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RESUMO 
Em um cenário nacional de recessão e diminuição das atividades turísticas, o turismo em 
Alagoas apresenta há alguns anos resultados positivos. Admitindo que a inovação é um fator 
de competitividade para os destinos e regiões turísticas, a presente pesquisa utiliza a 
metodologia survey aliada a metodologia para inovação da OCDE para abordar a lacuna de 
trabalhos científicos englobando a temática e a delimitação geográfica alagoana, sugerindo a 
existência de um Sistema Regional de Inovação em Turismo em Alagoas. Pretende-se 
identificar as interações entre firmas e outras instituições que o compõem, analisando indícios 
de cooperação, aprendizado, geração de conhecimento e difusão tecnológica. Após a análise, o 
mesmo foi submetido aos modelos de Sistema Regional de Inovação, proposto por Cooke 
(2001) e de Sistema Regional de Inovação em Turismo de Mazaro (2017), resultando em um 
sistema de baixo potencial de inovação, de acordo com o primeiro modelo, e um sistema 
moderado em inovação, para a segunda proposta. 
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ABSTRACT 
In a national scenario of recession and decrease in tourism activities, tourism in Alagoas has 
had positive results for some years. Assuming that innovation is a factor of competitiveness for 
destinations and tourist regions, this research uses the methodology survey allied to the 
methodology for innovation of the OECD to address the gap of scientific work encompassing 
the theme and geographical delimitation of Alagoas, suggesting the existence of a Regional 
System of Innovation in Tourism in Alagoas. It is intended to identify the interactions between 
firms and other institutions that compose it, analyzing signs of cooperation, learning, generation 
of knowledge and technological diffusion. After the analysis, it was submitted to the Regional 
Innovation System models, proposed by Cooke (2001) and the Mazaro Regional Tourism 
Innovation System (2017), resulting in a system of low innovation potential, according to the 
first model, and a moderate innovation system for the second proposal. 
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1. INTRODUÇÃO   
 

Seguindo a definição formal, não se pode considerar o turismo diretamente como uma 
indústria, já que não produz bem econômico, mas sim uma atividade de prestação de serviços. 
Contudo, ao ter algumas conotações praticamente iguais às de uma indústria e, sobretudo, a 
importante dimensão que tem para o crescimento e desenvolvimento de um país, em especial 
para os países com potencial turistico e com sua economia em desenvolvimento, o turismo foi 
denominado de “indústria sem chaminé”(MONTEJANO, 2001). 

Dentre as atividades de turismo, estão incluídas como geradoras de empregos diretos as 
atividades relacionadas a hotelaria, agências de viagens, companhias aéreas, outros tipos de 
transportes de passageiros, restaurante e lazer. O turismo traz uma série de outros benefícios, 
tais como: investimentos em infraestrutura física direta e indireta ao setor do turismo, como 
estradas, portos e aeroportos; investimentos em capacitação profissional e educação da 
população receptora; distribuição de riquezas e efeito multiplicador do turismo, já que traz um 
novo mercado consumidor para a região visitada  (LAGE E MILONE, 2001). 
 No ano de 2014, o turismo movimentou US$ 7,6 trilhões no mundo, o que representa 
10% de toda a riqueza gerada no período, responsável por 277 milhões de empregos (MTur, 
2015). No Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, o turismo movimentou R$ 492 bilhões (9,6% 
do PIB) entre atividades diretas, indiretas e induzidas, ou quando considerada apenas a 
contribuição direta, a participação do turismo é de R$182 bilhões (3,5% do PIB), respondendo 
por 8,8 milhões de empregos diretos e indiretos no país, ou 8,8% do total de postos (MTur, 
2015). 

O resultado de Alagoas está diretamente atrelado ao desempenho de uma grande 
empresa de turismo nacional. Com um trabalho em conjunto com representantes de entidades 
turísticas e governo, estão obtendo resultados expressivos no turismo. De 2015 para 2016, as 
chegadas de turistas contratantes da empresa aumentaram na ordem de 14%, de 210 mil turistas 
em 2015 para 240 mil turistas em 2016, fazendo de Alagoas o segundo destino mais vendido 
no Brasil pela empresa (SEMTUR, 2017).    

Embora tenha potencial natural para captação de turistas, o estado de Alagoas, mesmo 
periférico no nordeste brasileiro, enfrenta uma forte concorrência regional, nacional e 
internacional. Para competir em tal cenário, os atores envolvidos na promoção de tal atividade, 
precisam trabalhar em conjunto para tornar os atrativos mais complexos e inovadores. Assim, 
é importante que as firmas não estejam isoladas e que a coordenação e cooperação entre os 
atores e instituições de apoio proporcionem o acesso à inovação, crédito, canais de 
comercialização e outras ações conjuntas. Nesse sentido, a abordagem de Sistemas Regionais 
de Inovação é adequada para fundamentar a análise da inovação localizada, já que contém 
instrumentos para mapear, qualificar e quantificar o ambiente institucional das firmas e as suas 
inter-relações. 

O objetivo do artigo é investigar como está organizado o Sistema Regional de Inovação 
em Turismo de Alagoas, analisando o grau de: interação, cooperação, aprendizagem, geração 
de conhecimento e difusão tecnológica, e adicionalmente, traçar o perfil do sistema alagoano 
comparando com os modelos de Sistemas Regionais de Inovação de Cooke (2001) e Sistema 
Regional de Inovação em Turismo proposto do Mazaro (2017).  

O artigo está dividido em cinco seções além desta introdução. A seção 2 compreende o 
referencial teórico: Inovação, Instituições, Sistema de Inovação e sistemas regionais de 
inovação. Na seção 3 apresenta é descrita a metodologia. A seção 4 apresenta os resultados e 
discussões do trabalho, tais como evidências de Cooperação, Aprendizagem, Geração de 
Conhecimento e Difusão Tecnológica do Turismo em Alagoas, bem como um estudo 
comparado aos modelos de SRI propostos. 



 

 

 
2. MARCO TEÓRICO DA PESQUISA 

 
Dosi (1988) define a inovação como uma busca, uma descoberta, uma experimentação, 

um desenvolvimento, uma imitação e uma adoção de novos produtos, novos processos e novas 
formas de organização. Mas, para as firmas é difícil romper com rotinas estabelecidas, mudar 
sua linha de tecnologia e lógica de desenvolvimento ou alterar a demanda do mercado ou da 
sociedade. Dessas características de dependência da trajetória surge a noção de trajetória 
tecnológica (NELSON & WINTER, 1977; DOSI, 1988). 

As instituições são fundamentais no estabelecimento de rotinas e convenções sobre as 
quais, firmas, famílias e governo atuarão. Muitas vezes essas regras, que podem ser formais ou 
não, modificam o comportamento dos agentes para atender a determinada necessidade social. 
Para um perfeito entendimento é necessário anteriormente definir o que é um sistema. Segundo 
Edquist & Johnson (1997) um sistema nada mais é do que um certo conjunto de componentes 
e a relação entre eles em um determinado limite geográfico, podendo ser aberto ou fechado em 
relação ao meio ambiente. Os componentes de um sistema são organizações e instituições: 

O entendimento de Sistema de Inovação (SI) é de acordo com duas abordagens básicas: 
sistemas que partem de um setor específico ou tecnologia, e sistemas construídos sobre algum 
tipo de proximidade geográfica (KRETZER, 2009). Lundvall (1988) foi o primeiro a utilizar o 
conceito de Sistema Nacional de Inovação (SNI), e mais tarde (1992), contribuiria com 
estrutura de produção e o aparato institucional. O SNI pode ser definido como uma rede de 
instituições públicas e privadas, cujas atividades e interações iniciam, importam, modificam e 
difundem novas tecnologias (FREEMAN, 1995). A partir deste conceito amplo de sistema, com 
a intenção de capturar a capacidade de intervenção direta e indireta, a política econômica e as 
instituições podem ter grande influência sobre o desenvolvimento de uma região.  

A aplicabilidade de um SNI tem limitações. Em grandes países com diversidade de 
cultura e divergência no grau de desenvolvimento em suas regiões, como o Brasil, tem efeito 
reduzido. Nestes casos, é mais adequado mapear um ambiente de apoio em uma região 
específica do que no país inteiro (COOKE 1994a; COOKE 1994b; OHMAEE 1993). 

A inovação é um fenômeno essencialmente territorial e localizado, dependente de 
recursos que são ligados às localidades ou regiões específicas e cuja reprodução seria 
impossível em outro lugar. (LUNDVALL ET AL., 2002). Tal afirmativa se baseia nas 
peculiaridades do local, desde cultura e outras características sociais, até a proximidade, que 
facilita a interação. Assim, a abordagem de SRI é a que contém os ingredientes mais adequados 
para o estudo aqui apresentado. 

As regiões são as zonas econômicas naturais por representarem genuinamente os 
interesses das comunidades e os fluxos das atividades econômicas. Por proximidade e 
compatibilidade, podem se aproveitar de verdadeiras ligações e sinergias entre os agentes 
econômicos. Sendo assim, regiões têm a vantagem concorrencial de mobilizar todos os seus 
ativos, incluindo aqueles institucionais e governamentais (COOKE E MORGAN, 1993). 

Considerando que as estruturas e diretrizes de gestão de destinos turísticos são 
orientadas para a participação e cooperação interinstitucional e têm sua essência na combinação 
de competências, as inovações institucionais constituem o foco do estudo em Sistemas 
Regionais de Inovação. (MAZARO, 2017). 

Como resultado da fusão de duas linhas de pesquisa, sistemas de inovação e economia 
regional, desenvolveu-se o conceito de sistemas regionais de inovação. A economia regional 
busca delimitar o espaço geográfico da produção e das instituições de acordo com as 
características sociais, históricas e culturais (COOKE, et al., 2000). 

Segundo Doloreux e Hommen (2003), um Sistema Regional de Inovação (SRI) é 
caracterizado, por um lado, pela cooperação entre as firmas nas atividades de inovação, e por 



 

 

outro, pela atuação de universidades, institutos de pesquisa, organizações de treinamento e 
agências de transferência de tecnologia criando e difundindo conhecimento. 

Para analisar um SRI qualquer, devemos estabelecer os parâmetros para sua 
classificação. Partindo do pressuposto de que a complexidade de comparação entre o que seria 
um SRI ótimo com qualquer outro sistema é de difícil realização, e para tal, alguns pontos de 
referência são fundamentais para uma análise mais coerente (COOKE, 2001). Diante de tal 
obstáculo, Cooke (2001) estabeleceu dois perfis indicativos, úteis para a visualização de quais 
seriam as características principais dos SRIs. 

 
 Quadro 1 - Alto e baixo potencial para Sistema Regional de Inovação. 

PERFIL 1 – ALTO POTENCIAL PARA SRI PERFIL 2 – BAIXO POTENCIAL PARA SRI 
INFRAESTRUTURAL 

1. Autonomia nos gastos públicos e taxação; 1. Descentralização dos gastos; 
2. Sistema financeiro regional; 2. Organização financeira nacional; 
3. Influência política na infraestrutura; 3. Influência limitada na infraestrutura; 
4. Estratégia Universidade – Indústria regional. 4. Projetos de inovação gradativos. 

SUPERESTRUTURAL  
a) Dimensão Institucional 

1. Cultura cooperativa; 1. Cultura Competitiva 
2. Aprendizado Interativo; 2. Aprendizado individualista; 
3. Consenso Associativo. 3. Dissensão institucional.  

b) Dimensão Organizacional (firmas) 
1. Relação de trabalho harmoniosas; 1. Relação de trabalho antagônicas; 
2. Treinamento dos trabalhadores; 2. Técnicas adquiridas pelo trabalhador no passado; 

PERFIL 1 – ALTO POTENCIAL PARA SRI PERFIL 2 – BAIXO POTENCIAL PARA SRI 
3. Externalização; 3. Internalização; 
4. Inovação Interativa 4. P & D sem parceiros. 

c) Dimensão Organizacional (políticas) 
1. Inclusiva; 1. Exclusiva; 
2. Monitoramento; 2. Reação; 
3. Consultiva; 3. Autoritária; 
4. Redes. 4. Hierarquia. 
 Fonte: Cooke, 2001. 
 

De acordo com o Quadro 1, quanto mais próximo a região estiver do perfil 1, mais 
favoráveis serão suas condições para se ter bem estabelecido um Sistema Regional de Inovação. 
O nível infraestrutural refere-se à competência financeira pública e privada da região, o acesso 
ao mercado de capitais das micro e pequenas empresas, e a um governo regional com jurisdição 
e competência, com autoridade de arrecadação própria e capaz de realizar gastos 
descentralizados e autônomos. A competência financeira se reflete em um sistema de crédito 
regional, no qual o governo regional esteja envolvido, dando garantias para empréstimos. Desta 
forma, a proximidade do capital pode trazer grandes benefícios a um sistema, ajudando a criar 
reputação, confiança e credibilidade entre os parceiros regionais (PRATES, 2006). Segundo 
Cooke (2001), o financiamento de uma atividade é um dos pilares de um SRI regulamentado e 
disponibilizado dentro da região. O fomento deve ter como alvo não apenas as firmas de um 
sistema, mas também o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.A região deve 
possuir ainda a capacidade de controlar e influenciar investimentos em infraestrutura pesada, 
como transportes e telecomunicações, e infraestrutura leve, como universidades, institutos de 
pesquisa, parques tecnológicos e centros de transferência tecnológica. Esses fatores são 
importantes para que a região tenha condições de promover a inovação de maneira diferenciada 
de outras regiões, de acordo com suas características (PRATES, 2006).  

No nível superestrutural são três categorias ou dimensões: institucional, 
organizacional para as firmas e organizacional para governança. Essas categorias ajudam a 
definir o grau de maturidade das relações (de cooperação, interação e interdependência dos 
stakeholders) de uma região, suas instituições e organizações. Assim, uma inovação 
potencialmente sistêmica e forte implicaria em confiáveis relações de trabalho, cooperação no 



 

 

chão de fábrica e bem-estar do trabalhador, ajudando os trabalhadores a melhorarem com 
treinamento e troca de conhecimento com outras firmas, em relação à inovação (PRATES, 
2006). 

O cerne da investigação sobre SRI está basicamente em três dimensões: os processos e 
políticas governamentais relacionados à inovação; as características das empresas e seu grau de 
interação em termos de redes e subcontratadas; e a presença ou ausência de canais de oferta e 
grau de união para ação conjunta (COOKE, 2001). 
 Sob a ótica da inovação regional, o turismo é um facilitador da mobilidade humana, 
estimulando a formação de redes e contribuindo efetivamente para a inovação regional e 
desenvolvimento em longo prazo, através de estabelecimento de ligações com outros setores e 
vetores do desenvolvimento territorial (HALL & WILLIAMS, 2008).  

Na busca de melhor avaliar e classificar as regiões de acordo com o estado da arte em 
turismo, algumas metodologias foram propostas, algumas de cunho inovativo e outras de 
competitividade em turismo. Dentre os métodos de cunho inovativo, o Innovation Union 
Scoreboard (IUS) é um método de monitoramento do desempenho competitivo em termos de 
inovação nos países, e de ferramenta de avaliação da implementação dos objetivos da Europe 
2020 Innovation Union, plano de desenvolvimento europeu com foco na inovação (UNU-
MERIT, 2015), classificando os países estudados em quatro diferentes categorias em relação à 
inovação: líderes, seguidores, moderados e modestos. O IUS, através de uma sequência causal 
entre as variáveis, e dispostas de forma que insinuem um processo de causa e consequência, é 
medido usando um indicador composto chamado de Índice de Inovação, distribuído em três 
subíndices: habilitadores, atividades empresariais e resultados – oito dimensões e um total de 
25 indicadores.  

Já a metodologia de competitividade em turismo é representada pelo Travel & Tourism 
Competitiviness Index (T&TCI), a qual consiste em uma metodologia de avaliação para medir 
os fatores e políticas que tornam atrativo desenvolver o setor de turismo e viagens em diferentes 
países, contribuindo para o desenvolvimento e competitividade de um país (WEF, 2015). 
Compara a competitividade entre os países e inclui perfis detalhados para cada uma das 
economias estudadas, permitindo que os países acompanhem a evolução das condições de 
competitividade ao longo do tempo e o usem como base de informação para a tomada de decisão 
nos destinos turísticos. É composto por quatro sub índices, catorze pilares e noventa 
indicadores. 

Utilizando método comparativo entre constructos teóricos já consolidados (IUS e 
T&TCI) para sugerir tipologia conceitual de sistema regional de inovação com recorte 
específico para o turismo, Mazaro (2017) propôs um modelo sistêmico com uma clara relação 
causa-efeito entre diferentes categorias de fatores que influenciam a inovação e a 
competitividade de regiões turísticas em longo prazo, através de um método híbrido para a 
análise do turismo, calcado na inovação em turismo (IUS) e na competitividade regional 
(T&TCI), denominado RISTUR (Regional Innovation System in Tourism).  

O método foi estruturado em três grandes dimensões: condicionantes, determinantes e 
transformadores, contendo cada dimensão entre três e cinco variáveis, que são definidas por 
um conjunto de indicadores, e assim construir um modelo estrutural para avaliar a capacidade 
de inovar em turismo, podendo classificar as regiões em uma tipologia com três categorias 
básicas. 

 
Quadro 2 – Síntese do cotejamento entre pilares dos constructos. 

COMPARATIVO ENTRE MODELOS 
T&TCI IUS RISTUR 

Ambiente Habilitado Habilitadores Condicionantes 
1. Ambiente de negócios 1. Recursos humanos 1. Capital humano em T&T 
2. Segurança e da segurança 2. Sistema P&D atrativo, aberto e 

excelente 
2. Sistema P&D em T&T 



 

 

3. Saúde e higiene 
 

3. Financiamento e suporte 
à pesquisa 

3. Recursos naturais 
 

4. Recursos humanos / 
     mercado de trabalho 

 4. Recursos culturais 

5. Preparação de TIC  5. Ambiente global destino 
Política de T & T Atividades Empresariais Determinantes 

1.  Priorização de viagens e 
turismo  

1. Investimentos em P&D 1. Empreendedorismo e 
cooperação em T&T 

2. Abertura International 2. Empreendedorismo e 
cooperação 

2. Priorização de viagens e 
Turismo 

3. Competitividade em preço 3. Capital intelectual 3. Diferenciais competitivos 
4. Sustentabilidade ambiental  4. Atrativos inovadores 

  5. Serviços Turísticos inovadores 
Infraestrutura Resultados Transformadores 

1. Infraestrutura de transporte 
aéreo 

1. Inovadores 1. Prosperidade social 

2. Infraestrutura portuária 2. Impactos econômicos 2. Sustentabilidade ambiental 
3. Serviços turísticos  3. Benefício econômico 

Recursos naturais e culturais   
1. Recursos naturais   
2. Recursos culturais   

Fonte: Mazaro, 2017. 
 

A análise prospectiva das condições competitivas e oportunidades de inovação em 
destinos turísticos pelo cruzamento das informações resultará na classificação das regiões 
estudadas. Essa classificação possibilitará a sistematização de tipologias de regiões de acordo 
com a capacidade de reunir os atributos considerados fundamentais no estímulo à inovação e à 
habilidade para transformar essa capacidade em estratégia competitiva inovadora em turismo. 
Segue a classificação das categorias propostas: Região Turística Líder (RTL) – reúne os 
critérios necessários e as melhores combinações indutoras da inovação, aplicam suas 
competências endógenas de forma estratégica e articulada, desenvolvendo vantagens 
competitivas genuínas que podem gerar oportunidades de inovação de valor em turismo e 
sustentar competitividade em longo prazo; Região Turística Seguidora (RTS) - reúne parte 
dos critérios necessários para as melhores combinações indutoras da inovação, ou não exploram 
adequadamente suas competências endógenas para a consecução de diferencial ou não usam a 
criatividade para transformar seus recursos em atrativos. São regiões turísticas importantes, mas 
não ocupam posição de liderança no segmento, mesmo assim, têm boa oferta e experiência 
turística; Região Turística Modesta (RTM) - não atende aos critérios que condicionam a 
inovação, ou não reúnem recursos endógenos capazes de gerar diferenciais, ou porque não usam 
da criatividade para transformar seus recursos em atrativos. Baseia-se na imitação e reprodução, 
sem originalidade na experiência turística, resultando em participação tímida em termos de 
competitividade de destinos. 

Significa que a inovação pode e deve ser estimulada pelo aperfeiçoamento dos 
indicadores, que são condicionantes e fundamentais para iniciar um processo virtuoso para 
posicionamento competitivo mais favorável. Também procura destacar a relevância da 
distinção entre recursos endógenos originais e conjunto de atrativos para as decisões 
estratégicas. 
 

3. METODOLOGIA 
Assim, o método escolhido para o levantamento dos dados é a survey, através de questionários 

e entrevistas, além de pesquisa em dados secundários. A survey é um método de pesquisa apropriado 
pelo foco de interesse ser sobre “o que está acontecendo” ou “como e por que isso está acontecendo” 
(FREITAS, 2000). No caso do SRI de Turismo de Alagoas, a survey tem o propósito descritivo 
(PINSONNEAULT & KRAEMER, 1993), identificando situações, eventos, atitudes e opiniões dos 
stakeholders que compõem o turismo alagoano. 

O momento da pesquisa caracteriza-se por um corte transversal no tempo, durante os 
quatro primeiros meses de 2018 para assim analisar e descrever o SRI do turismo alagoano, 



 

 

através de uma amostra não probabilística, já que o turismo alagoano é formado por firmas de 
várias atividades, necessitando de um tratamento por quotas (HENRY apud BICKMAN & 
ROG, 1997), dividindo as firmas do turismo alagoano por atividade e replicando a proporção 
na amostra da pesquisa.  

Dentre os métodos de coleta de dados, os questionários e as entrevistas estão baseados 
na metodologia para inovação tecnológica da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Manual de Oslo (OCDE, 1997), é específico para a 
coleta e a interpretação de dados de inovação tecnológica de produtos e processos, e será 
aplicado em diversas empresas turísticas de Alagoas. Contudo, por ser uma área ainda muito 
carente de estudos, poucas informações podem ser aplicadas diretamente sem ajustes às 
especificidades requeridas, além dos desafios deste trabalho com a construção de uma 
metodologia adequada, da reunião de distintos instrumentos, capazes de captar as diferentes 
estruturas de desenvolvimento e de utilização de tecnologias turísticas em uma região. 

Complementando a metodologia survey e a metodologia para a inovação da OCDE, já 
que a pesquisa está na área da inovação, pode-se aplicar a divisão em três estágios, como 
sugerem Nadvi e Schmitz (1994): i) uma visão geral do desenvolvimento do sistema, baseada 
em fontes secundárias e informações locais; ii) questionário, para medir a intensidade do 
relacionamento entre os stakeholders; iii) entrevistas, para descrever qualitativamente as ações 
das empresas e dos ativos institucionais. 

Os dados primários coletados terão papel central na explicação do SRI em Turismo de 
Alagoas, contudo o uso de instrumentos variados é fundamental para a análise do sistema. Desta 
forma, o presente trabalho se vale da utilização de métodos complementares para o mapeamento 
do sistema, como: entrevistas, dados gerados por centros de pesquisa (governo, universidades, 
entidades de classe), para captar informações gerais sobre a amostra. 

O último método de coleta de dados é a entrevista aberta, preparadas e estruturadas 
individualmente, com o principal objetivo de acrescentar informações qualitativas à pesquisa, 
além de estabelecer uma contraprova para os questionários. Os entrevistados são representantes 
de firmas ou de Instituições que compõem o SRI em Turismo de Alagoas.  

As empresas turísticas de Alagoas estão distribuídas em uma ampla gama de serviços, 
contemplando hotelaria, alimentação, organizadores de eventos, prestadores de infraestrutura 
de apoio a eventos, prestadores especializados em segmentos turísticos, locadoras de veículos, 
agências de viagens e receptivos, além de transportadoras turísticas. Dentre as firmas, 292 são 
meios de hospedagem, 94 bares e restaurantes, 22 organizadores de eventos, 11 prestadores de 
infraestrutura de apoio a eventos, 7 prestadores especializados em segmentos turísticos, 27 
locadoras de veículos, 312 são agências de turismo e receptivos, e 123 transportadoras 
turísticas.  (CADASTUR, 2018) 

Dentre as empresas turísticas de Alagoas, as participantes da pesquisa como 
respondentes do questionário, poderiam se enquadrar nas seguintes atividades, como mostra a 
Figura 1. 

 
Figura 1- Distribuição da amostra da pesquisa. 



 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 
 

Dentre as 41 firmas respondentes do questionário, obtivemos empresas de três municípios 
alagoanos: Maceió, Maragogi e Japaratinga; São empresas de tamanho e serviços variados, 
compreendendo: hotelaria, alimentação, agências / operadores turísticos e passeios ou serviços.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. O SRI em turismo de Alagoas e suas interações  
Além do mapeamento das firmas do setor, a abordagem dos SRI abrange a interação 

que as mesmas possuem com outras firmas e instituições no desenvolvimento da atividade, por 
meio de cooperação e negócios. No que tange às interações entre firmas e entre instituições que 
as orbitam, o questionário teve a preocupação de filtrar de duas formas: quem auxiliou as firmas 
no desenvolvimento da atividade turística; e quem são as fontes de inovações da firma. 

 
Figura 2 – Quem auxiliou a empresa no desenvolvimento do turismo. 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

 Sobre as instituições que auxiliam no desenvolvimento do turismo, temos uma primeira 
diferenciação nos padrões de respostas das firmas que compõem o turismo alagoano. Esta 
diferenciação se mostra, a priori, de acordo com o porte da firma, e em segundo lugar, por 
atividade turística. Porte da firma – o questionário explicitou diferença nos padrões de resposta 
das firmas, no que tange a quem auxiliou no turismo, demonstrando que para as pequenas 
empresas, apenas consultorias privadas ou o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE) aparecem como auxiliares no desenvolvimento do turismo; Atividade turística – 
outra diferenciação nos padrões remete à atividade das firmas pesquisadas, onde a atividade 
hoteleira tem maior percepção de auxílio no desenvolvimento do turismo, fruto do trabalho de 
sua forte representação de classe, enquanto as demais atividades não têm a mesma percepção. 

É necessário ressaltar que em nenhum questionário aparecem as universidades ou 
centros tecnológicos como auxiliares no desenvolvimento do turismo. Em seu local, várias 
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firmas citam o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) como parceiro na 
capacitação de pessoal e essa aparição ocorre em todos os extratos de firmas, sejam 
classificados por porte ou atividade. 

Já no que se refere à origem da tecnologia da firma, os resultados obtidos revelaram a 
forte participação de origem local e uma maior distribuição dentre as fontes. Mesmo em um 
cenário mais distribuído, verificou-se a participação mais frequente das consultorias 
especializadas nas fontes tecnológicas e da baixa incidência de fontes fora da região, salvo a 
cópia de tecnologias do mesmo ou de outro setor. 

As inovações nas firmas de atividades turísticas são vistas, não apenas como 
desenvolvimento de produtos ou serviços na empresa, mas também na aquisição de novos 
produtos para a prestação do serviço da atividade com maior satisfação para o turista e menor 
custo de operação. Complementarmente a esta análise, podemos verificar o quanto do 
faturamento é reinvestido em inovações nas firmas no ano de 2017, o que sinaliza a expectativa 
do setor para o desempenho do turismo de Alagoas para os próximos anos. O percentual de 
gastos em inovações das firmas do turismo alagoano respondentes do questionário da pesquisa 
de campo está apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3 - Percentual de gastos em inovações, em relação aos gastos da empresa 

no ano de 2017. 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
O resultado apresentado demonstra que o percentual dedicado a inovações nas firmas 

corresponde em sua maioria entre 1% e 10%. A primeira análise o resultado é alto, mas quando 
analisamos o tipo de negócio e suas características de investimento, o resultado é intrigante. A 
totalidade das firmas da atividade hoteleira está contida no espaçamento compreendido de 1% 
a 20%, o que representa muito para esta atividade quando a resposta está acima de 5%, já que 
esta atividade é caracterizada pelo alto grau de imobilização. Outra grata surpresa é a aparição 
de respostas acima de 20%, firmas das atividades bares e restaurante e receptivos turísticos, o 
que demonstra uma grande taxa de crescimento destas empresas ou da atividade. 

Contrariando o crescimento das atividades anteriormente citadas, foram encontradas 
firmas com baixíssimo percentual de gastos em inovações (menos de 1% em relação ao 
faturamento) e até firmas com investimentos nulos (não incorreu investimentos). Esse quadro 
foi apresentado principalmente por empresas da atividade de agências de turismo locais e 
pequenas locadoras de veículos. Esta última, apresenta uma migração de atividades do turismo 
para outras atividades, principalmente pela concorrência de grandes locadoras nacionais e 
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internacionais, presentes no Aeroporto Zumbi dos Palmares, e de informais que atuam 
principalmente na orla de Maceió com pouca fiscalização dos órgãos competentes, mesmo que 
provocados. 

Ainda sobre os resultados aferidos sobre investimento em inovações, as dificuldades 
encontradas por algumas atividades de turismo podem estar relacionadas à maneira da 
promoção dos negócios ou a uma nova forma de consumo destes serviços. Sites de reserva e 
aplicativos para locomoção são exemplos de evolução dos negócios que são relativamente 
novos no mercado e seu impacto pode ainda não estar bem dimensionado em firmas 
tradicionais.  

Durante a pesquisa de campo foi observada a interação entre os órgãos públicos e as firmas, 
com o foco nas principais dificuldades encontradas. Os resultados encontrados estão 
disponíveis na Figura 4. 

 
Figura 4 – Interações das firmas com órgãos públicos 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 
A demora na análise de pedidos ou ações apresenta uma frequência maior no total de 

respostas, mas podemos encontrar outros padrões de resposta por tamanho de empresa. A 
principal afirmação das pequenas empresas é que encontram grande demora em ter suas 
demandas atendidas pelos órgãos fiscalizadores, aliada a requisitos exagerados pelos os 
mesmos. Pela ótica das grandes empresas, os grandes problemas são decorrentes de falta de 
informações adequadas para o setor, aliada à falta de preparo técnico dos órgãos públicos. 

Em Alagoas, o fomento do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação é realizado 
com apoio da FAPEAL (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Alagoas), uma 
instituição estratégica no desenvolvimento econômico, científico e tecnológico no estado, que 
age através da interação de suas ações e programas com as políticas públicas, atividades 
produtivas e o sistema de pesquisa e ensino.  

O financiamento para as firmas é realizado pelo sistema bancário e agências de fomento. 
O Estado de Alagoas não mais possui banco próprio (Produban4) e seu sistema bancário é 
formado por instituições nacionais e internacionais. Dentre os nacionais, temos bancos 
privados, de economia mista, e públicos. Além da propriedade, os bancos se diferenciam por 
seu objeto, classificados como comerciais ou comum, de investimento e múltiplos: 

O resultado da pesquisa de campo expõe uma dura realidade brasileira. O crédito no 
Brasil é extremamente caro, além de ser de difícil acesso principalmente para as pequenas 
                                                           
4 PRODUBAN – Banco do Estado de Alagoas S/A. Banco estadual de caráter comercial, com o objetivo de 
financiar o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviço e as pessoas físicas em Alagoas, fechou em 
1997. 

4

1

31

12

17

13

18

0

5

10

15

20

25

30

35 Não há problemas;

Outras.

Demora na análise de pedidos ou
ações;

Legislação muito complexa ou
confusa;

Falta de informações adequadas
para o setor;

Requisitos exagerados;

Falta de preparo técnico dos
órgãos Fiscalizadores;



 

 

empresas e para novos negócios. O resultando é que as firmas utilizam recursos próprios, o que 
impede mais investimentos e retarda o desenvolvimento do sistema. 

 
Figura 5 – Origem de recursos para o fomento do turismo 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

Para reforçar tal afirmação, outro questionamento foi feito na pesquisa de campo com o 
objetivo de expor o problema do financiamento, e o resultado foi o institivamente esperado: a 
maioria (quase a totalidade dos pequenos negócios) nem tentaram buscar financiamento, 
preferindo utilizar capital próprio para fugir de altas taxas de juros e da burocracia enfrentada 
para conseguir um financiamento. 

 
Figura 6 -  Percentual de firmas que obtiveram financiamento.

 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
As agências de fomento são (ou deveriam ser), uma opção para fornecimento de capital 

para projetos e empresas. A Desenvolve Alagoas é uma agência de fomento, vinculada a 
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SEDETUR, que surge como uma opção para não apenas fomentar, mas para também incentivar 
uma atividade estratégica para o estado. A Desenvolve carece de uma participação mais ativa 
no sistema como um todo, pois nenhuma firma entre as entrevistadas conhecia a agência. 

Em um sistema regional de inovação, o papel do Governo é de extrema importância. 
Suas ações vão desde a articulação e regulação, até ao incentivo e ao fomento. Já há algum 
tempo, o Governo de Alagoas vem dedicando atenção ao setor do turismo. Identificando o 
potencial do estado para a atividade, vem desenvolvendo ferramentas e projetos para promover 
a atividade, já que a mesma é vista como central para o desenvolvimento econômico regional. 
Entretanto, ainda existem áreas que carecem de mais políticas públicas para atender às 
necessidades de um SRI, como treinamento e financiamento são continuamente elencadas como 
gargalos ao avanço de qualquer atividade econômica no estado, inclusive o turismo. 

A junção das Secretarias Estaduais de Desenvolvimento com a do Turismo, trouxe a 
atividade turística para o centro das ações de desenvolvimento econômico do estado, e proveu 
maior poder econômico e capital intelectual para a organização da cadeia produtiva e sua 
regulação, demonstrando que o turismo é um foco prioritário das ações de desenvolvimento. 

Tendo a modalidade turística “sol e praia” como o principal produto a ser vendido pelo 
turismo do estado, o governo de Alagoas vem desenvolvendo políticas públicas e 
regulamentação para utilizar, com o menor impacto ambiental possível, as praias de seu litoral. 
O trabalho em conjunto da SEDETUR e secretarias municipais de turismo com o IMA/AL 
(Instituto do Meio Ambiente de Alagoas) na retirada das “línguas negras” das praias e na 
regulação da atividade turística na utilização das piscinas naturais (Área de Preservação 
Ambiental - APA), marcam a necessidade urgente de conscientização na utilização econômica 
sustentável do turismo pelo Governo. 

Outra área que o Governo empenhou esforços com vistas à atividade turística foi o da 
segurança pública. Várias ações integradas, com o intuito de combate à criminalidade, 
decorrente de estratégias que contemplavam a segurança do turista e da atividade turística 
trouxeram uma sensível melhora desses indicadores nos últimos anos.  

Priorizando o desenvolvimento do turismo e promovendo a segurança pública, o 
próximo objetivo foi a busca de novos investimentos privados para Alagoas, para tal, o governo 
desenvolveu alguns programas, dentre os quais vale ressaltar o Programa de Desenvolvimento 
Integrado do Estado de Alagoas (PRODESIN). Trabalho conjunto entre as Secretarias de 
Estado da Fazenda (SEFAZ) e da SEDETUR, buscou simplificar a forma de apuração do ICMS 
para o governo, possibilitando maiores incentivos para a iniciativa privada, tornando o estado 
mais atrativo. (SEDETUR,2017) No turismo, os primeiros resultados vieram com a procura e 
instalações de vários empreendimentos hoteleiros, o que contraria o resultado dos outros 
estados da região Nordeste. 
 

4.2.Cooperação, Aprendizagem, Geração de Conhecimento e Difusão Tecnológica 
A primeira questão a respeito da cooperação foi uma tentativa de se verificar quem 

coopera com as firmas e se esta cooperação evoluiu ou não nos últimos cinco anos nas firmas. 
 

Tabela 1 - Evolução das relações de cooperação turística da empresa com os demais participantes da 
atividade produtiva no setor. 

  
Diminuiu 

fortemente 
Diminuiu Estável Aumentou 

Aumentou 
fortemente 

Clientes 0  4 7 20 10 

Concorrentes 1 2 26 8 4 
Fornecedores de 
insumos 

 0  0 24 13 4 

Fornecedores de 
equipamentos 

1 4 24 12  0 



 

 

Centros tecnológicos 12 2 23 2 2 

Universidades 16 4 15 4 2 

Sindicatos e 
associações 

4 2 25 10  0 

Governo 10 6 13 12  0 

Fonte: Pesquisa de campo. 
 
O resultado desta primeira indagação demonstrou que a maioria das firmas percebem 

que a cooperação aumentou nos últimos cinco anos, com alguns pontos de redução. Cabe 
ressaltar que a grande maioria enxerga a cooperação de forma passiva: “O que o sistema pode 
fazer por mim?” 

Sobre os resultados negativos, percebe-se uma redução de cooperação principalmente 
referente às instituições educacionais e Governo. Os centros de formação educacional não estão 
trabalhando em cooperação com o sistema, prestam serviço de formação de capital intelectual 
genérico, à margem do que as empresas do turismo necessitam. Já o Governo é visto como 
agente fiscalizador das empresas e não para o sistema, principalmente na visão das pequenas 
empresas. Suas ações têm maior percepção na criação de novas regulamentações, com poucos 
resultados práticos positivos, mas sempre onerosos às empresas. 

Ainda sobre os resultados, a cooperação aparece entre as empresas (concorrentes ou 
fornecedores), entre as empresas e entidades de classe e entre as empresas e seus clientes de 
forma positiva. Dentre estas formas de cooperação, entre empresas e entre empresa e cliente, 
foram contempladas no questionário com questões relativas aos seus desdobramentos. 
 
Tabela 2 - Evolução das relações de cooperação turística com os concorrentes.  

  
Diminuiu 

fortemente 
Diminuiu Estável aumentou 

Aumentou 
fortemente 

Troca de informações  0 4 13 20 4 

Ensaio para desenvolvimento de produtos / 
serviços 

2 2 24 13  0 

Ações conjuntas para capacitação e treinamento 
de RH 

7 1 25 4 4 

Ações conjuntas de marketing 7  0 14 14 6 

Soluções comuns 4 0  23 10 4 

Busca de mercados em conjunto 5 2 21 11 2 

Fonte: Pesquisa de campo. 
 
Sobre os resultados, fica evidente que a relação das empresas com seus concorrentes 

vem evoluindo em todos os aspectos, principalmente em trocas de informações e ações 
conjuntas de marketing. Sobre esta evolução, cabe ressaltar que muito dessa cooperação advém 
da atividade hoteleira e da participação ativa de sua entidade de classe, a ABIH/AL, sempre 
mencionada como referência de gestão de turismo por seus associados e até reconhecida sua 
importância por firmas de outros segmentos. 

Já a relação de cooperação entre clientes e fornecedores com a firma demonstra a maior 
evolução no sistema, no que tange à cooperação para as firmas. A participação de clientes mais 
ativos, sugerindo e trazendo informações, é uma poderosa ferramenta de atualização e feedback 
para a gestão do negócio. Tal afirmação vai ao encontro da Teoria de SRI de Turismo, proposta 
por Hall e Williams (2008), em que a velocidade de implementação da inovação aliada as 
adaptações às características regionais definem o perfil de maturidade turística de uma região. 

A relação das firmas com seus fornecedores demonstrou uma clara evolução das 
relações comerciais via cooperação. A concorrência e maturidade das relações comerciais 



 

 

trouxeram a cooperação ao sistema para o desenvolvimento de novos produtos e serviços nas 
empresas turísticas, principalmente atualização de equipamentos (assistência técnica) e 
desenvolvimento de novos produtos e serviços com valor agregado e adaptados às 
características regionais, como elaboração de pratos sofisticados com base na culinária 
tradicional alagoana para restaurantes, envolvendo treinamento de pessoal e marketing 
colaborativo. 

Cabe ressaltar, de acordo com a cooperação, que as relações contendo soluções comuns 
ainda são poucas e com baixa penetração no sistema. Poucos fornecedores desenvolvem 
atividades de logística reversa para resíduos oriundos de sua atividade ou diretamente da relação 
comercial. Neste mesmo segmento, a consciência social e a abrangência de políticas de meio 
ambiente ainda carecem de maior efetividade na região, o que poderia induzir mais resultados 
de cooperação para soluções comuns. 

Em um contexto de inovação, a aprendizagem dos agentes está relacionada ao 
desenvolvimento de novas tecnologias, endógena ao sistema, ou introdução de tecnologias 
aperfeiçoadas ou adaptadas à região, exógena ao sistema, revelando as origens das inovações 
de um sistema (HALL & WILLIAMS, 2008). 

De acordo com o desenvolvimento de tecnologias, as iniciativas das firmas referente à 
aprendizagem advém de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Além das 
firmas, outra fonte de aprendizagem no SRI em turismo alagoano são: as Instituições de ensino 
superior e o serviço de treinamento e capacitação de trabalhadores principalmente o oferecido 
pelo SENAC; responsáveis pelo desenvolvimento do capital humano para o sistema.  

Ainda sobre as instituições de ensino, quanto à graduação em bacharelado em turismo, 
existem apenas duas faculdades ofertando o curso, uma em Maceió e outra em Penedo. Já o 
curso Tecnológico em Gestão do Turismo conta com a oferta de várias instituições privadas de 
ensino, sempre na modalidade à distância (EAD) e com o curso presencial desenvolvido apenas 
pelo IFAL. 

 No que diz respeito a geração de conhecimento, as tecnologias de turismo 
desenvolvidas em Alagoas retratam a cultura local, principalmente nas artes, artesanato e 
culinária. Nas atividades diárias das firmas, o desenvolvimento de tecnologias ainda é 
incipiente. Muitas inovações empregadas são oriundas de imitações e adaptações de atividades 
de outras firmas do turismo, ou de outros setores. Considerando a estratégia de priorização do 
turismo pelo Governo e o desenvolvimento de tecnologias para outros setores, como uma das 
possibilidades para facilitar pesquisas, pode-se sugerir à criação e desenvolvimento de um 
Instituto específico para o desenvolvimento de tecnologias turísticas para Alagoas. Tal instituto 
incentivaria a promoção de pesquisas e inserção no sistema de tecnologias desenvolvidas ou 
adaptadas as características da região através de difusão tecnológica, potencializando e 
dinamizando os resultados das firmas do sistema. 

A difusão tecnológica é um processo que necessita de todos os passos anteriores: 
cooperação, aprendizagem e geração de conhecimento; e após a sua superação, o sistema 
necessita de uma integração eficiente para difundir as tecnologias criadas ou adaptadas a sua 
região. No entanto, a integração é um processo lento, dependente do aumento de confiança entre 
os stakeholders e de cultura participativa, inclusive dos institutos de ensino superior e centros 
de pesquisa, com o setor produtivo. Conforme visto anteriormente, a participação das 
Universidades e de centros de pesquisa em cooperação com as firmas de Alagoas é quase nula. 

Tal situação é preocupante, já que a participação dos centros formadores de recursos 
humanos deve estar alinhada às necessidades do mercado, e assim promover a integração da 
sociedade com as necessidades do mercado de trabalho ao longo de toda uma cadeia de turismo. 

Dentro do modelo existente, as difusões tecnológicas no turismo alagoano são providas, 
através de: treinamento de pessoal em nível técnico, via SENAC; formação de Bacharéis em 
Turismo e Tecnólogos em Gestão do Turismo, via Institutos de Ensino Superior; consultorias 



 

 

especializadas; desenvolvida na empresa, principalmente em parceria com fornecedores; e 
cópia de tecnologia de concorrentes ou de outros setores. 

 

4.3.Comparação com o modelo de SRI de Cooke (2001) 
 Para realizar a análise, é preciso fazer um paralelo entre o Quadro 1 e o perfil do sistema 

regional de inovação do turismo alagoano. A comparação revela o estágio de desenvolvimento 
de acordo com as dimensões infraestrutural: infraestrutura; e superestrutural: institucional e 
organizacional (firmas e políticas). O resultado da análise possibilita classificar a região 
estudada em duas categorias: Região com Alto Potencial para SRI e Região com Baixo 
Potencial para SRI. 

No aspecto infraestrutural, dada sua autonomia política, não só Alagoas, mas qualquer 
estado da Federação, tem liberdade para desenvolver política de desenvolvimento e incentivos 
fiscais. Outra vantagem possibilitada pela autonomia de políticas e gastos é a discricionariedade 
de políticas de investimento em obras de infraestrutura. Outra análise dentro da dimensão 
infraestrutura são as fontes estaduais de financiamento e estratégias para sintonia entre 
universidade e firmas regionais. No que se refere a financiamento, o estado de Alagoas não 
possui mais um banco estadual, o que restringe a autonomia de financiamento, configurando 
assim uma dependência de bancos nacionais. Já as estratégias entre universidades e as firmas 
regionais carecem de maior atenção, principalmente as voltadas para o turismo, de acordo com 
a pesquisa de campo (tabela 12).  

No aspecto Superestrutural, a dimensão institucional carece de grande evolução da 
maioria dos agentes. Mas o resultado não é de todo ruim, após entrevistas e questionários, 
ficou claro que o cenário era pior e que vem evoluindo graças ao surgimento de uma cultura 
cooperativa entre os agentes mais dinâmicos do setor. 

Quanto ao aspecto organizacional, as firmas do setor do turismo em Alagoas 
começaram a entender a necessidade de ampliar o trabalho entre elas para conseguir melhores 
resultados, mas as ações ainda são tímidas e restritas as empresas mais dinâmicas do sistema. 
As relações de trabalho das empresas com os institutos carecem de maior evolução e 
diversificação, salvo treinamento de pessoal via SENAC e promoção do turismo com apoio de 
Secretarias de Turismo e Entidades de Classe. Outro aspecto observado é a produção de 
inovações e sua difusão, que quando são desenvolvidas acontecem de forma isolada e não há 
interesse em sua difusão, principalmente para as empresas do mesmo setor. Em um ambiente 
onde não há grande interesse em inovar e muito menos em difundir, externalizar as inovações 
para outras atividades ainda é um horizonte um pouco distante. 

Em linhas gerais, apesar de já possuir uma estrutura produtiva e de instituições que 
interagem com as firmas, o que para Lundvall (1992) são as dimensões mais importantes de um 
sistema de inovação, que qualifica a análise por este conjunto de teorias, o SRI em turismo de 
Alagoas ainda está em processo de formação. Mesmo com o governo sinalizando políticas 
favoráveis ao desenvolvimento da atividade com resultados expressivos no cenário nacional, o 
SRI em turismo de Alagoas ainda possui deficiências importantes, principalmente na integração 
dos IES com as firmas. Outra carência observada na infraestrutura do SRI em turismo alagoano 
é a inexistência de um banco estadual e a irrelevância da Desenvolve, o que restringe a política 
pública e o fomento da atividade regional de acordo com as necessidades e características da 
região. 

 

4.4.Comparação com o modelo  RISTUR de Mazaro (2017) 
Conforme o Quadro 2, o método foi estruturado em três grandes dimensões: 

condicionantes, determinantes e transformadores.  
 



 

 

Condicionantes 
Capital Humano em Travel & Tourism (T&T) - para desenvolver o turismo de uma região deve-
se possuir capital humano de qualidade, apto a desenvolver e empregar novas tecnologias e 
métodos de recepção ao turista, afirmação alinhada aos preceitos da inovação. Justamente a 
primeira condição é uma das variáveis mais atrasadas no SRI em turismo de Alagoas. O pouco 
interesse de IES em cursos de Bacharelado em Turismo e cursos Tecnológicos de Gestão do 
Turismo ministrados por EAD sem a regionalização necessária, salvo curso no IFAL, traz 
prejuízo à formação de capital intelectual para o sistema. Outro fator inerente ao Capital 
Humano em T&T, de acordo com a pesquisa de campo, é a baixa integração dos cursos 
existentes com o mercado, principalmente no que diz respeito a desenvolvimento de novos 
produtos e serviços. 
Sistema de P&D em T&T - atrelado ao baixo desempenho da formação de capital humano em 
T&T, o sistema de P&D em T&T é a maior falha estrutural do sistema. Sem um agente 
coordenador e promotor de inovações, a responsabilidade de criar e difundir inovações é 
transferida quase que exclusivamente às firmas, as quais, ainda não têm interesse em praticar a 
difusão. 
Recursos Naturais - dentre os condicionantes, é o maior diferencial do turismo. Por possuir um 
extenso litoral, repleto de praias de características diferenciadas, o estado de Alagoas conta com 
excelentes recursos naturais. Complementam ao turismo nas praias, o turismo nos Cânions do 
São Francisco, compreendido na região denominada Caminhos do São Francisco, o qual tem 
atraído cada vez mais turistas pela formação geológica única na região.  
Recursos Culturais- um dos primeiros locais de colonização europeia no Brasil, Alagoas tem 
história e cidades históricas, como Penedo e seu patrimônio histórico, ou em União dos 
Palmares, onde situa-se a Serra da Barriga, local onde existiu o maior quilombo das Américas, 
O Quilombo dos Palmares (RICUPERO, 2016), patrimônio cultural do MERCOSUL (IPHAN, 
2017). Outros atrativos culturais como folclore, artesanato e culinária também se destacam na 
região. Diferentemente de outras regiões do país, em que o turismo histórico e cultural é produto 
a ser oferecido ao turista, como as Cidades Históricas Mineiras, presente no Estudo da Demanda 
Internacional do Brasil 2012 - 2016 (MTur, 2016) o turismo histórico e cultural não é o mais 
praticado em Alagoas, mas complementa a oferta turística.  
Ambiente Global Destino - o turismo internacional em Alagoas ainda é incipiente. Alguns voos 
internacionais com destino à Maceió só começaram a operar regularmente no ano de 2016. Se 
comparado a outras cidades do Nordeste, como Fortaleza, Natal, Recife e Salvador que contam 
com um fluxo muito maior de turistas estrangeiros, Alagoas revela que muito ainda pode ser 
feito para promover o destino neste mercado, principalmente porque o turismo estrangeiro para 
os outros destinos nordestinos também tem como principal motivação o turismo de lazer de sol 
e praia.  Já no turismo doméstico, Alagoas é o destino mais desejado por clientes da maior 
agência de viagens do país (SEMTUR, 2017), refletido na rápida ascensão dos números do 
turismo do estado nos últimos anos.  
  Em suma, de acordo com a dimensão “condicionantes”, onde o objetivo é verificar se a 
região em destaque possui as características ambientais favoráveis ao turismo, o resultado 
apresentado entre as variáveis foi contraditório. As variáveis “recursos naturais”, “recursos 
culturais” e “ambiente global destino”, credenciam a região como turística em potencial, ao 
passo que, as variáveis “capital humano em T&T” e “sistema P&D em T&T” demonstram 
deficiências graves, dentro de uma percepção condicionadora de turismo.  
 



 

 

Determinantes   
Empreendedorismo e Cooperação em T&T - em um ambiente competitivo, a variável 
representa a atividade empresarial das firmas turísticas e sua capacidade de cooperação em prol 
do desenvolvimento do turismo. Mais do que qualquer outra, demonstra a heterogeneidade do 
turismo alagoano. Firmas de hotelaria e alimentação estão melhor inseridas no turismo regional, 
gozando de melhores resultados do que firmas de outras atividades turísticas. No aspecto 
empreendedorismo, as firmas alagoanas ainda estão voltadas para o desenvolvimento de 
infraestrutura da região, seja na construção de novos hotéis ou na abertura de novos bares e 
restaurantes com algumas inovações incrementais trazidas de outras regiões ou de outros 
setores. Já o aspecto cooperação, demonstra que existe cooperação entre empresas, 
principalmente quando não são concorrentes, mas que esta cultura, ainda precisa ser 
desenvolvida no estado. 
Priorização de Viagens e Turismo - Priorizar está relacionado ao engajamento das políticas de 
Governo em prol do setor. Seguindo este entendimento e analisando o comportamento do 
governo estadual e municipais revela uma dualidade de comportamentos quando se trata de 
priorização do turismo. Para algumas atividades turísticas, como a hoteleira, as ações do 
governo têm possibilitado grandes avanços. Já para outras atividades, há uma indolência do 
governo, gerando situações prejudiciais para essas atividades como: não atendimento de 
reinvindicações ou regulamentação não eficaz, de acordo com a pesquisa. Sobretudo, as ações 
e políticas do governo de Alagoas são vistas como positivas, apesar de ainda precisarem de 
mais avanços. Tal conclusão pode ser reforçada no número de turistas, na satisfação de algumas 
firmas e reconhecimento de evolução por várias delas, em diferentes atividades. 
Diferenciais Competitivos - inserido em um ambiente de concorrência global, o turismo 
alagoano expõe como seu diferencial a própria riqueza natural. Grande número de atrativos 
naturais em um raio menor do que 200 quilômetros de Maceió (Alagoas, 2016). Outro fator que 
merece destaque é a priorização de políticas de incentivo ao turismo praticadas pelo governo 
do Estado. Políticas planejadas em conjunto com a iniciativa privada, para aumentar o número 
de chegadas, a diversidade de regiões emissoras em diferentes épocas do ano e, por fim, a 
satisfação do turista.  
Atrativos Inovadores - sobre o aspecto de inovação, o turismo alagoano não apresenta grandes 
novidades ou políticas revolucionárias. A grande atratividade para a oferta de turismo da região 
advém dos recursos naturais presentes principalmente no litoral e de melhores práticas 
comerciais.  
Serviços Turísticos Inovadores - em conjunto aos atrativos, os serviços turísticos em Alagoas 
não são embasados em P&D de serviços, mas em boas práticas consolidadas e realizadas por 
firmas do setor copiadas de outras regiões. A exemplo destas práticas, a maior agência de 
viagens do Brasil oferta os mesmos serviços em diferentes regiões do Brasil. O que difere as 
regiões são os atributos da localidade e não serviços inovadores de uma região, para esta 
empresa. 

Portanto, sob a ótica da dimensão “determinantes”, o foco está sobre as práticas 
exercidas no turismo alagoano, e tem resultados também conflitantes. Essa dualidade pode ser 
resumida na variável “empreendedorismo e cooperação em T&T”, onde foi verificada a 
capacidade empreendedora das firmas, mas sem a cultura de cooperação consolidada entre 
firmas concorrentes, o que limita a inovação. 
 
Transformadores 
Prosperidade Social- de acordo com os impactos sociais causados pelo turismo, principalmente 
em regiões subdesenvolvidas, o fortalecimento da atividade turística na região proporciona 
empregos diretos e indiretos (atrelado a oferta de empregos, investimentos em capacitação 



 

 

profissional e educação da população receptora deveriam acontecer, pois são extremamente 
necessários à população alagoana). 
Sustentabilidade Ambiental - as características de sustentabilidade ambiental inseridas em uma 
modalidade de turismo onde o meio ambiente é a principal atração, estão intrinsicamente 
relacionadas a própria sustentabilidade econômica da região. Por essas características, é que se 
faz necessário ainda uma melhor administração do turismo, principalmente em relação aos 
recursos naturais, o que trará benefícios econômicos para Alagoas no longo prazo com baixo 
custo ambiental. 
Benefício Econômico - a maior circulação de pessoas em uma região receptora, atrai outros 
benefícios, tais como: investimentos em infraestrutura física direta e indireta no setor de 
turismo, como estradas, portos e aeroportos e expansão do mercado consumidor da região. 
Portanto, investir em turismo é estratégico para o estado de Alagoas, gera empregos, aumenta 
a renda da economia e, principalmente, viabiliza outras atividades econômicas. 

A terceira dimensão analisada, “transformadora”, traz resultados mais uniformes que as 
duas anteriores, muito por conta das próprias características do turismo: incentivo aos 
investimentos em capital humano e infraestrutura, além de baixa poluição. A única observação 
recai sobre a variável “sustentabilidade ambiental” que carece de fiscalização por parte da 
Administração Pública a fim de preservar os recursos naturais do estado. 

Com pontos positivos e negativos nas três dimensões, a classificação do SRI em turismo 
de Alagoas pelo RISTUR não será pela ponderação intermediária, deve-se levar em 
consideração as características inovativas que moldam as teorias evolucionárias, e que são em 
sua maior parte dos fatos negativos da análise. Portanto, sua classificação se enquadra no 
conceito de Região Turística Modesta, por não ter como prioridade a cultura da inovação e por 
também não ter todos os recursos endógenos capazes de gerar diferenciais para a região.   
 
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com as características e benefícios, o turismo é uma atividade econômica 
adequada a regiões em desenvolvimento, e é promotora do desenvolvimento econômico e 
social, o que justifica o interesse em desenvolver a atividade em Alagoas.   

Para inovar é necessário desenvolver um ambiente propício, fornecendo infraestrutura 
e incentivo para criar uma cultura da inovação. Esse ambiente, considerado sistêmico, é 
proposto pela teoria dos Sistemas de Inovação. A inovação no turismo, atividade inter-
relacionada com diversos setores da economia, num país de grande dimensão territorial e 
heterogêneo como o Brasil, deve ser analisado por uma abordagem regional. 

Por falta de pesquisas acadêmicas sobre SRIs em turismo no Brasil, não é possível de 
se fazer comparações diretas entre essas regiões com Alagoas. Uma comparação só pôde ser 
realizada de forma indireta, entre o estado e as características do que seria um potencial SRI 
(COOKE, 2001) e de SRI em Turismo (MAZARO, 2017), levando em consideração os aspectos 
de interação, cooperação, aprendizagem, geração de conhecimento e difusão tecnológica. 

A análise estática proposta no referencial teórico é aplicada ao turismo alagoano, com o 
objetivo de mapear o setor e buscar evidências de um sistema regional de inovação em turismo. 
A análise apontou vários indícios de que já existem, de forma embrionária, articulações entre 
firmas, instituições e Governo para a promoção e desenvolvimento do turismo.  

A análise das interações do SRI em Turismo de Alagoas é aprofundada nos aspectos 
cooperação, aprendizagem, geração de conhecimento e difusão tecnológica, revelando com 
quem as firmas interagem e de que forma a inovação em turismo é desenvolvida na região. 
Sobre os resultados apresentados, fica evidente a mentalidade competidora e o baixo 
desenvolvimento de capital humano e de pesquisas, o que dificulta a cooperação e todos os 
demais aspectos, limitando o desenvolvimento do sistema. 



 

 

O SRI em turismo de Alagoas, de acordo com o método de Cooke (2001), está em 
processo de formação, com várias carências observadas, tanto na dimensão infraestrutural como 
na dimensão superestrutural, com várias carências observadas, tanto na dimensão 
infraestrutural como na dimensão superestrutural, o SRI em turismo de Alagoas demonstra 
fragilidades de um lado e potencial em outro, necessitando de apoio governamental para 
solucionar, além do fomento, as lacunas de cooperação, criação e difusão tecnológica. 

Já a comparação pelo modelo de Mazaro (2017), revela como pontos positivos, os 
“recursos naturais” a exemplo das praias, os “recursos culturais”, o “ambiente global destino” 
e a preocupação de inserir e vender Alagoas nos mercados nacionais e internacionais, dentro da 
dimensão condicionantes. A valorização de seus diferenciais competitivos em termos turísticos, 
são positivamente destacados. Sobre os aspectos negativos aferidos pelo modelo, destacam-se 
o baixo desenvolvimento em capital humano em T&T, atrelado ao incipiente sistema de P&D 
em T&T, assim resultando em baixo desenvolvimento de atrativos turísticos inovadores e 
serviços turísticos inovadores, sendo considerada uma região turística modesta. 

Desta forma, podemos embasar a afirmação de que o SRI de turismo alagoano está em 
fase de construção, já que os agentes necessários para o funcionamento desse sistema existem, 
mas não estão completamente integrados ou desenvolvidos. Esta situação ocorre principalmente 
pela falta de cultura inovativa, mão de obra especializada e incentivos à pesquisa e 
desenvolvimento na região. 

 
REFERÊNCIAS BILBIOGRÁFICAS 
ALAGOAS. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo. Diferenciais 
Turísticos de Alagoas São Apresentados em Campinas. Maceió, AL, 2016. Recuperado em 
21 de Abril, 2018, do Web site: http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/2549-
diferenciais-turisticos-de-alagoas-sao-apresentados-em-campinas. 

BICMAN, L.; ROG, D. Handbook of Applied Social Research Methods. Thousand Oaks, 
CA: Sage, 1997. 

CADASTUR – Cadastro de Serviços do Turismo. Brasília, DF, 2017. Recuperado em 20 de 
Dezembro de 2018, do Web site: 
http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/PesquisarEmpresas.mtur.  

COOKE, P. The cooperative advantage of regions, paper prepared for Centenaire Harold 
Innis Centenary Celebration Conference, “Regions, Institutions and Technology: 
Reorganizing Economic Geography in Canada and the Anglo-American World”: University of 
Toronto, Canadá, setembro de 1994. 

______. Regional Innovation Systems: Clusters and the Knowledge Economy. In Dosi, G. & 
Malerba, F. Industrial and Corporate Change. University of Sussex, Reino Unido, 2001. 

COOKE, P.; MORGAN, K. The Network Paradigm: New derpatures in corporate and 
regional development. Environ Plan D Soc Space (n.11, pp 543-546). London, 1993. 

COOKE, P.; BOEKHOLT, P.; TÖDTLING, F. The Governance of Innovation in Europe: 
regional perspectives on global Competitiveness. Pinter, London, 2000. 

DOLOREUX, D.; HOMMEN, D. Is the Regional Innovation System Concepta t the End of 
Its Life Circle? Paper presented for the Conference Innovation in Europe: Roskilde University. 
Dynamics, Institutions and Values. Denmark, 2003. 

DOSI, G. The Nature Innovation Process. In Dosi, G, Nelson, R., Freeman, C., Silverberg, 
G. & Soete, L. (Eds) Technical Change and Economic Theory. Pinter  London, 1998. 



 

 

Edquist, C., and Johnson, B.  Institutions and Organizations in Systems of Innovation. in 
Edquist, C. (Ed.), Systems of innovation – Technologies, institutions and organizations (pp. 41-
60). Pinter Publishers/Cassel Academic: London, 1997. 

FREEMAN, C. The National System of Innovation in Historical Perspevtive. Journal of 
Economics 19, pp. 5-24, Cambridge, United Kingdom, 1995. 

FREITAS, E. Aspectos Naturais do Estado de Alagoas. Maceió, AL, 1999. Recuperado em 
07 de Setembro, 2017, do Web site: http://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-
estado-alagoas.htm.  

FREITAS, H. et. al. O Método de Pesquisa Survey. Revista de Administração. São Paulo, 
2000. 

HALL, M.; WILLIAMS, A. Tourism and Innovation. Routledge, London, 2008. 

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Serra da Barriga Torna-se 
Patrimônio Cultural do Mercosul. Brasília, DF, 2017.  Recuperado em 21 de Abril, 2018, do 
Web site: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4145 

KRETZER, J. Sistemas de Inovação: As Contribuições das Abordagens Nacionais e Regionais 
ou Locais. Porto Alegre, RS, 2009. 

LAGE, B.; MILONE, P. Economia do Turismo (Vol. 7, Revisada e Ampliada). Atlas, São 
Paulo, 2001. 

LUNDVALL, A., et. al. National Systems of Production Innovation and Competence 
Building. Research Policy (V.3, N.2, pp 213-231), Amsterdam, 2002. 

MAZARO, M. R. Inovação em Turismo e Competitividade Regional: Abordagem 
Conceitual e Ensaio de Aplicação. Revista Turismo em Análise, São Paulo, 2017. 
Ministério do Turismo. Boletim de Desempenho das Instituições Financeiras Federais no 
Financiamento do Setor do Turismo. Brasília, DF, março de 2017. 
MONTEJANO, J.J. Estructura del Mercado Turístico. Sistesis, Madrid, 1991. 

NADVI, K.; SCHMITZ, H. Industrial Clusters in Less Developed Countries: Review of 
Experiences and Research Agenda. Discussion Paper, N.339, Institute of Development Studies, 
University of Sussex, Brighton, United Kingdom, 1994. 

NELSON, R.; WINTER, S. An Evolutionay Theory of Economic Change. Boston: Harvard 
University, 1982. 

OHMAE, K. The Rise of the Regional State: Foreign Affairs. Springs, 1993. 

OMT. Organização Mundial do Turismo. Turismo Internacional: Uma Perspectiva Global. 
Bookman, Porto Alegre, 2003. 

PINSONNEALT, A.; KRAEMER, K. Survey Research in Management Information 
Systems: An Assessement. Journal of Management Information System. New York, 1993. 

PRATES, T. M. Sistema Regional de Inovação em Tecnologias Ambientais do Estado do 
Paraná. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil, 2006. 
RICUPERO, R. O Estabelecimento do Exclusivo Comercial Metropolitano e a 
Conformação do Antigo Sistema Colonial no Brasil. História (Vol. 35). Franca, SP, 2016. 

WEF. WORLD ECONOMIC FORUM. THE TRAVEL & TOURISM COMPETITIVENESS REPORT 

2015: GROWTH THOUGHT SHOCKS. 2015. 


