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Dentre as variáveis presentes no turismo, recebe principal destaque, a ação do poder 

público no fomento do setor. É basicamente impossível pensar o turismo, em especial no 

caso brasileiro, sem associá-lo à política pública e ao papel que o Estado exerce na sua 

condução. Desta forma, em diferentes momentos da história, foram criados 

instrumentos de apoio financeiro à atividade turística no país, que deixaram claro o 

protagonismo do Estado como seu agente financiador. Um dos mecanismos que nos 

interessa é o convênio. O objeto de nossa análise foi a cidade de Goiânia, um destino 

indutor escolhido pelo Ministério do Turismo para compor o mapa do turismo 

brasileiro, nos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional. Neste 

sentido, como objetivo geral, realizamos o levantamento do volume de investimentos 

públicos federais destinados ao turismo goianiense, analisando sua política de aplicação 

e suas influências no desenvolvimento do setor no período de anos dispostos no Portal 

da Transparência do governo federal. Para tanto, a pesquisa valeu-se do levantamento 

bibliográfico sobre as políticas públicas, a política de turismo e seus financiamentos, 

convênios federais etc, além da coleta documental de dados sobre convênios dispostos 

no Portal da Transparência do governo federal. Julgou-se necessário avaliar o impacto 

que esses recursos exerceram sobre o setor turístico local, em seus diferentes subsetores. 

Por este meio foi possível avaliar a eficácia das políticas e dos investimentos no turismo 

goianiense nos últimos anos, destacando a sua eficiência no âmbito da gestão e do 

planejamento turístico municipal. 
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