por exemplo, regiões não turísticas tendem a ser menos valorizadas pelo 

potencial de retorno dos investimentos inferior a de regiões turísticas. Todavia, em proporções 

significativamente menores, ela também é beneficiada por políticas públicas voltadas para o 

turismo como por exemplo melhorias na rede urbana de transportes  e também pela geração 

de empregos que o setor de turismo proporciona e, além disso, com o aquecimento da 

atividade econômica, a prefeitura e o estado conseguem arrecadar mais tributos que retornam 

para a população como um todo em forma de políticas públicas, obras de infraestrutura…etc. 

Vale ressaltar que, apesar de não ser tão beneficiada quanto a população de proximidade, a 

população local de áreas distantes também possuem a capacidade de eleger representantes 

no governo que assegurem seus interesses, inclusive no que tange ao setor de turismo no 

Rio de Janeiro. 

Turistas: Provavelmente, é o stakeholder mais importante nesse contexto: a garantia da 

satisfação dos turistas que visitam a cidade do Rio de Janeiro é o que move a maior parte dos 

demais stakeholders do setor. Turistas sofrem, diretamente, tanto da ação de políticas 

públicas voltadas para o setor, quanto da iniciativa privada, e beneficiam os demais 

stakeholders por fomentar a atividade econômica da cidade, gerando maior arrecadação de 

tributos para o Governo e maior receita para empresas do setor privado. Ao contrário da 

população local, não conseguem eleger representantes para o governo municipal/estadual, 

porém, conseguem influenciar políticas públicas e investimentos do setor privado, através da 

demanda por produtos e serviços atrelados ao setor, pois, afinal das contas, são os turistas 

que estabelecem os horizontes para o setor.  

Profissionais da área: São responsáveis por desempenhar funções diretamente atreladas à 

promoção da atividade turística e por atender aos turistas que visitam a cidade do Rio de 
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Janeiro. Desse modo, através de seus respectivos ofícios, contribuem diretamente para a 

manutenção e desenvolvimento da atividade turística da cidade e, da mesma forma, sofrem 

ação direta das consequências de políticas públicas voltadas para o setor, assim como 

empreitadas da iniciativa privada. Os profissionais da área englobam guias turísticos, 

empresários, funcionários da rede hoteleira e diversos outros profissionais que prestam 

serviços para o setor. 

Educação: A geração de emprego é uma das características mais reforçadas quando se fala 

no potencial impacto econômico e social do turismo, tão intensivo no emprego de mão-de-

obra. Olhar para a formação específica dos que atuam no setor turístico é crucial quando se 

pensa em quanto a qualidade dos serviços turísticos prestados está associada a esses 

profissionais. Mas é igualmente importante investir no bom nível educacional de toda a 

população de uma forma mais ampla, pois isso vai se refletir na forma como todos vão se 

relacionar entre si e com o meio ambiente, adotando melhores práticas de convívio social e 

educação ambiental, o que também é percebido pelo turista e impacta a sua estadia na 

cidade. Sofre impacto direto do investimento disponibilizado pelo governo e instituições 

privadas, dependendo da participação destes setores para exercer sua ação. 

Empreendedores: Em parceria com os investidores (Poder Público e Iniciativa Privada) para 

obtenção do capital, criam parcerias público-privadas para empreender no setor do Turismo. 

Vislumbrando oportunidades, podem contribuir com soluções de problemas relacionados ao 

setor, mas também podem também criar outros problemas, se atuarem com ineficiência/ más 

práticas, ou mesmo interromperem o projeto, sem sua conclusão. São motivados pelo cenário 

econômico do país e questões políticas e regulatórias. 

Investidores: São responsáveis por investir, tanto nas empresas diretamente quanto 

indiretamente relacionadas ao setor de turismo. Podem sofrer com as condições 

macroeconômicas desfavoráveis e as adversidades enfrentadas de forma particular pelo setor 

de turismo, tais como a diminuição da demanda atrelada a produtos e serviços próprios do 

setor e, também, os empecilhos burocráticos gerados pelo Governo. 

Startups: Desempenham o papel de fornecer inovações e soluções para problemas 

encontrados no setor do turismo. Todavia, podem sofrer com condições macroeconômicas 

desfavoráveis, assim como em decorrência da falta de interesse em investimentos no setor e, 

também, em razão da existência de barreiras de entrada nesse mercado. 
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4.2. Mapa de Empatia 

Com base nas pesquisas realizadas, foram construídos dois Mapas de Empatia, um para os 

profissionais de turismo que atuam diretamente na cidade do Rio de Janeiro e outro para os 

turistas que visitam também a cidade. 

4.2.1. Profissionais de Turismo 

 

Figura: Mapa de Empatia dos Profissionais de Turismo 

 

"HEAR" – O que profissionais ouvem a respeito do Turismo no Rio de Janeiro? 

1). Solicitações de desconto - "Preço está muito alto": Diante do cenário atual da economia 

brasileiro o que muitos profissionais ouvem de turistas nacionais é que os preços estão muito 

elevados e acabam pedindo desconto em pacotes de guia pela cidade. Esse tipo de 

solicitação frequente acaba gerando uma sensação de desvalorização da profissão, pois 

assim como todos as demais foi preciso estudar, treinar e se profissionalizar para exercer a 

atividade. 

2). "Do you speak english?": Em um mundo globalizado, o domínio da língua é essencial para 

comunicação sem falhas durante o atendimento aos estrangeiros. Vimos, neste trabalho, que 
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o Brasil possuía apenas 1% da população fluente na língua inglês até 2021, segundo pesquisa 

realizada pela British Council. A maior parte da população não possui condições financeiras 

para arcar com o custo de um curso de inglês e, além disso, a aprendizagem nas escolas 

públicas é extremamente deficitária. Mas, para o profissional que atende ao turista, essa 

competência é decisiva. 

3). Preocupações com segurança nos lugares: Mesmo com a melhora nos índices de 

segurança pública divulgados pelo ISP para janeiro de 2022 e incluídos nesse estudo, a 

percepção da violência pelo turista que visita o Rio é um ponto percebido pelos profissionais 

de turismo, nas visitas aos pontos turísticos. 

4). O Rio é lindo, mas o serviço prestado ao turista não é tão bom: Apesar de sua afinidade 

turística, existem empecilhos que vem afetando a imagem prestigiada do Rio, tais como a 

sensação de insegurança associada à imagem da cidade, assim como problemas de 

infraestrutura turística que afetam a oferta de serviços de qualidade. 

 

"SEE" - O que profissionais veem a respeito do Turismo no Rio de Janeiro? 

1). Turistas mais interessados em pontos turísticos tradicionais: Há preocupação dos 

profissionais em fornecer roteiros alternativos de visitação turística, para mostrar que o Rio 

oferece mais do que seus cartões postais tradicionais. Nessa mesma linha, a prefeitura do 

Rio lançou, em abril de 2002, a Rede Afro-Carioca de Turismo, buscando promover circuitos 

alternativos para o turismo. A pretensão é mostrar que a cidade vai muito além do eixo Centro-

Zona Sul, e que seus subúrbios e vielas também podem ser turísticos. 

2). Cidade mal preparada para receber turistas: Isso é visto pelos profissionais no seu dia-a-

dia, com obstáculos diversos, como a sinalização precária para o turista se locomover na 

cidade, a questão da limpeza, conservação e segurança dos espaços públicos, além do 

crescente aumento da população de rua, em decorrência do agravamento da questão 

econômica na cidade. A mobilidade urbana é outro ponto de despreparo da cidade, que sofre 

com a falta de planejamento, execução e manutenção de políticas públicas eficientes nesse 

segmento. 

3). Atendimento de baixa qualidade: O turista não percebe na cidade um atendimento dos 

profissionais no mesmo nível que percebe em outras cidades turísticas no mundo, o que 

repercute em sua satisfação diretamente. 
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4). Seu negócio é melhor avaliado se estiver capacitado: as avaliações, como as do 

TripAdvisor, constroem a reputação positiva do profissional e repercutem em mais turistas 

para o seu negócio. 

 

“THINK AND FEEL” - O que profissionais pensam e sentem a respeito do Turismo no 

Rio de Janeiro? 

1). "Preciso me comunicar bem em inglês, para prestar um bom serviço": Como vimos no 

estudo, a falta de compreensão do idioma, especialmente o inglês, que é o mais universal, 

interfere muito na qualidade do serviço prestado pelos profissionais que atendem ao turista 

estrangeiro, sendo essa uma importante competência para o negócio prosperar.  

2). "Preciso ser excelente para ter reconhecimento e clientes": O estudo mostrou que a 

qualidade do atendimento ao turista, decorrente da qualificação do profissional em cursos de 

capacitação que garantam a profissionalização desse serviço, é ponto decisivo na boa 

percepção do turista em relação a sua estadia.  

3). "Preciso conhecer toda cidade, a sua história e cultura": Como ex-capital do Brasil, a cidade 

do Rio guarda importante herança histórica e cultural, e o profissional do turismo precisa 

conhecer as curiosidades da cidade, seus monumentos e atrativos para apresentá-los de 

forma particular ao turista. 

 

“SAY AND DO” - O que profissionais falam e fazem a respeito do Turismo no Rio de 

Janeiro? 

1). Proporciona momentos inesquecíveis aos turistas (mostra o que há de melhor na cidade): 

os profissionais de turismo trabalham para proporcionar momentos inesquecíveis aos seus 

clientes, com a preocupação de montar roteiros que mostrem o que a cidade oferece de 

melhor.    

2). Tenta buscar capacitação: Esse é um movimento que os profissionais de turismo fazem 

para terem vantagem competitiva no seu negócio. 
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“PAIN” - As principais dores dos profissionais. 

1). Desvalorização da profissão: Mesmo com toda regulamentação legal, a profissionalização 

do guia de turismo continua um desafio para o setor turístico. Ainda é possível encontrar no 

mercado de trabalho indivíduos que atuam de maneira ilegal, não cadastrados pelo Ministério 

do Turismo. Isso acontece porque ainda há certa falta de informação em relação à profissão 

por parte de alguns contratantes e por falta de fiscalização por órgão competente que iniba a 

atuação de guias ilegais. 

2). Falta de treinamento de sua equipe para atender o turista estrangeiro: Outro problema 

enfrentado pelos profissionais é a falta de oferta de mão de obra qualificada para elaboração 

de equipes direcionadas ao atendimento aos turistas que vêm de fora do país. Um dos 

principais empecilhos enfrentados é a barreira do idioma, como mencionado anteriormente, 

são poucos os profissionais da área de serviços correlacionados a prática do turismo que 

dispõem de proficiência ou simplesmente capacidade comunicativa na língua inglesa, quando 

o assunto são demais idiomas estrangeiros, os problemas de comunicação se tornam ainda 

mais evidentes. 

 

GAIN” - Os principais ganhos dos profissionais. 

1). Suporte adequado para capacitação: Um bom suporte de capacitação, com treinamento 

da equipe nas competências necessárias ao atendimento ao turista garantem mais resultado 

para o negócio. 

2). Melhoria da infraestrutura turística da cidade: É fundamental para que os profissionais do 

turismo possam exercer suas funções com qualidade, como encontrar praias limpas, os 

monumentos bem conservados, a mobilidade urbana fluindo com equipamentos de qualidade  

e os pontos turísticos com segurança garantida. 
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4.2.2. Turistas 

 

Figura: Mapa de Empatia dos Turistas 

 

"HEAR" – O que os turistas ouvem a respeito do Turismo no Rio de Janeiro? 

1). "As belezas naturais do Rio são incríveis": É de conhecimento geral dos turistas, tanto 

estrangeiros quanto nativos, que a cidade do Rio de Janeiro é exuberante no quesito belezas 

naturais, uma cidade rodeada de praias e outros diversos pontos de turismo ao ar livre como 

trilhas por exemplo, que possibilitam uma gama de opções de atividades de lazer ao ar livre. 

2). Notícias sobre violência na cidade: Tão famosa quanto as maravilhas naturais da cidade, 

a violência urbana faz parte do imaginário dos turistas quando o assunto é Rio de Janeiro. 

Tendo isso em vista, é preciso compreender que por mais que o índice de violência da cidade 

possa cair, existe uma construção social que é profundamente difundida, resultado das 

frequentes notícias na mídia sobre episódios de violência na cidade, inclusive contra turistas, 

assim como representações audiovisuais da cidade, sendo os longas “Tropa de Elite” e 

“Cidade de Deus” as mais notórias nesse sentido. 

3). Os serviços turísticos são deficientes: A infraestrutura turística apresenta obstáculos que 

são percebidos pelo turista, afetando a qualidade do serviço, impactando na experiência e na 
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reputação do destino: falta de informação e sinalização para o turista se deslocar pela cidade, 

dificuldades com mobilidade nos equipamentos urbanos, falta de profissionais qualificados 

para o seu atendimento, com dificuldades de comunicação no idioma inglês, limpeza e 

conservação da cidade etc. 

4). Recomendações sobre pontos turísticos: a turista escuta muita indicação de pontos 

turísticos a visitar na cidade, seja de outros turistas que já visitaram a cidade, seja de 

profissionais que realizam de alguma forma o seu atendimento durante sua estadia na cidade.  

 

"SEE" - O que os turistas veem a respeito do Turismo no Rio de Janeiro? 

1). Espaços públicos malcuidados: Um dos problemas comumente diagnosticados por turistas 

que visitam a cidade é o do estado de preservação de locais públicos da cidade, aqui podemos 

por exemplo mencionar as condições das calçadas, comumente esburacadas, favorecendo 

acidentes e inadequadas para pessoas portadoras de deficiência, monumentos públicos 

malconservados e pichados, entre outros fatores que denigrem a imagem da cidade e passam 

a ideia de descuido por parte das autoridades locais. 

2). Profissionais mal preparados: Aqui vale mencionar não somente a falta de proficiência em 

idiomas estrangeiros, mas também a falta de protocolos e etiqueta no atendimento ao turista 

(como, por exemplo, o respeito a certas tradições de turistas estrangeiros), o que gera 

inconvenientes desnecessários para os turistas que visitam a cidade e acabam por impactar 

profundamente a experiência dos mesmos durante suas estadias na cidade, o que acaba 

refletindo em uma reputação negativa, que é certamente transmitida lá fora, e acaba por se 

tornar um fator de repulsão para potenciais turistas. 

3). Aumento da população em situação de rua: Outro fator que definitivamente chama a 

atenção do turista que visita a cidade é o contingente de pessoas que habitam as ruas da 

cidade. Essa situação, que se agravou com a crise econômica pós-pandemia, aumenta a 

percepção de insegurança nos locais visitados. 

4). Uma cidade linda, mas "suja": Outro problema averiguado por turistas que visitam a cidade 

é de natureza sanitária, a higienização da cidade. Chama a atenção do turista a quantidade 

de lixo que é despejado nas ruas e praias da cidade, assim como é feito o tratamento desse 

lixo, por exemplo: a ausência de lixeiras de coleta seletiva em espaços públicos da cidade. 

Tudo isso influencia a percepção que o turista tem da cidade, ainda mais em um momento tão 

importante para as questões de preservação ambiental. Além disso, o tratamento inadequado 
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do lixo da cidade pode gerar outras complicações, como por exemplo a proliferação de 

doenças.  

 

“THINK AND FEEL” - O que turistas pensam e sentem a respeito do Turismo no Rio de 

Janeiro? 

1). Preocupação em relação à sua segurança: a imagem de cidade violenta está no imaginário 

do turista que visita o Rio e é reforçada ainda mais pela divulgação de notícias de crimes na 

imprensa e outras mídias, como filmes, quando retratam os aspectos negativos da cidade.  

2). Empolgado para visitar pontos turísticos famosos (ex.: Cristo Redentor): dificilmente um 

turista vem ao Rio sem querer visitar a Praia de Copacabana, o Corcovado ou o Pão de 

Açúcar, dada a fama que esses lugares possuem por serem os principais cartões postais da 

cidade. 

3). Insatisfação com o atendimento em estabelecimentos: o turista percebe, de um modo 

geral, a falta de treinamento do profissional para atendê-lo, resultado da falta de capacitação 

dessas pessoas, da falta de profissionalismo no setor e, ainda, da baixa remuneração dos 

prestadores desses serviços. 

 

“SAY AND DO” - O que turistas falam e fazem a respeito do Turismo no Rio de Janeiro? 

1). Procura um local para se hospedar: Atualmente com a chegada de novos apps para 

alugueis de hotel e hospedagens locais os turistas possuem mais facilidade para encontrar 

um local que caiba no seu roteiro de viagem 

2). Pesquisa sobre pontos turísticos que deseja visitar: Devido a grande quantidade de pontos 

turísticos no Rio de Janeiro a montagem de roteiros ficou cada vez mais frequente e mais fácil 

devido ao acesso à informação pela internet. 

3). Contrata um guia turístico para acompanhá-lo e ensinar sobre os locais: O turista, para 

fazer turismo na cidade, procura um local para se hospedar, pesquisa a respeito de pontos 

turísticos que deseja visitar e, muitas vezes, contrata um guia turístico para levá-los a lugares 

novos.  
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“PAIN” - As principais dores dos turistas. 

1). Dificuldade de compreensão do idioma inglês: Como mencionado anteriormente no tópico 

de principais dores dos profissionais, a falta de proficiência em idiomas, principalmente na 

língua em inglesa, por parte dos profissionais prestadores de serviços para os turistas é um 

dos principais fatores geradores de transtornos durante as suas estadias na cidade. As 

barreiras de comunicação não só geram aborrecimentos para o turista, mas também a 

sensação de desamparo, tanto em questões de conveniência como para comprar 

determinado produto como em casos emergenciais, como a necessidade de atendimento 

médico ou de chegar em determinado local com rapidez como por exemplo um aeroporto. 

2). Sinalização precária dos pontos turísticos: Para que o turista consiga efetivamente se 

locomover pela cidade e aproveitar seus passeios por pontos turísticos é primordial a 

existência de sinalização adequada, seja por forma de beacons ou placas de sinalização que 

contenham as informações necessárias para localização e outras informações desejáveis e 

de interesse do turista, como curiosidades sobre o local de visitação etc. A ausência de 

sinalização adequada favorece que o turista se perca, gerando um sentimento de insegurança 

durante seus passeios por pontos turísticos da cidade, visto que essa fragilidade se torna um 

instrumento para que criminosos se aproveitem dessas situações e atentem contra esses 

turistas indefesos. 

3). Dificuldades na mobilidade urbana: além do estado dos equipamentos de mobilidade 

urbana, a irregularidade na prestação do serviço e a falta de informações em pontos de 

embarque torna a experiência do turista se locomover pela cidade muito mais difícil. Durante 

esse processo, o mesmo acaba se frustrando por não conseguir realizar todos os seus 

desejos da viagem por ter perdido muito tempo durante a locomoção de um passeio para 

outro. 

 

“GAIN” - Os principais ganhos dos turistas. 

1). Se sentirem seguros durante a estadia na cidade:  a sensação de segurança é essencial 

para a decisão de querer visitar a cidade ou não. 

2). Ter uma experiência repleta de bons momentos e sem grandes problemas durante a 

estadia: certamente, a experiência bem-sucedida fará com que esse turista retorne à cidade 

e indique a experiência para outras pessoas. 
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4.3 Árvore de Problemas  

Este tópico vai apresentar a Árvore de Problemas do Turismo, pensada a partir dos 

resultados que recolhemos com as pesquisas qualitativa e quantitativa, apresentando as 

causas e os impactos gerados pelo déficit na prestação dos serviços de turismo. 

A cidade do Rio de Janeiro corresponde a um dos principais pilares do turismo 

brasileiro e atrai visitantes de diversos países do mundo todo, atraídos pelas belezas naturais 

da cidade. No entanto, esse contingente ainda é aquém do potencial que a cidade dispõe e 

isso se dá por uma série de fatores ilustrados no esquema visual abaixo.  

A questão central que analisamos é a capacidade ainda deficitária de prestação de 

serviços ao turista, de modo a assegurar uma estadia satisfatória do turista na cidade. Como 

causa direta dessa situação, podemos numerar: (1) a falta de percepção de segurança pelo 

turista, gerada pela violência urbana e pelo aumento do número de pessoas em situação de 

rua que, por sua vez, são resultados de crises macroeconômicas situacionais e do 

desemprego;  (2) a má experiência do turista, que é resultante da qualidade deficitária no seu 

atendimento pelos prestadores de serviço, em razão da falta de capacitação desses 

profissionais e da baixa compreensão no idioma inglês, ambos os problemas explicados por 

um sistema de educação deficiente, cuja causa raiz está na insuficiência de investimentos do 

setor público e no conformismo de empresários do setor; (3) a mobilidade urbana ineficiente, 

produzida por uma infraestrutura de mobilidade deficitária, em razão da escassez de políticas 

públicas eficazes para o segmento, cuja causa raiz é a insuficiência de investimentos públicos; 

(4) bairros com potencial para o turismo subutilizado, em decorrência de problemas de 

infraestrutura com mobilidade urbana e sinalização, além da precariedade na limpeza urbana 

e na coleta de lixo, e também da má conservação dos espaços públicos, problemas esses 

que podem ser explicados pela escassez de políticas públicas decorrente da insuficiência de 

recursos públicos, bem como pela falta de parcerias público-privadas em razão, por sua vez, 

do excesso de burocracia enfrentada pelos empreendedores e também da falta de recursos 

públicos; (5) degradação de patrimônios histórico-culturais, que resultam, também, da falta de 

conservação dos espaços públicos, já explicados pela escassez de políticas públicas em 

razão da insuficiência de recursos públicos, bem como pela falta de parcerias público-privadas 

explicadas, por sua vez, pelo excesso de burocracia enfrentada pelos empreendedores e 

também pela falta de recursos públicos. 

Como resultado desse problema, temos evidenciados os sintomas diretos na imagem 

da cidade, a relação entre o contingente turístico em hotéis, comércio, bares e restaurantes e 

a arrecadação do setor de serviços, e o recebimento de um número de turistas muito aquém 
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do potencial turístico que o Rio poderia ter, embora ainda seja considerável se comparado às 

outras cidades brasileiras, em função da atração exercida pelas paisagens naturais da cidade. 

Todos esses sintomas diretos levam ao sintoma de alto nível de impactar a geração de 

recursos para a economia, devido a importância do turismo para o PIB da cidade. 

 

 

Figura: Árvore de problemas do Turismo 

Na pesquisa quantitativa, que contou com uma amostra de 106 participantes, sendo 

10,4% estrangeiros e 89,6% brasileiros, com a maioria de adultos jovens (a faixa etária de 

maior proporção da amostra, com 52,8%, foi de 21 e 30 anos). A maioria dos turistas 

assinalou, como um dos problemas identificados durante suas experiências turísticas na 

cidade, a questão da violência urbana (21,9%). Em segundo lugar, aparece o aumento do 

número de pessoas em situação de rua, com um percentual bem próximo (17,8%). Analisando 

a correlação entre ambos e, também, com base nas falas de alguns dos participantes da 

pesquisa qualitativa, foi possível levantar a hipótese de que o próprio crescimento do número 

de pessoas em situação de rua, além de chocar o turista pelo contraste social apresentado 

(principalmente no caso de turistas estrangeiros, em que 33,3% dos participantes relataram 

esse problema), gera uma sensação de insegurança na cidade. Também foram mencionados 

outros problemas, como a falta de limpeza na cidade (15%), a deficiência na mobilidade 

urbana (que inclui aqui os problemas com transporte e/ou trânsito, sendo relatada, também, 
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por 15% do total de participantes), a falta de conservação dos espaços públicos (10,7%), a 

qualidade inferior no atendimento ao turista (relatado por 7,6% dos participantes e, com base 

nas 2 pesquisas, é proveniente da presença de muita informalidade e a consequente  falta de 

profissionalismo e capacitação dos profissionais que atendem ao turista), a precariedade na 

sinalização da cidade (5,6%) e a dificuldade na compreensão do idioma inglês (3,8%). Vale 

ressaltar que a porcentagem de participantes que não relatou nenhum problema durante sua 

estada/experiência turística na cidade foi significativamente baixa, de apenas 2.5%, 

demonstrando que ainda há muito a ser feito no âmbito de políticas públicas e parcerias 

público-privadas para mitigar/trazer resoluções para essas questões. 

Entretanto, já existem algumas iniciativas para resolução de alguns desses problemas, 

como no caso, por exemplo, da questão da violência urbana, já informado no tópico 1.1 deste 

estudo (Apresentação do Problema), em que o levantamento elaborado pelo Instituto de 

Segurança Pública (ISP) de janeiro de 2022 constatou a redução de diversos índices de 

criminalidade na cidade. Nessa linha, foi apresentado que as políticas públicas voltadas para 

a área de segurança pública, tais como políticas de reajustes salariais para policiais e os 

programas Segurança Presente e Bairro Seguro, vem sendo comprovadamente benéficas. 

Dessa forma, é relevante a discussão sobre como a percepção de cidade violenta pode 

continuar a persistir na imagem do turista que vem ao Rio de Janeiro, mesmo que os índices 

de criminalidade caiam, em um contexto onde a mídia constantemente repercute notícias de 

violência na cidade.  

O tema também foi abordado na pesquisa qualitativa, onde a maioria dos entrevistados 

considerou que a segurança pública ainda é um dos principais fatores que impactam o turismo 

na cidade do Rio de Janeiro.  Vários entrevistados destacaram que, para minimizar esse fator 

é preciso melhor informar ao turista, a fim de orientá-lo a circular por zonas mais seguras, 

minimizando os riscos que ele pode vir a se expor. Isso pode ser uma oportunidade para se 

desenvolver, buscando as melhores formas de concretizar a entrega das informações que 

sejam relevantes para o turista e que o deixem com mais percepção de segurança. 

Na pesquisa quantitativa também observamos que, olhando apenas os respondentes 

estrangeiros, os dois principais problemas (representam mais de 50%) que afetam a estada 

mudam: passam a ser, primeiro, a quantidade de pessoas em situação de rua (33%) e, depois, 

a falta de compreensão da língua inglesa por parte dos prestadores de serviço (28,6%). Essa 

visão é bem interessante e também aparece na entrevista realizada pelo squad: “a 

miserabilidade social exposta pelos moradores de rua choca o turista internacional pelo 
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contraste da desigualdade ao qual ele não está habituado a ver, e também é um fator que 

amplifica a sua sensação de insegurança”, disse a acadêmica e atuante na área do turismo. 

Na mesma linha, o nosso estudo já havia apontado que o crescimento no número de 

moradores de rua pós pandemia estava sendo percebido como um ponto negativo em sua 

estada, quando apresentamos os dados colhidos pelo Censo de População em Situação de 

Rua para 2020 e as projeções para 2021 (tópico 1.1 de Apresentação do Problema). O outro 

ponto, a falta de compreensão da língua inglesa, também já foi destacado nesse estudo, no 

já referido tópico 1.1, como sendo uma das maiores reclamações dos turistas com relação a 

falta de infraestrutura turística no Rio, ocasião em que apresentamos que o Brasil possuía 

apenas 1% da população fluente na língua inglesa em 2021, segundo pesquisa realizada pela 

British Council. 

As pesquisas mostraram também que os problemas vividos pelo turista na sua estada 

são fatores que impactam em sua percepção da cidade, mas não impactam na tomada de 

decisão de retornar à mesma. Os dados da pesquisa quantitativa indicam que mais de 90% 

dos respondentes que visitaram o Rio voltariam para a cidade, o que demonstra que, apesar 

dos problemas listados, a força e potencial turístico da cidade ainda a torna atrativa para 

turistas. Ainda assim, esses problemas impactam na reputação da cidade como destino 

turístico, ou seja, o modo como o turista vai avaliar a cidade, compartilhando a apreciação que 

ele faz dessa viagem em suas redes sociais, mas mesmo assim ele retorna. 

Com relação ao problema da percepção de falta de limpeza na cidade, outro problema 

identificado nas pesquisas e também presente no trabalho, um insight muito interessante 

proporcionado pelas entrevistas foi que a questão do lixo pode ser um importante ponto de 

oportunidade. Ações de sustentabilidade que incluam o turista é uma tendência que se 

percebe na atualidade como abordagem do turismo de experiência, que leva a pessoa a ter 

uma experiência mais profunda vinculada com a realidade local. 

A partir da análise das pesquisas realizadas, é possível perceber que existe uma 

conexão entre os vários problemas mencionados na pesquisa. Por exemplo, o número 

crescente de pessoas em situação de rua impacta na percepção do turista no que tange à 

questão tanto da segurança sanitária – pelo aumento da sujeira nos espaços públicos 

ocupados e o risco de proliferação de doenças – quanto da violência urbana – aumenta a 

sensação de insegurança do turista, que fica com medo de ser assaltado nessas abordagens. 

Outro exemplo é a questão da falta de sinalização na cidade, que dificulta ainda mais o 

problema da mobilidade urbana, fazendo com que turistas recorram aos motoristas de 
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aplicativo, a fim de evitar os inconvenientes do transporte público, como atrasos, má 

conservação dos equipamentos e falta de sinalização nos pontos de parada. Portanto, dentro 

desse contexto, as oportunidades surgem em ideias que não sejam específicas para resolver 

somente um problema, mas que minimamente colaborem para mitigação dos demais 

problemas centrais enfrentados pelos turistas que visitam a cidade do Rio de Janeiro, tanto 

no lazer quanto no trabalho. 

Por fim, um ponto interessante da pesquisa qualitativa foi a percepção de uma 

entrevistada sobre o relacionamento que existe entre o pouco interesse nas questões de 

governança relacionadas ao serviço turístico na cidade do Rio de Janeiro e a atração natural 

que as belas paisagens que a cidade traz. Isso está de acordo com o encontrado neste estudo, 

de como a beleza das paisagens que a faz tão singular e atrativa também gera "inércia" em 

resolver seus problemas, pois há a ideia que os turistas virão ao Rio mesmo sem 

investimentos em melhorias. 

 

 


