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resumo

E, de repente, o mundo parou. Com ele, a atividade turística 
praticamente cessou, despoletando uma crise sem 
precedentes, depois de décadas de crescimento contínuo 
e exponencial. Assim, o presente artigo pretende analisar 
as reações da indústria do turismo a este solavanco 
económico e social, tanto do ponto de vista tecnológico como 
comunicacional, analisando campanhas de marketing 
relacional em diferentes destinos turísticos e os recursos 
tecnológicos ao dispor das organizações e empresas do 
setor. Para tal, foi exercida uma análise comparativa às 
diferentes estratégias de relacionamento, assim como uma 
inventariação das soluções tecnológicas e/ou digitais para 
enfrentar a crise, nomeadamente no papel da internet, das 
tecnologias da 4ª revolução industrial, do “social software” 
e das redes 5G, abrindo uma discussão sobre o futuro do 
setor e os novos desafios comunicacionais da indústria do 
turismo.
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abstract

And suddenly, the world stopped. With it, tourism activity 
practically ceased, triggering an unprecedented crisis, after 
decades of continuous and exponential growth. Thus, this 
article aims to analyze the reactions of the tourism industry 
to this economic and social bump, both from a technological 
and communicational point of view, analyzing relational 
marketing campaigns in different tourist destinations and the 
technological resources available to organizations and 
companies in the sector. To this end, a comparative analysis 
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of the different communication strategies was carried out, 
as well as an inventory of technological and / or digital 
solutions to face the crisis, namely in the role of the internet, 
the technologies of the 4th industrial revolution, the “social 
software” and the 5G networks, opening a discussion about 
the future of the sector and the new communication 
challenges of the tourism industry.

keywords
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1. IMPACTOS DA COVID-19 A NÍVEL INTERNACIO-

NAL E NACIONAL

A indústria turística vive uma crise sem precedentes 

em resultado da pandemia da Covid-19. Segundo um rela-

tório da Organização Mundial do Turismo, a partir de 6 de 

abril de 2020, cerca de 96% dos destinos mundiais intro-

duziram restrições às viagens em resposta à pandemia 

(UNWTO & Data Partners, 2020).

De acordo com a Organização Mundial do Turismo 

(UNWTO, 2020) e segundo os dados disponíveis em maio 

de 2020, verificou-se uma redução de 22% no primeiro tri-

mestre de 2020, com as chegadas a caírem 57% em março 

de 2020 (Figura 1). Estes números representam perdas 

de 67 milhões de chegadas turísticas internacionais e cerca 

de 80 mil milhões de dólares de receitas turísticas (UNWTO, 

2020a). 
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taram um declínio maciço de 80% em todo o mundo, no 

primeiro trimestre de 2020 (UNWTO, 2020a).

Com uma perda de volume de 22 milhões de chega-

das internacionais, a Europa foi a região mais atingida, a 

seguir à Ásia e Pacífico, até março de 2020. As chegadas 

internacionais de turistas na Europa caíram 19%, no pri-

meiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do 

ano de 2019. Os resultados robustos registados em janeiro 

e fevereiro não foram capazes de compensar a queda 

maciça de 60% verificada em março (UNWTO, 2020a).

Em Portugal, em resultado da pandemia, a atividade 

turística apresentava-se com uma expressão praticamente 

nula. Em abril de 2020, no contexto do estado de emer-

gência, cerca de 83,1% dos estabelecimentos de aloja-

mento turístico estiveram encerrados ou não registaram 

movimento de hóspedes (INE, 2020), valor que desceu 

ligeiramente em maio, para os 69,7% (INE, 2020a).
De acordo com o inquérito às empresas feito pelo Ins-

tituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal (cit in 
Turismo de Portugal, 2020), apesar de o impacto da pan-
demia no funcionamento das empresas ter sido mais notó-
rio no setor do alojamento e restauração, em média, 57% 
das empresas estavam em funcionamento no 2º trimestre, 
tendo-se verificado uma melhoria muito significativa entre 

FIGURA 1

CHEGADAS TURÍSTICAS INTERNACIONAIS (% MENSAL)

O encerramento dos hotéis, a suspensão da maioria 

dos voos e as crescentes limitações de viagens a nível 

global acabaram por ter um efeito catastrófico na econo-

mia do turismo, com todos os indicadores da indústria a 

situarem-se em mínimos históricos. 

Em março de 2020, a indústria hoteleira registou gran-

des reduções, de dois dígitos, na receita por quarto dispo-

nível (RevPAR) em todas as regiões do mundo, com a Ásia 

(-67,8%) e a Europa (-61,7%) a registarem as maiores 

quedas (UNWTO & Data Partners, 2020). Ainda segundo 

a mesma fonte, UNWTO & Data Partners (2020), a indús-

tria hoteleira atingiu um pico de -75% em termos de reser-

vas na semana 12 (de 16 a 22 de março) em comparação 

com o mesmo período do ano de 2019, em resultado do 

impacto da Covid-19. 

Em março de 2020, de acordo com a Organização Inter-

nacional da Aviação Civil, a capacidade internacional de 

transporte aéreo apresenta uma queda acentuada de 38%. 

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 

aponta para um declínio de 22% na procura internacional 

de passageiros, medida em receita de passageiros-quiló-

metro (RPKs) em janeiro-março, com uma queda de 56% 

apenas em março, queda semelhante à verificada nas che-

gadas de turistas internacionais. As reservas aéreas regis-

Fonte: UNWTO (2020a)
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pela mesma ordem). As dormidas de residentes recua-
ram 93,0% (-58,1% em março) e as de não residentes 
decresceram 98,6% (-58,9% no mês anterior). Em maio 
de 2020, o setor do alojamento turístico deverá ter regis-
tado 157,8 mil hóspedes e 324,3 mil dormidas, corres-
pondendo a variações de -93,9% e -95,0%, respetiva-
mente (-97,4% e -97,0% em abril, pela mesma ordem) 
(INE, 2020a).

A totalidade dos dezasseis principais mercados emis-
sores, com base nos resultados provisórios de dormidas 
em 2019, registou decréscimos expressivos em abril, supe-
riores a 95%, tendo representado 75,8% das dormidas de 
não residentes nos estabelecimentos de alojamento turís-
tico neste mês. Desde o início do ano, todos os principais 
mercados registaram decréscimos, com maior enfoque nos 
mercados irlandês (-62,8%), suíço (-58,7%), belga (-57,9%) 
e francês (-55,7%). Os mercados canadiano (-29,5%) e 
brasileiro (-34,3%) foram, entre os principais, os que regis-
taram resultados menos agudos (INE, 2020). Em maio de 
2020, de acordo com o INE (2020a), também a totalidade 
dos principais mercados emissores registou decréscimos 
expressivos, superiores a 90% (Figura 2).

abril (41%) e junho (79%). De referir ainda que, na 2ª quin-
zena de junho, 82% das empresas do setor do Turismo já 
se encontravam em funcionamento (+5 p.p. face à quin-
zena precedente), restando 16% que ainda estão encer-
radas temporariamente e 2% de modo definitivo. 

Segundo dados do Banco de Portugal e do INE (2020) 
e face à situação que seria expectável sem pandemia, o 
setor do alojamento e restauração reportou uma redução 
no volume de negócios de 87%. Na 2ª quinzena de julho, 
este setor também se destaca, com 64% das empresas a 
referirem um impacto negativo no pessoal ao serviço (-3 
p.p. que na quinzena anterior). No entanto, na 1ª quinzena 
de junho, o setor do alojamento e restauração foi aquele 
que registou a maior percentagem de empresas com 
aumento no pessoal ao serviço face à quinzena anterior 
(+33%), na maioria dos casos devido à redução do número 
de pessoas em layoff. 

Porém, apesar dos dados animadores de junho de 
2020, de acordo com o INE (2020), o setor do alojamento 
turístico registou 60,1 mil hóspedes e 175,5 mil dormidas 
em abril de 2020, correspondendo a variações de -97,4% 
e -97,0%, respetivamente (-62,6% e -58,7% em março, 

FIGURA 2

VARIAÇÃO DAS DORMIDAS NOS ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO TURÍSTICO, POR PAÍS DE RESIDÊNCIA

Fonte: INE (2020a)
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identificação e seleção de mercados que possam ajudar 
a acelerar a recuperação; 3) a diversificação de produtos 
e experiências. Neste contexto, a OMT destaca ainda a 
importância da revisão da estratégia de marketing digital 
e uma maior aposta nas tecnologias, quer pelas empre-
sas, quer pelos destinos turísticos.

Tendo em conta os novos desafios criados pelo con-
finamento, foram várias as organizações, as entidades e 
as empresas que se serviram das tecnologias de infor-
mação e comunicação (TIC) para continuarem a promo-
ver os seus produtos e destinos e a manter a relação com 
o cliente, apesar do afastamento físico (ver Tabela 1). 
Estas campanhas promocionais com mensagens positi-
vas, de esperança, segurança e confiança, tinham como 
principal objetivo preservar o engagement, apostando 
numa futura visita.

2. A COMUNICAÇÃO RELACIONAL COMO RESPOSTA 

AO CONFINAMENTO

Com base nas referências do Fundo Monetário Inter-
nacional (2020), em julho a “mobilidade” permanece depri-
mida. Globalmente, os confinamentos foram mais intensos 
e generalizados entre meados de março e meados de maio 
de 2020. À medida que gradualmente as economias rea-
brem, a “mobilidade” aumenta em algumas áreas, mas, na 
generalidade, permanece baixa, sugerindo que as pessoas 
estão a reduzir voluntariamente a sua exposição umas às 
outras, facto passível de comprovação através do rastreio 
dos telefones móveis. A Organização Mundial do Turismo 
(UNWTO, 2020b) apresenta o marketing como um dos três 
pilares da recuperação, destacando: 1) a importância da 
revisão das estratégias de marketing e promoção; 2) a 

TABELA 1

IDENTIFICAÇÃO DE ALGUMAS CAMPANHAS, MENSAGENS E SENSAÇÕES VEICULADAS DURANTE  
O PERÍODO DE CONFINAMENTO

Organizações, 
entidades, 
destinos

Campanha Mensagem relacional Sensações chave  
da mensagem

World Tourism 
Organization 
(UNWTO)

“Stay at Home” “Stay at home today means travelling tomorrow” Solidariedade e 
esperança no futuro

World Travel & 
Tourism Council

“TogetherInTravel” “Filling feeds with amazing stories about the world, 
from around the world.
At a time when new travel stories cannot be made, let’s 
take a moment to reflect on our most special, inspiring 
travel memories and share them with the world using 
#TogetherInTravel. Even though we can’t leave home 
right now, as a community we can fill social media with 
stories, images, videos, and more to keep the spirit of 
travel well and truly alive”

Comunidade, partilha de 
experiências, preservar 
o espírito de viajar

European 
Travel 
Commission

“We Are Europe” “The European Travel Commission partners with 
Euronews to create a unifying post-COVID-19 media 
campaign reflecting on the beauty, diversity and soul of 
Europe. The campaign, which will air on Euronews’ TV 
and digital platforms – as well as on ETC, and its 
members’ digital platforms – over the next four weeks, 
engages audiences to look forward to travelling again 
and experiencing the beauty of this unique continent. 
The new film aims to inspire curiosity and drive 
imagination for future trips featuring nature, culture and 
history and heritage experiences”

Abordar as viagens 
emocionais que muitos 
europeus fizeram no 
período de 
confinamento: o que 
perderam, o que 
conseguiram descobrir 
sobre eles mesmos, 
enquanto refletiram 
sobre a diversidade  
e a união, num todo  
do continente europeu

(cont.)
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Organizações, 
entidades, 
destinos

Campanha Mensagem relacional Sensações chave  
da mensagem

Turismo de 
Portugal

“CantSkipHope” “uma mensagem de esperança para todos e ajustada 
ao momento de incerteza que Portugal viveu. A 
campanha pede aos turistas para adiarem as viagens 
a Portugal”

Mensagem de 
esperança aos 
portugueses e a todos 
os cidadãos do Mundo

Turismo do 
Centro

“Haverá Tempo” “são tempos como os que vivemos que nos obrigam  
a parar, para depois recomeçar. Tempos que nos tiram 
a liberdade, mas que também nos fazem acreditar. 
Acreditar que podemos, que venceremos. Haverá 
tempo para voltar a dar asas aos nossos sonhos, de 
abraçar quem amamos, de sorrir sem sombras. 
Haverá tempo para recomeçar, para viajar, para correr, 
para voar. Voltar a sentir e vibrar, ao sabor do vento, 
do sol, da chuva. Haverá tempo para navegar e para 
voltarmos a estar juntos. Até lá, ficaremos em casa.  
E como um todo, um só, venceremos”

Mensagem de 
esperança no futuro;
A importância de 
acreditar no amanhã,  
no recomeço

Turismo de 
Barcelona

“BarcelonaVisitsYou” “desta vez será Barcelona quem visitará os seus 
seguidores para acompanhá-los, fazer com que resulte 
mais amena a quarentena e assim, mostrar-lhes todos 
os tesouros que os esperam quando voltarem a viajar”

Segurança, conforto e 
fruição sem sair de casa

Turismo de 
Florença

“To human, from 
Florence”

“queríamos fazer um vídeo que tocasse as pessoas  
e que gerasse compartilhamento, tocamos as cordas 
certas e conseguimos. É uma ideia criativa diferente, 
uma história construída para emocionar e com um 
forte protagonista, Florença, a nossa cidade”

Saudade, emoção, 
relação, partilha, 
esperança no reencontro

Turismo de 
Madrid

“Madrid para. Para 
volver más fuerte”

“vídeo lançado pelo Turismo de Madrid, em que 
recorda que “a cidade parou para regressar mais forte 
que nunca”

Espírito de união e 
vitória; Esperança, lutar 
para ganhar e ser 
invencível; 
Agradecimento

Associação de 
Turismo de 
Lisboa

“Lisboa Acordou” “pretende celebrar o tão desejado regresso para 
vivenciar, com confiança, as múltiplas experiências 
que a região de Lisboa proporciona”

Renovação, entusiasmo, 
proximidade, alegria e 
segurança

Associação de 
Turismo de 
Cascais

“Cascais: um mundo 
por descobrir”

“destinada ao mercado interno, procura mostrar aos 
turistas nacionais, que neste verão atípico, tudo o que 
precisam existe mesmo aqui ao lado”
“Cascais apresenta o cenário perfeito para os short 
breaks que os portugueses tanto anseiam. A oferta é 
variada e a promessa é só uma: visitar os mais idílicos 
destinos internacionais, sem sair de casa”

Segurança, proximidade, 
concretizar uma 
experiência

Município de 
Braga

“Vai Ficar Tudo 
Bem”

“em Braga nasceu um arco-íris gigante! Repleto de 
Luz e Esperança. Esperança de que tudo ficará bem. 
Esperança que, em breve, voltaremos a estar juntos  
a desfrutar desta Cidade Autêntica. Com este arco-íris, 
Braga abraça o país inteiro”

Esperança, apelo à 
fruição do território, 
solidariedade, afeto, 
partilha

Município de 
Cabeceiras de 
Basto

“Emocione-se com o 
nosso interior”

“Cabeceiras de Basto, terra que sente, que sonha,  
que vibra num novo futuro”

Invocação à descoberta, 
apelo à visita, emoção

(cont.)
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atividade turística (Bennett, 1993) (O’Connor, 1999) (Bou-

halis & Law, 2008) (Bojnec e Kribel 2004) (Liberato, Alen, 

& Liberato, 2018). Seja no desenvolvimento das ativida-

des de suporte dentro das organizações (planeamento, 

gestão da qualidade, contabilidade e finanças, entre 

outros), seja no desenvolvimento das suas atividades pri-

márias, as TIC são usadas nas operações (gestão e pro-

dução de serviço), no marketing e vendas, no serviço ao 

cliente, entre outras funções (Porter, 1985). Na relação 

com o cliente, as tecnologias são hoje amplamente utiliza-

das pelas empresas e organizações do turismo em todas 

as atividades relacionadas com o funil de marketing e 

vendas, nomeadamente desde a fase de criação de aware–

ness até ao suporte à venda (física ou online) e a todo um 

conjunto de atividades pós-venda que vão desde o suporte 

ao cliente às atividades de remarketing, etc. 

Em simultâneo, avanços tecnológicos mais recentes 

dão contexto àquilo que atualmente se considera consti-

tuir o início da 4ª revolução industrial, combinando tecno-

logias digitais (que incluem a automação e a robótica), físi-

cas e biológicas, capaz de transformar a forma como vive-

mos, trabalhamos e nos relacionamos. A sua introdução 

no mundo das empresas aponta para a automação total 

de fábricas (aqui entendidas no seu sentido mais lato como 

unidades que aplicam recursos na transformação de inputs 

em outputs, adicionando valor nestes últimos), utilizando 

sistemas ciber-físicos capazes de ligar máquinas com 

máquinas ou máquinas com pessoas (Schawb, 2018). Este 

novo período, caraterizado pela utilização de um conjunto 

de tecnologias construídas sobre a infraestrutura da revo-

Neste mesmo sentido aponta, ainda, a Organização 

Mundial do Turismo (UNWTO, 2020c), na apresentação de 

sugestões de ações para a recuperação do setor, recomen-

dando a implementação de novas tecnologias, tais como 

a realidade aumentada ou a realidade virtual, para melho-

rar a experiência dos visitantes antes, durante e após uma 

visita. Ainda neste contexto, a OMT refere também a digi-

talização e a redução de pontos de contacto nos proces-

sos e na relação com o cliente, promovendo a utilização 

da tecnologia, desde aplicações móveis, quiosques, cha-

tbots, robôs e veículos autónomos, entre outros. Segundo 

a Arival (2020), este tema das tecnologias na relação com 

o cliente, operadores e intermediários (OTA) irá igualmente 

revestir-se de importância fundamental na gestão dos atra-

tivos/ativos nos destinos, principalmente no que diz res-

peito à sobrecarga exercida sobre os recursos, conduzindo 

a uma gestão mais inteligente dos fluxos turísticos. 

3. A RELEVÂNCIA DAS TECNOLOGIAS NA RELAÇÃO 

COM O CLIENTE

A crise pandémica de 2020 devolveu às Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) um papel central tanto 

na forma como a prestação do trabalho pode ser desen-

volvida, como pode ser utilizada para, do lado do consumo 

e das empresas, monitorar comportamentos ou ajudar na 

mobilidade e no reforço da comunicação ou do marketing.

Desde há muito que a utilização das TIC vem sendo 

apontada como fator fundamental no desenvolvimento da 

Organizações, 
entidades, 
destinos

Campanha Mensagem relacional Sensações chave  
da mensagem

Município de 
Esposende

“Esposende é a tua 
Praia”

“Esta proposta de Esposende encontra-se muito 
alinhada com as vivências e as experiências locais:  
o mar, o rio, o ambiente, a tranquilidade, a natureza,  
a gastronomia, explorando, no final do confinamento 
social, a particular tendência para, no retorno à 
normalidade, se revisitar o território de Esposende, 
numa aposta clara da mensagem: a tua “praia”, onde 
queres estar, onde gostamos de estar, onde nos 
sentimos bem!”

Felicidade, reencontro, 
relações emocionais, 
memórias e afetos, 
sentimentos, 
acolhimento, esperança, 
mensagem de futuro

Fonte: ATC (2020); ATL (2020); CMB (2020); CMCB (2020); CME (2020); ETC (2020); Riprese Firenze (2020); Turismo de Barcelona (2020); Turismo do Centro 
(2020); Turismo de Madrid (2020); Turismo de Portugal (2020a); UNWTO (2020d); WTTC (2020).



51

Comunicação de destinos turísticos em tempos de pandemia

para além dos já referidos GDS’s e CRS’s, como, ao nível 

dos destinos, as entidades responsáveis pela sua promo-

ção, Destination Management’s Organizations (DMO’s), 

desenvolvem, não exclusivamente, Destination Manage-

ment Systems (DMS) (aqui reconhecido como a infraes-

trutura tecnológica de um DMO) que suportam e estendem 

ao nível digital o desenvolvimento da sua atividade 

enquanto promotores de destino. De facto, o DMO assume 

as funções de construir a oferta de produto no destino, 

apresentando-a e promovendo-a (Martins, Costa, & 

Pacheco, 2013). Além disso, é sua função assegurar os 

necessários compromissos com stakeholders incluídos 

nesses processos e desenvolver o marketing necessário 

que assegure a competitividade de longo prazo do destino 

como objetivo chave, desenvolvendo a sua própria cadeia 

de valor. Por outro lado, a cadeia de valor comercial, envol-

vendo sistemas de distribuição global e demais agentes 

ligando os produtores de serviços aos clientes finais, con-

centra-se principalmente no concretizar de transações, pro-

duzindo e disponibilizando pouca informação sobre o des-

tino. Contudo, ao seu papel principal, os DMO’s, utilizando 

as suas infraestruturas DMS para promoção online de des-

tinos, têm vindo a juntar funcionalidades/serviços que 

também permitem ao turista concretizar, ao nível da tran-

sação, a sua experiencia online; desta forma, empresas 

de serviços turísticos de pequena ou média dimensão, não 

presentes nos sistemas de distribuição global, têm apro-

veitado também estas infraestruturas como forma de 

chegar ao cliente final.

 TABELA 2 

DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET AO NÍVEL GLOBAL

lução digital, vê estendido o poder de todas as tecnologias 

até agora utilizadas, ampliando a sua utilização e retirando 

delas proveito consubstanciado em três dimensões: velo-

cidade, alcance e impacto nos sistemas (Schawb, 2018) 

(Mourão, 2020). De acordo com a Confederação Empre-

sarial de Portugal & Nova School of Business & Economics 

(Confederação Empresarial de Portugal & Nova School of 

Business & Economics, 2019), crê-se que Portugal “tenha 

um potencial de automação de 50% de todas as ativida-

des de trabalho”; da leitura do mesmo estudo e quando 

analisados todos os setores de atividade, resulta ainda 

que, relativamente ao setor do Turismo e, em particular, 

no que diz respeito às atividades de alojamento turístico e 

de comidas e bebidas, o potencial de automação da sua 

força de trabalho é de 49%. Neste contexto, no que se 

refere à Indústria do Turismo, Ivanov defende que as fun-

ções que incluem tarefas automatizáveis, como mudar/

pegar objetos, processamento de informações, cálculos, 

comunicações padronizadas, tarefas repetitivas etc., serão 

amplamente automatizadas por meio de programas de 

computador, aplicativos móveis, quiosques, chatbots, 

robôs, veículos autónomos e outras tecnologias de auto-

mação. Outras tarefas que exigem muitas habilidades 

sociais e inteligência emocional serão mais difíceis de auto-

matizar (Ivanov, 2020).

O impacto provocado pelas TIC não é, ainda assim, 

historicamente homogéneo a todas as funções e setores 

do Turismo, incidindo de forma particularmente vincada nas 

funções de marketing e vendas (Poon, 1993) (O’Connor, 

1999). Para tal, concorre, historicamente, a criação dos 

Sistemas Centrais de Reservas (CRS), nos anos 70, e 

dos Sistemas Globais de Distribuição (GDS), no final dos 

anos 80, a que se seguiu, já sob a égide da Internet, nos 

anos 90, um conjunto de transformações que alteraram 

não só a forma como as empresas se organizam e desen-

volvem valor mas também a própria estrutura do setor, 

levando à criação de uma vasta gama de ferramentas e 

serviços que alteraram a cadeia de valor do setor, bem 

como a forma como as empresas que o integram intera-

gem com o turista, seu cliente final (Bouhalis & Law, 2008) 

(Rasoolimanesh, Buhalis, & Cobanoglu, 2019). Com a 

Internet, não só ao nível da distribuição comercial, apare-

cem entidades como Online Travel Agents (OTA’s), Switch’s, 

Taxa 
penetração  

(% população)

Internet 
global  

(%)

África 39,30% 11,5%

Ásia 53,60% 50,3%

Europa 87,20% 15,9%

América Latina/
Caraíbas 68,90% 10,0%

Médio Oriente 69,20% 3,9%

América do Norte 94,60% 7,6%

Oceania/Austrália 67,40% 0,6%

Global 58,70% 100,00%
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3.2. Presença digital

A presença no espaço digital carateriza uma das formas 

das empresas e organizações mostrarem ao turista aquilo 

que têm para oferecer, sendo objeto principal de discussão 

no âmbito do marketing digital (Kaur, 2017). Para tal, muitas 

organizações do turismo disponibilizam website, próprio ou 

via intermediários, para mostrar e promover a sua oferta; 

outras empresas ainda utilizam/disponibilizam app’s (aqui 

entendidas como um pequeno programa informático con-

cebido para um objetivo particular que alguém pode insta-

lar no seu equipamento móvel) para o mesmo fim. Quando 

utilizam estes meios como forma de acompanhar o turista 

em toda a online journey, isto é, facultando todos os serviços 

que suportam a venda/reserva exclusivamente em canais 

digitais, coloca-se às empresas o desafio de compreender 

como atrair o maior número possível de visitantes ao seu 

sítio eletrónico. A título de exemplo, na hotelaria a nível inter-

nacional, em média (apenas) cerca de 2.2% das visitas a 

um website são convertidas em reservas (Puorto, 2018) 

(Boss, 2020). Adicionalmente, coloca-se a muitas destas 

empresas o desafio de vender, preferencialmente, através 

de canais próprios, como forma de garantir uma relação 

direta com o cliente, bem como, do lado da operação, garan-

tir uma desintermediação que lhe desonere o custo das 

vendas. Neste sentido, o inbound marketing, também 

chamado de marketing (digital) de atração ou de conteúdo, 

termo criado por Brian Halligan, CEO da Hubspot, emerge 

como um processo de gestão, suportado convenientemente 

por tecnologias digitais, que permite “atrair clientes criando 

conteúdo de valor e experiências ajustadas ao que eles 

procuram”, “criando ligações entre fornecedor e clientes que 

eles procuram, resolvendo problemas que eles (já) têm” 

(Hubspot, 2020). Em qualquer caso, as empresas com pre-

sença e negócio digital utilizam hoje o conteúdo gerado por 

utilizadores (user content generated) como forma de con-

duzir mais consumidores a adquirirem determinados 

serviços, disponibilizando-lhes comentários de outros con-

sumidores desses serviços (Burgess, Sellitto, Cox, & Buult-

jens, 2009). Também a geração de informação criada a partir 

de georreferenciação (Lu, Sugiyama, & Akayo, 2018) é uti-

lizado como forma de facilitar a vida do turista e promover 

um turismo mais inclusivo (Rodriguez & Diana, 2018).

3.1. A Internet e a utilização das tecnologias da 4ª revolução 

industrial

A proliferação da disponibilidade de Internet e de redes 

de comunicação fixas e móveis, cada vez mais rápidas, 

facilitam a disponibilização de conteúdos empresariais e 

a forma como as organizações comunicam, distribuem e 

interagem comercialmente com cada vez mais potenciais 

clientes. Em 2020, cerca de 4.57 biliões de humanos, 59% 

da população total do planeta, são utilizadores ativos da 

Internet, incidindo esta penetração de forma distinta nas 

diversas regiões (Tabela 2) (INTERNETWORLDSTATS, 

2020). Na exploração de todos os conteúdos e interações 

são utilizados 5.16 biliões de telefones móveis (número 

que cresce a uma taxa de 8% ao ano) (Intelligence, 2020), 

sendo que este tipo de equipamento é utilizado por 92% 

dos utilizadores de Internet para o acesso à rede. A Inter-

net suporta não só o alojamento e acesso/consumo/par-

tilha em tempo real de conteúdos (lúdicos, de negócio, 

científicos, etc.), em qualquer tipo de media (texto, imagem, 

vídeo), mas também toda a infraestrutura que permite, 

hoje em dia, utilizar a rede para comunicações síncronas 

e assíncronas, suportar transações ou ainda, mais recen-

temente, ancorar a informação que permite a utilização de 

artefactos tecnológicos de forma mais inteligente e 

cómoda, com claros benefícios para a melhoria da quali-

dade de vida humana e da preservação do meio ambiente. 

São exemplos de tais utilizações o R2, o primeiro carro 

autónomo autorizado a circular e a ser comercializado nos 

Estados Unidos (NURO, 2020); ou ainda as trotinetes elé-

tricas, introduzidas massivamente em Lisboa, em 2018, 

e, no início de 2020, na cidade do Porto (NIT, 2020). Estes 

equipamentos usam dispositivos da chamada Internet of 

Things (IoT), tecnologia que, através de localização, é uti-

lizada para facilitar a recolha destes veículos ou ainda, de 

uma forma mais geral, o smart parking (APDC, 2019). A 

secção seguinte “As tecnologias da industria 4.0” introduz 

algumas das tecnologias que aproveitam as redes de 

comunicação para suportar novas formas de relaciona-

mento e interação com o cliente, algumas delas projeta-

das em conceitos como smart tourism e smart cities (Khan, 

Woo, Nam, & Chathoth, 2017) (Jovicic, 2019) (Buhalis & 

Amaranggana, 2014).
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estimulam sonhos de viagem e fantasias, evocam nostal-

gias e facilitam o transporte de consumidores para locais 

exóticos (Gretzel, 2018).

3.4. As tecnologias da Indústria 4.0

A quinta geração de redes celulares, 5G, teve início 

comercial em alguns países em 2019, podendo endereçar 

até 100 gigabits por segundo, cerca de 100 vezes mais do 

que as atuais redes 4G, prometendo ampliar a utilização 

da rede a nova aplicações e contextos. Disponibilizando o 

menor tempo de latência até hoje conseguido em redes 

de comunicação comerciais (isto é, o período de tempo 

que vai desde a ação numa aplicação móvel e o tempo de 

resposta da aplicação), as redes 5G abrem a porta a uma 

extensão do conceito de Smart Tourism (entendido este 

conceito como “Sistema individual de apoio ao turista uti-

lizando serviços de informação e tecnologia digital”) (Li, 

Hu, Huang, & Duan, 2017) (Gajdosik, 2018), que se vem 

identificando como 5G Smart Tourism, permitindo que ope-

radores turísticos utilizem a tecnologia para oferecer expe-

riências baseadas em tecnologias imersivas (Katsaros, 

2019).

De entre todas as tecnologias comumente associadas 

à Indústria 4.0, merecem relevância, pelo impacto que as 

mesmas causam ou podem vir a causar no relacionamento 

com o Turista:

•  IoT: Dispositivos físicos que não só se tornam inte-

ligentes e capazes de interagir inteligentemente entre 

si, como, sendo ligados a sistemas de processa-

mento, podem ser configurados para serem artificial-

mente inteligentes e ligados a redes seguras e dis-

tribuídas; por exemplo, a LuggIt é uma empresa por-

tuguesa que desenvolveu tecnologia que permite a 

disponibilização de um serviço de recolha, armaze-

namento, entrega e monitoria da bagagem de um 

turista a qualquer momento e em qualquer lugar, uti-

lizando para tal a tecnologia RFID. De entre as várias 

soluções que oferece à indústria do Turismo ilustra-

-se, do lado da Sigfox, a utilização da tecnologia para 

desenvolvimento de vários serviços em todos os 

aeroportos operados pela Amadeus.

3.3. Social Software

Em 2020, cerca de 84% dos utilizadores de Internet a 

nível mundial, 3.81 biliões de pessoas (49% do total da 

população mundial), utilizam redes sociais (SN), sendo 

que, em média, cada utilizador de redes sociais tem conta 

em 8 plataformas distintas; do total de utilizadores, quase 

98,7% acede às redes através de dispositivos móveis (tele-

fone e tablet) (Kepios, 2020). Estes números confirmam 

um aumento médio anual de 8,7% no número de utiliza-

dores de redes sociais, sendo compatíveis com os que 

caraterizam a utilização de SN em Portugal (Noticias, 

2019). No mesmo período temporal de referência, cada 

uma das três maiores redes (Facebook, Youtube e Whats- 

app) tem mais de 2 biliões de utilizadores ativos, sendo 

que das 15 maiores redes, 4 delas (Facebook, Whatsapp, 

Facebook Messenger e Instagram) são pertença de um 

mesmo grupo empresarial (Facebook) e outras seis foram 

criadas a partir da China (We chat, Tiktok, QQ, Qzone, Sina 

Weibo e Kuaishou) (STATISTA, 2020). As plataformas de 

SN servem distintos segmentos de utilizadores, divididos 

entre contextos de negócio e lazer/não profissional.

As SN servem tradicionalmente três grandes propósi-

tos: i) promoção, considerando aqui não só funcionalida-

des de comunicação a uma ou duas vias, mas também 

funções convergentes com o funil de vendas, suportando 

transações comerciais, ii) partilha de conteúdos, que 

podem ser ideias, notícias, hobbies, etc, em qualquer for-

mato (vídeo, texto, imagens) e iii) conexão a/entre pes-

soas, sendo assim lícito afirmar tratar-se de um contexto 

que promove o capital intelectual, em particular na sua 

dimensão social (Tichá, 2011). As SN são assim utilizadas 

não só como meio facilitador da propagação de comentá-

rios (e-Word Of Mouth-WOM) e como instrumento gerador 

de conteúdos (user-generated content) colaborativos que 

ajudam a melhorar a perceção e a experiência de um turista 

sobre/em um destino (Bilgihan, Barreda, Okumus, & Nusair, 

2016) como, nesse contexto, são instrumentos de planea-

mento de rotas turísticas (Cenamor, Nuñez, De La Rosa, 

& Borrajo, 2016); além disso, facilitam novas formas de 

socialização, durante e após o período de viagem. Tuss-

yadiah e Fesenmaier (Tussyadiah, I. & Fesenmaier, 2009) 

referem ainda como os conteúdos disponibilizados em SN 
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Control (https://gcsb2b.com/) ou a Dotoesfera 

(dotoesfera.com), empresa premiada pelo Turismo 

de Portugal, que oferece um serviço às empresas de 

Turismo que lhes permite disponibilizar conteúdos 

em realidade aumentada ou realidade virtual; do lado 

da procura deste tipo de soluções, refere-se, a título 

de exemplo, o Museu da Guarda, com a disponibili-

zação duma app que permite a visita virtual por todos 

os espaços que disponibiliza ao turista, ou a expe-

riência proporcionada pelo município de Belmonte.

•  Robótica: compreendendo a utilização de tecnolo-

gias muito avançadas que utilizam circuitos e siste-

mas mecânicos para construir robots capazes de 

cumprir tarefas, podendo ser utilizados em ativida-

des industriais ou domésticas. A tecnologia utilizada 

pode ter muitas aplicações, apresentando como van-

tagens a redução de custos e aumento de produtivi-

dade, para além de uma (óbvia) redução do número 

de erros nos processos industriais.

•  Big data: termo aplicado a conjuntos de dados (estru-

turados ou não), cujo tamanho ou tipo está para além 

da capacidade dos sistemas de gestão de bases de 

dados relacionais de capturar, gerir e processar os 

dados com baixa latência. “O big data possui uma 

ou mais das seguintes características: alto volume, 

alta velocidade, ou alta variedade. Novas tecnolo-

gias, como a IA e a IoT estão a complexificar os 

dados, seja ao nível do seu tratamento ou dos tipos 

de fontes; os dados provem de sensores, dispositi-

vos, vídeo/áudio, redes, arquivos de log, sistemas 

transacionais, do espaço web, incluindo redes 

sociais, muitos dos quais gerados em tempo real e 

numa escala muito grande” (IBM, s.d.). A análise de 

big data permite uma mais rápida tomada de melho-

res decisões, usando dados anteriormente inacessí-

veis ou inutilizáveis. As empresas podem usar técni-

cas avançadas de análise, como análise de texto, 

machine learning, análise preditiva, data mining, 

estatística e processamento de linguagem natural 

para obter novas ideias de fontes de dados não explo-

radas anteriormente, independentemente ou em con-

junto com os dados corporativos existentes. A título 

de exemplo refere-se a proposta da Think3i, que ofe-

•  Inteligência artificial (IA): permite o desenvolvi-

mento de sistemas que fazem com que máquinas e 

dispositivos de informática desempenhem atividades 

para uma “substituição ao raciocínio humano”; a título 

de exemplo, uma empresa portuguesa, Hijjify, desen-

volveu uma tecnologia baseada em IA que oferece 

a hotéis (ou outras empresas do Turismo) um ser-

viço de concierge, tendo sido considerada, em 2020, 

pela Organização Mundial do Turismo, como a solu-

ção tecnológica mais inovadora. Num outro caso, a 

Personal2Travel (www.personal2travel.com), outra 

empresa nacional, suporta-se na IA para oferecer às 

empresas de turismo um serviço que lhes permite 

saber quem são e o que querem os clientes.

•  Machine learning: método de análise de dados que 

automatiza a criação de modelos analíticos. “É um 

ramo da IA baseado na ideia de que os sistemas 

podem aprender com os dados, identificar padrões 

e tomar decisões com o mínimo de intervenção 

humana” (SAS, s.d.).

•  Realidade virtual que Pimentel e Teixeira (Pimentel 

& Teixeira, 1995) explicam como sendo a utilização 

de tecnologia que permite convencer o utilizador de 

que ele se encontra noutra realidade, provocando o 

seu envolvimento por completo, utilizada repetida-

mente por empresas do Turismo para levar os turis-

tas a ter uma perceção distinta sobre determinado 

produto turístico. Considere-se, a título de exemplo, 

a utilização da realidade virtual pela cadeia hoteleira 

portuguesa Vila Galé ou a visita virtual proporcionada 

pelo Museu Hermitage em St. Petersburg (Indu & 

Bindu, 2018).

•  Realidade aumentada: traduzida na utilização de 

diversas tecnologias para unir a experiência propor-

cionada pelo mundo virtual ao mundo real (Moro, 

Rita, Ramos, & Esmerado, 2019). Para que essa rea-

lidade possa ser experienciada, é necessário utilizar 

dispositivos (nomeadamente sensores) que permi-

tam a ligação entre esses dois mundos. O resultado 

emana da junção entre a informação virtual armaze-

nada digitalmente e os equipamentos que permitem 

que o utilizador vivencie a experiência de realidade 

aumentada. A titulo de exemplo, referimos a Ground 
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•  Serão as tecnologias um fator de aproximação de 

gerações ou poderão contribuir para a existência de 

um maior “gap” comunicacional, conduzindo a um 

maior afastamento geracional?

•  Quais serão as consequências que uma futura utili-

zação das tecnologias da chamada Indústria 4.0 terá 

no modelo de negócio das DMO’s?

•  Poderão as tecnologias gerar a desumanização do 

serviço turístico na relação com o cliente? 

•  Que impacto é que a utilização de tecnologias mais 

recentes pode causar em canais normalmente mais 

próximos dum primeiro relacionamento do destino 

com o turista, nomeadamente os DMO’s?

Parece inevitável a implantação definitiva das TIC no 

serviço turístico, num futuro a curto prazo, independente-

mente da extensão e do impacto que a pandemia terá. 

Naturalmente, o setor está muito dependente dos resulta-

dos económicos que, nesta altura, são indecifráveis para 

o futuro, colocando em causa o planeamento e o investi-

mento. Todavia, tendo como farol os exemplos de anterio-

res situações pandémicas, a recuperação económica, 

ainda que lenta e prolongada, aparenta ser mais conse-

quente em empresas e destinos melhor preparados do 

ponto de vista tecnológico, permitindo uma maior segu-

rança do ponto de vista da higiene e salubridade, mas que 

não coloque em causa a dimensão humana e as relações 

interpessoais do serviço turístico, num equilíbrio difícil entre 

a proximidade social e a distância física.

rece em Portugal uma tecnologia inovadora a nível 

mundial que dá a empresas e organizações do 

turismo a capacidade de perceber o comportamento 

físico de mobilidade de turistas num certo destino, 

ajudando-o a disfrutar dessa forma dos serviços 

desse destino, tecnologia já utilizada em destinos 

como Aruba, Madrid ou Barcelona como verdadeiro 

instrumento de comunicação multichannel (ACEPI, 

2019). Essa tecnologia parece colmatar as limitações 

colocadas pelos Beacons, utilizados para um fim 

muito semelhante (Nabben, et al., 2015). 

3.5. Desafios para a comunicação de destinos suportada pela 

nova geração de TIC

A pandemia de COVID-19 forçou muitas empresas a 
introduzir os seus colaboradores em regimes de teletraba-
lho. Esse processo permitiu que um número muito alar-
gado de pessoas, nomeadamente de gerações mais afas-
tadas com o advento das TIC, tomasse contacto e pleno 
uso do potencial dessas ferramentas como forma de com-
bater a reduzida mobilidade a que foram sujeitos, como 
também de suportar as necessidades operacionais do seu 
dia a dia, seja ao nível profissional como pessoal. Por outro 
lado, ao nível das empresas do lado da oferta primária do 
Turismo, a utilização das tecnologias da chamada Indús-
tria 4.0 tem-se generalizado como forma de melhorar a 
relação e serviço com o cliente ou suportar a gestão das 
suas operações. 

Entretanto, muitas organizações promotoras de desti-
nos turísticos utilizaram (em muitos casos reforçaram a 
utilização) das TIC como meio de relacionamento com o 
turista, aproveitando os canais abertos não só para manu-
tenção da comunicação de promoção (antes dispersa por 
outros canais) como também para transmissão de mensa-
gens de confiança que permitem manter a imagem do des-
tino como território da confiança e da segurança. 

Neste contexto várias questões se colocam, promo-
vendo um debate para o futuro que se encarregará de lhe 
dar resposta:

•  Que papel terá a pandemia de COVID na utilização 
generalizada das novas formas de tecnologia no ser-
viço turístico?
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serviços utilizando esta tecnologia https://beacontour.app/pt/.
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is to analyze the importance of the Rota das Emoções in the 
development of Piauí’s territory. The relevance is given by 
the significant growth acquired by tourism in contemporary 
society. Governmental actions that promote territorial tourism 
diffusion are examined in Brazil, especially in Piauí. Private 
policies that regulate and establish tourist services that 
generate formal and informal jobs and trigger transformations 
with a multiplier effect. However, infrastructural trans- 
formations do not meet social objectives, directed to the 
market and to people’s well-being.
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This paper aims to investigate A Rota das Emoções 

(the Route of Emotions) as a proposal for the socioeco-

nomic development of the State of Piauí, based on Public 

Tourism Policies with a focus on the Tourism Regionaliza-

tion Program, working on the territorial concept of tourism. 

It has the Northeast of Brazil as a context for analyzing 

tourism correlations with economic, social, political and geo-

graphical realities.

Piauí is one of the nine states in the Northeast Region 

of Brazil. It has a history of political, administrative, eco-

nomic and commercial dependence, considered a marginal 

space for a long time, due to the situation of economic back-

wardness in relation to the other northeastern states, 

despite having a natural and cultural potential. For a long 

time, the formulation of public development policies was 

neglected in the national development project, with no 

transfer of federal resources to that State. The territory is 

part of the poorest region in Brazil.

In 2004, public and private policies implemented A Rota 

das Emoções, an integrated tourist itinerary, formed by the 

states of Ceará, Piauí and Maranhão, passing through four-

resumo

No artigo que aqui se apresenta estuda-se o Piauí no contexto 
do Nordeste, espaço geográfico do Piauí e políticas públicas 
de turismo, com enfoque no Programa de Regionalização 
do Turismo, que sugere roteirizações com a emergência da 
Rota das Emoções, roteiro regional que, compreende Piauí, 
Ceará e Maranhão. O objetivo deste artigo passa por analisar 
a importância da Rota das Emoções no desenvolvimento do 
território piauiense. A relevância se dá pelo significativo 
crescimento adquirido pelo turismo na sociedade contem- 
porânea. Examinam-se ações governamentais que promovem 
a difusão territorial turística no Brasil, em especial no Piauí. 
Políticas privadas que regulamentam e estabelecem serviços 
turísticos que geram empregos formais e informais e 
desencadeiam transformações com efeito multiplicador. No 
entanto, transformações infraestruturais não atendem a 
objetivos sociais, direcionados ao mercado e ao bem-estar 
das pessoas.

palavras-chave

Políticas Públicas, Turismo, Rota das Emoções, Nordeste 
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abstract

This paper aims to study Piauí in the context of the Northeast 
of Brazil, geographical space of Piauí and public tourism 
policies, with a focus on the Programa de Regionalização 
do Turismo (Tourism Regionalization Program) that suggests 
itineraries due to the emergence of the Rota das Emoções 
(Route of Emotions), a regional route that comprises the 
Brazilian states of Piauí, Ceará and Maranhão. The objective 

* PhD in Geography. Professor at the Federal University of Delta do 
Parnaiba. Endereço eletrónico: sputrick2@hotmail.com
** PhD in Geography. Professor at the State University of Ceara.
Endereço eletrónico: luzianeidecoriolano@gmail.com
*** Doctor of Geography. Professor at the Federal University of Mato 
Grosso do Sul. Endereço eletrónico: miltimari@terra.com.br



61

The Route of Emotions in the tourist context of northeast Brazil

which is evidenced by the volume of investments applied 

in tourism activity.

The Northeast Region structured in tourist hubs, concen-

trated in the coastal zone, where the beach, the sun and the 

sea become important variables for attracting tourists and 

moving businesses. In spite of this dynamics, Piauí remains 

poor and forgotten, so the objective of the text is to analyze 

the importance of A Rota das Emoções in the development 

of the State. The geographical delimitation of the study area 

comprises the cities of Parnaíba, Luís Correia, Cajueiro da 

Praia and Ilha Grande, all of them in the State of Piauí, 

belonging to A Rota das Emoções, from 2004 to 2019.

1. METHODOLOGICAL APPROACH

Content analysis is the basis of analysis and investiga-

tion in the search for depth in the dialectical conception, as 

reality is full of conflicts and contradictions (Triviños, 1987). 

Content analysis represents a technique for analyzing com-

munications, with systematic procedures for describing the 

content of messages with knowledge of variable indicators 

(Bardin, 1977). Content analysis provides sufficient tech-

niques to arrive at the true meaning of the message. Bardin 

(1977) says that this analysis is suitable for studying ori-

gins, conducts, precepts, concepts, inclinations. Research-

ers necessarily identify ideologies contained in legal pro-

visions, guidelines, principles that, in the simple scenario, 

do not present themselves clearly (Triviños, 1987). Thus, 

content analysis critically reveals reality. Different forms of 

data collection are used, from interviews, blogs, website, 

newspaper, political speeches to official reports.

For access to information, active projects, as well as 

conversations, direct observation is a technique that elects 

representatives of public and private entities from the four 

municipalities of Piauí, to capture maximum variation, as 

well as a strategy for sampling and deepening issues rel-

evant to Piauí. A Rota das Emoções covered with advance 

determination of criteria about places and participants offers 

a greater view of the object investigated (Creswell, 2014). 

And issues raised. Systematic searches for relevant doc-

uments helped to understand the facts. The research was 

institutional and fieldwork.

teen cities. The implementation of A Rota takes place with 

the economic and political restructuring of tourist activity in 

Brazil, by the Ministry of Tourism (MTur) with the Programa 

de Regionalização do Turismo (Tourism Regionalization 

Program) – Roteiros do Brasil (Tours of Brazil).

MTur proposes tourist routing by creating routes for the 

union of dispersed tourist attractions, in order to organize 

and integrate the tourist offer in the country and to connect 

places with tourist potential, by offering profitable and com-

mercially viable products. Thus, A Rota das Emoções is 

installed and it passes through three Conservation Units: 

Parque Nacional de Jericoacoara (Jericoacoara National 

Park), Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (Lençóis 

Maranhenses National Park) and Área de Proteção Ambi-

ental do Delta do Parnaíba (Environmental Protection Area 

of   the Parnaíba Delta), geographically close, suggesting 

complementation. A Rota offers attractions in the segments 

of sun and beach tourism, adventure and ecotourism.

Political speeches, seeking to attract investments, 

through marketing, transform the image of the poor state 

into a tourist place full of natural attractions, but not enough 

to end up poverty. The disordered occupation of the terri-

tory and the disarticulation of political, economic and cul-

tural factors, aggravated by the concentration of income 

and power, intensify the picture of poverty (Andrade, 2005). 

So, capital, technical and technological limitations in the 

semi-arid region, together with the political backwardness, 

are responsible for maintaining the dominance and power 

of the oligarchies in the northeastern states, especially in 

Piauí (Araújo, 2013).

Governmental programs for the development of tour-

ism, in different spheres, are now allocated in the North-

east Region. The activity gains economic relevance, in the 

formation of the positive image of the Brazilian Northeast. 

The possibility of exploring coastal landscapes induces the 

development of economic development policies and pro-

motes the restructuring of the real estate market. The north-

eastern coast is converted into a tourist region with the 

adoption of development policies, with marketing strate-

gies that value the shore (Dantas, Ferreira and Clemen-

tino, 2010). The transformation in this geosystem causes 

changes of both territorial and economic nature via tour-

ism, that emerges as an economic vector of the Northeast, 
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ment control in democracy (Bobbio, 2000). The landmark 

of the bourgeois expansion and the dissolution of the nobil-

ity occurs in the French Revolution (1789). Trade becomes 

the driving force for development, an interest of the bour-

geoisie, which establishes itself as a ruling class. The State 

exercises the infrastructure relationship, with the capacity 

to enter civil society, implementing political decisions 

throughout the domain (Mann, 1992). The way to enter 

society takes place in a regulatory manner, created and 

given by civil society itself.

Therefore, the State tries, for its autonomy, to respond 

to minorities issues as the elite who looks for transforma-

tions, take elaborate actions that, many times, constitute 

public policies (Evans, 2004). Muller (2000) says that the 

policy takes place with plans, programs and projects in sec-

tors of society and / or in regions, and is based on a set of 

concrete measures. Streamline the territory, implement pro-

duction. With territorial policies, it establishes new forms of 

production, which contribute to economic and social devel-

opment or disagree with reality.

What differentiates European currents from Anglo-

Saxon is the way in which the State was constituted for the 

currents and which social relations are considered and the 

weight they have. In the Anglo-Saxon current, public policy 

is what the State does, based on the minimum State, that 

is, the actions are aimed at the market. It is not the govern-

ment’s job to maintain basic needs, but companies. The 

Government’s problems are the central issue of theories 

and political analysis.

In the European current, the State dominates society 

and shapes it. In the European perspective, the form of the 

State is to regulate social and class conflicts. For Muller 

(2000), the Government is the fusion that controls for some 

time: State is a bureaucratic mechanism. With the 1988 

Constitution, there was a tendency to decentralize power 

over the public sphere, with the inclusion of civil society, 

educational institutions and NGOs in the process of elab-

orating and implementing public policies.

The process takes place with the formation of forums 

and thematic chambers made up of residents, business-

men, scholars and representatives of the State. In these 

spaces, there is an attempt to expose, debate and reach 

consensus on the best to do for society. Policies against 

2. PUBLIC, PRIVATE AND ALTERNATIVE POLICIES

Public policies are ways of acting by the State focused 

on meeting the needs in order to offer dignified living con-

ditions to citizens. Guaranteed not only by the State but 

also by the executive bodies, they seek to ensure social 

rights for citizens. One of the main powers of the State is 

the police presented in the different regimes (liberal, ortho-

dox), as a mediator of relations (Pereira, 2009). There are 

elements that are interconnected and compose the State, 

forming the

“Conjunto de instituições e prerrogativas, destacando o 

poder coercitivo, delegado pela Sociedade; o território, 

entendido como um espaço geograficamente limitado onde 

o poder estatal é exercido; uma máquina burocrática 

capaz de administrar as instituições e as políticas gover-

namentais, arrecadar e gerir recursos; e um conjunto de 

condutas e comportamentos gerais que regulado pela 

máquina burocrática, ajuda a criar e manter uma cul-

tura política comum formando assim uma nação” (Souza 

Neto, 2018: 95). 

In a process full of contradictions in the relationship 

between civil society and corporate groups, there are basic 

contradictions in the State-society relationship in the devel-

opment of the forms of articulation of civil society and the 

functioning of the democratic mechanisms that legitimize 

the functions of the State. 

Enquanto, as exigências contemporâneas de estruturas 

sociais e econômicas altamente complexas ampliam as 

funções do Estado. É basicamente essa contradição que 

move o Estado liberal-democrático (Costa, 2008: 279). 

The modern state has its origin in the 15th century, after 

the dissolution of empires and the end of the Church’s dom-

ination, with changes in space and time. It is a politically, 

socially and legally organized institution. Sovereignly rec-

ognized, with no other authority in the territory that exer-

cises this power, governed by the maximum law, the Con-

stitution, with defined territory, a clear distinction between 

State and civil society, with explicit transience of govern-
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a apreciação da comunidade, que analisa quem é o com-

prador, verifica se pode ser um parceiro, e como pode ser 

feita a parceria.” (Coriolano, 2006: 201)

Public tourism policies are a fissure of the State in the 

territory, with the premise of improving access to basic ser-

vices for citizens and businesses. Private business policies 

fill gaps left by the State, in many cases, as a model of 

socio-environmental responsibility. They seek profits with 

increased consumption of services, with the inclusion of 

differentiated elements. Alternative policies are developed 

in communities whose principles are linked to community 

well-being.

Public tourism policies of the municipalities of Rota das 

Emoções are analyzed in order to understand the condi-

tions of expansion of tourist activity in Piauí, which uses 

changes in the political-economic organization. With the 

power of the business community, a new composition is 

made, in which the State and private initiative act in favor 

of tourism.

3. PUBLIC TOURISM POLICIES IN THE NORTHEAST

Tourism contributes to the composition of forces on 

scales ranging from global to local. Sun and beach tour-

ism is the highlight of tourist demand. However, other seg-

ments such as religious tourism, events and rural tourism 

have increased demand in recent years. According to Silva 

and Santos (2014: 5): “no caso particular de segmentos: 

turismo de natureza ganham espaço entre um grupo de 

pessoas interessadas em conhecer determinados lugares, 

nos quais a natureza encontra-se conservada e (ou) 

preservada”. 

Following the global trend, tourism is included in the 

political and economic discussion agenda. The State con-

siders strategic tourism policy as an economic activity, capa-

ble of generating foreign exchange, growth and economic 

development, through the restructuring of territories and the 

consumption of spaces. Natural beauties, history and cul-

ture are able to attract tourists, to contribute to the strength-

ening, dynamization and insertion of places in the global-

ized market (Coriolano and Fernandes, 2005). In Brazil, the 

neoliberalism have human emancipation as their main ele-

ments and work is a condition for survival and well-being. 

In tourism, this happens in community tourism, in which 

communities have production related to the primary sector. 

They present visitors with social relations, ways of working 

and tourist attractions of the place. Anti-hegemonic policies 

are opposed to the dominant process, with a view to a just, 

egalitarian and less competitive society. For Vieira, Putrick 

and Cury (2014: 451):

“O turismo é uma atividade capaz de gerar crescimento 

para os lugares que viabilizam a prática da atividade, con-

sequentemente, promove o desenvolvimento regional. 

Dependendo do contexto no qual está inserido, o termo apre-

senta uma abrangência relevante a definições e modelos.” 

The concept of development usually refers to progress, 

growth, especially regarding the economic situation. Caval-

canti (2003: 26) explains that “foram enviados esforços na 

maioria dos países do mundo para proporcionar um desen-

volvimento econômico, considerado [...] sinônimo de cresci-

mento econômico”. Under this assumption, development 

is linked to the idea of   freedom, when considering people’s 

needs and conditions that make them independent. Thus, 

for development to happen, the powers (public and private) 

work in partnership to implement development strategies. 

In tourism, among the development strategies are alterna-

tive policies that seek development, preservation of natu-

ral and architectural beauty. Tourism, as an alternative 

policy, is an opportunity to value and rescue traditions, folk-

lore, cuisine, legends, stories. The elements of collective 

memory contribute to the strengthening of people’s emo-

tional bonds with the place. Issues like these are deepened 

in the community tourism debate:

“Aquele em que as comunidades de forma associativa 

organizam os arranjos produtivos locais, possuindo o con-

trole efetivo das terras e das atividades econômicas asso-

ciadas a exploração do turismo. Uma das primeiras ações 

é elaborar um pacto interno com todos os residentes em 

defesa de suas propriedades. Todos se comprometem com 

a preservação do lugar, dele não se desfazendo e, aqueles 

que precisam de fato vender a casa, submetem o negócio 



64

Percursos & Ideias

In South American countries, as well as in Brazil, tour-
ism is a relevant activity in the economic sector. According 
to information from the Ministry of Tourism, in the document 
entitled Estatísticas Básicas de Turismo Brasil (Basic Sta-
tistics of Tourism Brazil) 2015, there was an increase in 
activities related to tourism according to available data 
(Brasil, 2015).

The Northeastern macro-region of Brazil has broad 
potential for development in the field of tourism. The coast 
is a major recipient of tourism investments. The states of 
the region have great potential or tourist vocation, given 
the many attractions.

Northeastern territories, transformed into tourist desti-
nations, have international and national recognition. The 
process results from actions, relationships and endoge-
nous and exogenous factors, whose centrality of interests 
is antagonistic to that of residents (Cruz, 1999). Thus, hege-
monic actions are exercised by groups outside the com-
munities. Since tourism is a geopolitical activity, it is not 
restricted to local interests.

The activity is made up of a large contingent of people 
to work in the services. The workforce in the Northeast is 
not fully trained. The conventional tourism organizational 
model, adopted by investors, caters to international and 
national tourists. Tourist spaces have been expanded with 
highways, facilitating travel and expanding tourist services. 
Tourism has been reconfigured to serve the tourist who 
visits the region, but in tourist areas, there is a lack of spe-
cialized services, which causes dissatisfaction and delay 
in the region (Putrick, 2019).

Tourism is planned under the discourse of social 
improvements, expansion of jobs linked to the activity. With 
the internet, tourists see the place before visiting, but the 
media presents only spectacular spaces. In them, modern 
services of assistance to luxury tourism and communities 
are dependent on welfare policies, cistern projects or water 
supply by water trucks (Andrade, 2005).

The coast plays an important role in the touristization 
of cities, being a tourist attractiveness. The formation of 
cities occurs through the configuration of networks, with 
the leakage and flow of people, capital and goods. The 
coastal space is commercialized in capitalist relations of 
production, in which spaces, natural and cultural beauties 
become marketable products.

Ministry of Tourism recognizes the need for tourism to be 

included in strategic business agendas and develop pub-

lic-private partnerships for tourism (Brasil, 2015).

The basic urban infrastructure that is essential to the 

resident’s life serves to support the tourists who enjoy it, 

prepared based on public policies. The infrastructure 

attracts tourists and organizes the space for setting up 

chains of restaurants, resorts, hotels. Tax benefits are 

among the state’s strategies for attracting ventures to ter-

ritories. With profit generated by the ventures, public poli-

cies, tourism marketing, mobilization of tourists, in some 

cases, communities, tourist territories are formed and con-

solidated (Putrick, 2019).

However, it is necessary to recognize the capacity of 

tourism to project transformations of territories, without a 

panacea to solve all the problems arising from a develop-

ment model centered on the economy. Tourism develop-

ment does not mean development, since no sectoral eco-

nomic activity ensures global development that encom-

passes all dimensions of social life (Cruz, 1999).

Tourism continues to demonstrate the key role in gen-

erating economic activity. The European continent is the 

most sought after by tourists from all over the world (51.8%) 

In 2017, main countries receiving tourists are France, the 

United States, China, Germany, the United Kingdom, Africa 

and Russia. According to the World Tourism Organization, 

in 2017, 1.3 billion tourists traveled the world. In relation to 

2010, there was an increase of 7%. The number of visitors 

rose 84 million and international tourism revenues rose 5% 

(UN, 2017).

In 2017, exports generated by tourism reached US $ 

1.6 trillion. Therefore, tourism is the third largest export 

activity worldwide, with US $ 4 billion per day. In the same 

year, Brazil had about 6.5 million visitors. Revenues from 

tourism increased by 3.8% in the last seven years.

In the list of 136 countries ranked according to the com-

petitive potential of the various travel and tourism services, 

Brazil ranks the 27th position (World Economic Forum, 

2017). Among the countries of South America, Brazil is the 

first on the list, leading the world ranking of natural resources. 

The evolution of the country’s rank, in the report, is expres-

sive: in the 2013 edition of the Travel & Tourism Competi-

tiveness Report, Brazil occupies the 51st position.
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tories. However, political and economic crisis, in the national 

context, raise issues about the efficiency of management, 

public policies, the credibility of institutions, transparency 

in public spending and in the State. Through planning, the 

State has an influence on the production and decision pro-

cess in the territories. From the application of public poli-

cies, it attracts public and private investments, orders the 

territory in the development of activities such as tourism.

Piauí contributes with 0.7% of trips made in Brazil, the 

seventh lowest tourist emitter, among all the Federation 

Units. In terms of generating tourist revenue, its share is 

0.8% of the country’s total.

The highest percentage of tourists comes from the state 

itself, as well as the highest revenue generated is by tour-

ists from Piauí. In the Documento de Caracterização e 

Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil (Domes-

tic Tourism Characterization and Dimensioning Document 

in Brazil), referring to 2014, the volume of domestic tour-

ism consisted of 1,154,000 trips (Brasil, 2014). Piauí 

receives the smallest number of domestic trips in the North-

east (1,157,000), including trips having their origin and des-

tination in the state itself.

The landscape rich coastline have been strategic for 

the development of tourism, however an area of   extreme 

vulnerability. Because it is a differentiated space, the state 

invests in infrastructure. In Figure 1, the municipalities 

bathed on the coast of Piauí.

Spaces are competitive, with territories valued and 

selected by the capital. Yet others are neglected, uninter-

esting to investors, territories considered opaque. The rep-

resentativeness of the dialectic relationship of the territory 

used is neglected territory. So, relations of production and 

reproduction of the territorial relationship regulated by glo-

balized money and tourist spaces that expand the power 

of specific groups and territories are constituted.

In tourism, selected areas receive economic benefits 

from investment and financing from public-private partner-

ships, between the State and investors. Yázigi (2009) rec-

ommends that Brazil prioritize itself, its culture, identity and 

organization of the territory, so that subsequently it could 

meet the requirements of the tourist activity. The organiza-

tion of the territory is fundamental for tourism and indis-

pensable to the common inhabitant. It is not just an orga-

nization, but a procedure that requires politics, responsibil-

ity and the involvement of society.

Piauí is one of the nine states in the Northeast Region 

of Brazil. With a population of around 3,264,531 inhabi-

tants, occupies an area of   251,529,186 km², distributed in 

227 municipalities (IBGE, 2018). It presents geographical 

limits to the north with the Atlantic Ocean, to the east with 

Maranhão, to the west with Ceará and Pernambuco, and 

to the south with Bahia and Tocantins.

Basic needs issues are: health, housing, education, 

tourism drive political planning and transformation of terri-

FIGURE 1

MUNICIPALITIES OF THE COAST OF PIAUÍ

Source: Putrick (2019)
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ism materialize in a tourist place, which is the position of 

production and consumption of the product, due to the 

dynamics of tourist activity (Fratucci, 2000).

The Rota das Emoções is the tourist itinerary of the 

Northeast, which goes beyond the state geopolitical limits, 

integrating the states of Ceará, Piauí and Maranhão. It is 

inserted in the Tourist Region of the Mid-North, in the 

coastal strip that comprises the extreme west of Ceará, 

north of Piauí and northwest of Maranhão (Figure 2).

The coast of the State has tourist attractions, landscape 

heritage, lakes and ponds. On the coast, there is a con-

centration of people, services and goods articulated in busi-

ness and this intense occupation is called coastalization 

(Souza Neto, 2018: 49) which is “a expressão da urbani-

zação nas áreas litorâneas, sendo em sua maioria áreas 

não destinadas aos residentes e sim ao turista”. 

Tourist attractions, tourist equipment and services from 

the means of accommodation, food services, tourist guides, 

entertainment spaces to support infrastructure make tour-

FIGURE 2 

AREA OF COVERAGE OF THE ROTA DAS EMOÇÕES

Source: Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional da Rota das Emoções (2014).

By the motivation of sun and beach tourism, ecotour-

ism, sports and adventure tourism, the Rota das Emoções 

runs through three states and fourteen cities: Araiosés, 

Barreirinhas, Paulino Neves, Santo Amaro and Tutoia, in 

Maranhão; Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Luis Correia 

and Paranaíba, in Piauí; Barroquinha, Camocim, Chaval, 

Cruz and Jijoca de Jericoacoara, Ceará – besides institu-

tions, associations, private agents and management bodies 

of three conservation units. The route reaches almost 

1,200 km, between Fortaleza and São Luis, the main 

entrance gates in the route. The territory of coverage and 

distance, between the destinations of the Rota das 

Emoções, are represented schematically (figure 2).

It owes credit to the contribution of the tourist activity, 

in offering regional development to the reduction of regional 

inequalities, a discourse used in the national media. Under 

this pretext, governments invest in tourism, in the quality 

of socioeconomic development, believing in the power to 

collect taxes, fees and capital accumulation from the pri-

vate sector (Coriolano, 2009).

It is important to recognize, however, that although tour-

ism generates employment and contributes significantly to 

economic growth, it is not an automatic formula for poverty 

reduction. Tourism impacts on people affected by poverty: 

income generation; development of local / rural economies 

and people’s livelihoods; it impacts on the natural and cul-

tural environment in which they live (Putrick, 2019).

The Rota das Emoções, considered by the Ministry of 

Tourism as the best route in Brazil in 2009, competes with 

90 routes. Launched by the Tourism Regionalization Pro-

gram in 2004, the Rota das Emoções, in Piauí, was called 

Delta Selvagem (Wild Delta), and environmental education 

and community-based tourism development projects with 

professional qualification are planned.

The Rota appears as a strategy for the development of 

marginal areas, with less structured tourism products. Gov-
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1998). However, in the tourist activity of Rota das Emoções, 

collaboration and partnership are far from becoming a real-

ity. Collaborative networks have not been formed, tourism 

is characterized by the infinity of small-scale businesses 

with highly diverse, common and often competing opera-

tional practices and objectives (Putrick, 2019).

SEBRAE acts as an articulating body to promote entre-

preneurship, in addition to guiding and promoting the des-

tination of national and international markets, Sebrae’s 

interlocutor affirms. However, it is known that the Serviço 

Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas empresas 

(SEBRAE) is not responsible for developing and structur-

ing actions in the municipalities of Rota das Emoções. This 

role belongs to Agência de Desenvolvimento Regional Sus-

tentável (ADRS), a consortium formed by the states of 

Piauí, Ceará and Maranhão, created in 2006. The consor-

tium develops integrated actions, planning and structure of 

the Rota das Emoções.

Collaborative networks on routes have been established 

because of the number of key individuals who act as a driv-

ing force and leaders (Meyer, 2004). The key individuals 

of the Rota das Emoções are no exception to the rule of 

collaborative networks. They are SEBRAE, businessmen 

and representatives of the municipal departments of tour-

ism, who work in a certain period of the structuring and 

implementation of the Rota das Emoções, but the replace-

ment of representatives, due to the political issue, contrib-

utes to the discontinuity of the work.

The municipalities of Parnaíba, Luis Correia, Ilha 

Grande and Cajueiro da Praia have a Municipal Tourism 

Council, as governance instances, to comply with the leg-

islation and keep the municipality able to receive federal 

funds. They are not involved in projects and programs that 

benefit the tourist activity of the municipalities.

Nevertheless, states and municipalities do not work 

together in the planning and implementation of cultural cal-

endars, itineraries of regional circuits, marketing campaigns 

or in the identification and treatment of issues related to 

tourism. The lack of regional collaboration reduces the polit-

ical and economic capacity to deal with external public and 

private forces.

The production factors of the Rota das Emoções are 

based on natural and cultural attractions, with its diversity 

ernments do not invest in infrastructures, in marginal areas, 

as basic needs such as road, water or electricity are prior-

itized. The private sector does not assume the investment 

burden that the authorities must provide. Therefore, private 

investment remains in concentrated areas (Oppermann 

and Brewer, 1996).

The development of the Rota das Emoções has an 

emphasis on the proposal to link and develop communi-

ties. The structuring and implementation of routes can be 

developed by the public and private sectors, to increase 

the attractiveness of the area and the tourist product with 

the objective of generating income. In some cases, the 

Rota is not focused on community development. However, 

evolution broadens the focus, as it combines the develop-

ment of a successful route with the expansion of connec-

tions with residents (Meyer, 2004).

The structure and implementation of the Route of Emo-

tions was defined by the public sector. The Rota’s theme 

is not strong, it is not consolidated, and it does not go 

through any specific theme. The tourist activity develops in 

seasonal periods which include the period of school holi-

days, winter in the northern hemisphere and long-term hol-

idays, which generates seasonal employment.

The product sold by the agents who sell the Rota das 

Emoções is uniform, turning Jericoacoara, Delta do Par-

naíba and Parque dos Lençóis Maranhenses the main 

attractions. It can be said that the Rota das Emoções aims 

to commercialize the main product, not being an opportu-

nity to diversify it.

The main strategy for the development of the Rota is to 

form cooperative networks, with the purpose of offering 

diversified tourism. For its structuring, implementation and 

maintenance, in a given region, it is necessary to build and 

maintain collaboration between the State, private company, 

public institution, local council, association and community 

(Meyer, 2004). The arrangements can be formal or infor-

mal, between attraction owners, operators and the food 

industry, with horizontal and vertical network links.

Cooperation is an element of structuring the Rota, in 

contrast, competition between suppliers and tourist attrac-

tions. World-class tourism planners and operators have pre-

sented collaborative models, as capable of expanding the 

benefits of tourism (Selin, 1993; Crotts, Aziz and Raschid, 
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unable to organize themselves in such a way that no one 

can contact or communicate with.

While the governments of the states do not take respon-

sibility for the development of tourism, in the Rota das 

Emoções, it is possible to feel the inability of public institu-

tions to do so. Lack of authority, understanding and the 

ability to develop tourism were common criticisms during 

the research.

Tourism as a public policy has brought about minimal 

changes in the spatialization of the cities. The implemen-

tation of the Tourism Regionalization Program did not lead 

to the territorial deconcentration of tourism. Although the 

State of Piauí is part of the Rota das Emoções, the tourist 

activity of the region is slow, compared to its neighbors 

Ceará and Maranhão. Tourism is linked to the sun and 

beach, ecotourism and adventure tourism segments. 

Although natural areas are the raw material for tourism, 

degradation problems are recurrent.

The complexity of political articulation becomes a chal-

lenge and highlights social and spatial differences, own 

government policies, different cultures, stages of tourism 

development and different work rhythms. In the realiza-

tion of tourism, diverse social subjects are involved, 

including the local population, tourists, market agents and 

public authorities, with different, sometimes divergent, 

expectations.

of natural resources, main attractions materialized in orig-

inal landscapes, biological diversity and the presence of 

endemic species. The routes establish a guidance system 

for travelers, although many are also visited by organized 

tours. It is a criterion that the product meets the needs of 

an untapped market for tourist sources, that is, an import-

ant asset of ecotourism, community tourism, cultural heri-

tage, growth in tourism revenue, instead of just entering 

existing markets.

In Rota das Emoções, the accommodation facilities are 

mostly in Parnaíba. According to Silva (2013: 118), “o lito-

ral do Piauí constitui uma unidade territorial funcional, na 

qual a cidade de Parnaíba desempenha o papel de centro 

de apoio principal para a realização de atividades sociais, 

econômicas e de serviços de toda essa região”. 

Tourism activity is dependent on the hospitality of hosts, 

so community participation, in product development and 

decision making is essential (Meyer, 2004) and occurs on 

scales, from passing on information, consultation and deci-

sion making power. Entrepreneurship is necessary for tour-

ism. Thus, the opening of new companies is necessary. 

Creating links, in many cases, is an initiative of external 

agencies, of public and private order. Achieving the finan-

cial sustainability of business ventures is one of the main 

factors of analysis. In some regions, there is a need for 

investment in basic infrastructure and facilities in marginal 

rural areas, in comparison to established tourist areas.

CLOSING COMMENTS

The Rota das Emoções demonstrates that the lack of 

collaborative organization has been an obstacle to the inte-

grated and coordinated development of tourism. Tourism 

organizations have little or no synergy. The lack of clarity 

regarding roles and responsibilities leads to duplication of 

development plans and a lack of integration. Without col-

laboration, it is difficult for those responsible for the institu-

tions to know whom to turn to in order to format the devel-

opment proposal, single or integrated. This occurs at the 

state level and, in the case of Piauí, at the municipal level, 

due to the lack of global coordinating authority for the plan-

ning application process. Therefore, communities are 
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NOTES

1 Free translation: set of institutions and prerogatives, highlighting 

the coercive power, delegated by the Society; the territory, under-

stood as a geographically limited space where state power is exer-

cised; a bureaucratic machine capable of administering governmen-

tal institutions and policies, raising and managing resources; and a 

set of general conducts and behaviors that, regulated by the bureau-

cratic machine, helps to create and maintain a common political cul-

ture thus forming a nation.

2 Free translation: meanwhile, the contemporary demands of highly 

complex social and economic structures expand the functions of the 

State. It is basically this contradiction that moves the liberal-demo-

cratic State.

3 Free translation: tourism is an activity capable of generating growth 

for the places that make the activity feasible, consequently, it pro-

motes regional development. Depending on the context in which it 

is inserted, the term has a relevant scope to definitions and models.

4 Free translation: from the 1930s onwards, [...] efforts were sent in 

most countries in the world to provide economic development, con-

sidered [...] to be synonymous with economic growth.

5 Free translation: One in which the communities in an associative 

way organize the local productive arrangements, having the effective 

control of the lands and the economic activities associated with the 

exploration of tourism. One of the first actions is to draw up an inter-

nal pact with all residents in defense of their properties. Everyone is 

committed to the preservation of the place, not getting rid of it, and 

those who really need to sell the house, submit the business for the 

appreciation of the community, which analyzes who the buyer is, ver-

ifies if it can be a partner, and how it can be the partnership was made.

6 Free translation: in the particular case of segments: nature tour-

ism gains space among a group of people interested in knowing cer-

tain places, in which nature is conserved and (or) preserved.

7 Free translation: the expression of urbanization in coastal areas, most 

of which are areas not intended for residents and yes to the tourist.

8 Free translation: Brazilian support service for micro and small com-

panies.

9 Free translation: Regional Sustainable Development Agency.

10 Free translation: the coast of Piauí constitutes a functional terri-

torial unit, in which the city of Parnaíba plays the role of the main 

support center for carrying out the social, economic and service activ-

ities of this entire region.
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