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RESUMO 

 

Este estudo contempla uma avaliação ex post do Programa de Capacitação 

Empresarial no âmbito do PRODETUR/NE II do Polo Costa do Descobrimento no 

estado da Bahia. Em se tratando de avaliação de projetos públicos, principalmente 

os de cunho socioeconômicos, a dificuldade de se ter um consenso quanto aos 

conceitos, técnicas e metodologias de sua aplicação, traduzem em conflitos e 

frustrações, que por sua vez, torna-se mais difícil a sua realização de forma 

sistemática. O objetivo maior desse trabalho é, justamente, poder avaliar o 

Programa desenvolvido pelo Governo do Estado da Bahia em parceria com o Banco 

do Nordeste do Brasil, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Ministério do 

Turismo, cujo principal objetivo era o de promover o desenvolvimento empresarial, 

através da capacitação dos empresários e gestores locais, ligados ao seguimento do 

turismo, principal atividade comercial do Polo, que por sua vez, tem a qualidade da 

prestação de serviço como um elemento primordial para o desenvolvimento e 

prosperidade dos negócios. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica com base 

nos referenciais teóricos relativos ao PRODETUR/NE II, o Programa de Capacitação 

Empresarial do Polo Costa do Descobrimento e a Avaliação de Políticas Públicas. 

Realizou-se ainda pesquisa de campo, através da aplicação de questionários junto 

ao público alvo, abordando as três modalidades estabelecidas pelo programa, com o 

intuito de verificar a percepção desses atores quanto aos benefícios alcançados, 

bem como aferir os resultados alcançados pela execução do programa, e dessa 

forma poder compreender o processo pelo qual o programa conseguiu ou não 

alcançar seus objetivos. Os resultados da pesquisa de campo dão suporte à 

avaliação do programa, possibilitando apontar pontos positivos e algumas 

fragilidades de sua execução. Ao término são apresentadas as considerações finais 

e elencadas sugestões a serem observadas em futuros programas, com a finalidade 

de promover melhorias que proporcionem alcançar a efetividade das políticas 

públicas voltadas para ações de capacitação empresarial.   

 

Palavras-Chave: Programa de Capacitação Empresarial. Polo Costa do 

Descobrimento. Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 

 

This study contemplates an evaluation ex post of the Programa de Capacitação 

Empresarial in the context of the PRODETUR/NE II of the Polo Costa do 

Descobrimento in the state of the Bahia. In treating the difficulty as an evaluation of 

public projects, mainly those of hallmark economical-partner, of a consensus having 

been as for the concepts, techniques and methodologies of his application, they 

translate in conflicts and frustration, what for his time, becomes more difficult his 

realization of systematic form. The objective of this work is to value the Program 

developed by the Government of the State of the Bahia in partnership with the Banco 

do Nordeste do Brasil, the Inter-American Bank of Development and the Ministério 

do Turismo, which main objective was it of promoting the business development, 

through the train and capacitate of the businessmen and Manager location, 

connected with the continuation of the tourism, main commercial activity of the Pole, 

which for his time, takes the quality of the installment of service as a primordial 

element for the development and prosperity of the business. For so much 

bibliographical inquiry was carried out on basis of the theoretical referential systems 

relative to the PRODETUR/NE II, the Programa de Capacitação Empresarial of the 

Polo Costa do Descobrimento and the Evaluation of Public Policies. Field work 

happened still, through the questionnaires application near the target public, boarding 

three kinds established by the program, with the intention of checking the perception 

of these actors as for the reached benefits, as well as checking the results reached 

by the execution of the program, and in this form to be able to understand the 

process for which the program managed or not to reach his objectives. The search 

results of the field work give support to evaluation of the program, making possible to 

point to positive points and some weaknesses of his execution. To the end the final 

considerations are presented and listed suggestions to be observed in future 

programs, with the purpose of promoting improvements that provide to reach the 

effectiveness of the public policies turned to actions of capacitate business. 

 

Keywords: Programa de Capacitação Empresarial. Polo Costa do Descobrimento. 

Public Policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Fazer uso da avaliação1 como ferramenta que possibilita proporcionar 

melhorias para uma política pública vem sendo uma constante. Sejam através dos 

trabalhos realizados pelos próprios executores das políticas públicas, representados 

pelas esferas governamentais, ou por trabalhos de cunho acadêmico, ou mesmo 

consultorias especializadas, estão vislumbrando nesse processo uma forma de 

poder aprimorar e fortalecer suas ações.  

Nesse contexto, a proposta deste trabalho direciona-se para a avaliação 

da política pública sob a ótica do beneficiário, com um escopo de poder contribuir 

para a melhoria desse tipo de ação. Para tanto, é fundamental a análise da 

efetividade do programa gerado pela política pública, verificando se os resultados 

obtidos junto ao público-alvo foram ou não satisfatórios, e se os efeitos esperados 

de fato se concretizaram.   

Em qualquer esfera do processo evolutivo, o aprendizado, a busca do 

conhecimento e absorção dele, ocupa papéis fundamentais. Criar e gerir um 

empreendimento comercial, de qualquer porte, é um processo que exige, bem como 

convida seu executor a estar em constante ato de aprender. Dessa forma, a 

capacitação torna-se um instrumento de grande valia para dar suporte a esse 

processo.   

A Capacitação Empresarial representa um diferencial para qualquer ramo 

de atividade, principalmente no setor de turismo. Pois, através dela é possível formar 

gestores e empreendedores mais sensíveis e responsáveis com questões 

fundamentais para a atividade. Entre essas questões tem-se a importância da 

cooperação entre as empresas e entidades da região, melhoria da qualidade dos 

serviços a serem prestados, aumento da competitividade da região turística, 

solidificação de uma cultura de aprendizagem por parte dos envolvidos, 

consolidação da empresa no mercado e, por conseguinte, a sua expansão.   

 

 

                                                             
1
 Processo sistemático de análise histórica e socialmente contextualizada de uma política, programa, 

projeto ou ação para identificar acertos e erros do planejamento e da metodologia utilizada. 
Contempla os processos de formulação e desenvolvimento das ações implementadas, fatos 
ocorridos, resultados obtidos em relação aos objetivos previstos, considerando as dimensões de 
eficácia, eficiência e efetividade. 
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Desta forma, este estudo busca avaliar o Programa de Capacitação 

Empresarial no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – 

PRODETUR/NE II na Costa do Descobrimento na Bahia. O PRODETUR/NE II foi a 

segunda fase do programa, o qual se destinou a criar uma infraestrutura que 

consolidasse o turismo na Região Nordeste do País. Esse programa foi resultado da 

parceria dos governos estaduais e federal com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 

Já o Programa de Capacitação Empresarial do Polo Costa do 

Descobrimento foi desenvolvido por meio de uma parceria entre o BID, BNB, 

Ministério do Turismo e o Governo do Estado da Bahia, e teve como parceiro 

executor o SEBRAE - Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas.  

A dissertação é composta de quatro capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo é feita a caracterização do Polo Costa do 

Descobrimento, o qual é composto pelos municípios de Belmonte, Porto Seguro e 

Santa Cruz Cabrália. Essa caracterização visa apresentar um panorama dos 

municípios por intermédio da sistematização da evolução de alguns indicadores 

econômicos e sociais. No segundo, são abordados os referenciais conceituais sobre 

o PRODETUR/NE II e o Programa de Capacitação Empresarial do Polo Costa do 

Descobrimento. No terceiro, aborda-se o referencial teórico relativo à Avaliação de 

Políticas Públicas. E no quarto capítulo é apresentada uma avaliação ex post do 

Programa de Capacitação Empresarial do Polo Costa do Descobrimento.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais e sugestões a serem 

observadas em programas futuros, voltados à capacitação empresarial em áreas 

turísticas.   
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2 POLO COSTA DO DESCOBRIMENTO – IDENTIFICAÇÃO E 

CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

 

2.1 Polo Costa do Descobrimento 

 

A Costa do Descobrimento está localizada no extremo sul do Estado da 

Bahia, sendo composta por três municípios: Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz 

Cabrália. Os três possuem uma área total de 5.798 Km², com uma extensão costeira 

de cerca de 165 km, com inúmeros recursos e atrativos naturais e culturais, com 

destaque para um dos principais pontos fortes do seu turismo, a história do 

Descobrimento do Brasil.  

A localização do Nordeste o coloca como ponto turístico mais próximo do 

eixo de maior emissão de turistas doméstico (São Paulo e Rio de Janeiro). Além 

disso, está a pouco mais de 650 Km da capital do Estado da Bahia, Salvador, que é 

considerada uma das principais portas de entrada no país de turistas estrangeiros.  

Os principais centros emissores de turistas do país possuem acesso à 

Costa do Descobrimento por via aérea e rodoviária. Com a melhoria do acesso por 

terra, com a pavimentação das rodovias BR-101 e BR-367, desde a década de 70, o 

turismo ao longo da década de 90 consolidou-se na região como a principal 

atividade econômica e o Polo como um dos principais receptores de turistas do País. 

A região tem as seguintes distâncias rodoviárias e tempos de viagem aérea em 

relação às grandes capitais nacionais:  

 

Tabela 1 – Distância Rodoviária e Tempo de Voo dos Principais Centros Urbanos 

Cidade Belmonte  Porto Seguro  S. C. Cabrália  Tempo de Vôo*  

São Paulo  1.630 km  1.558 km  1.581 km  1:50 min.  

Brasília  1.682 km  1.610 km  1.633 km  1:30 min.  

Belo Horizonte  966 km  894 km  917 km  1:10 min.  

Rio de Janeiro  1.198 km  1.129 km  1.152 km  1:23 min.  

Salvador  728 km  656 km  679 km  55 min.  

Fonte: PDITS-CD, 2002  
Nota: (*) Considerando aeronave Boeing 737-500 

 

Entretanto, ao longo das últimas décadas, a região vem sofrendo 

inúmeras pressões, oriundas da falta de um planejamento adequado e do 

desenvolvimento desordenado das atividades relacionadas ao turismo de massa, 

que, apesar dos atrativos turísticos e a crescente procura por esse Polo, a qualidade 
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da prestação de serviços carece de melhoria e ampliação. Além disso, a região sofre 

com o êxodo rural, culminando com o inchaço das cidades em função de um 

acentuado e desorganizado crescimento populacional.  

 

2.1.1 Dados da população 

 

A tabela 2 apresenta um panorama da evolução da população residente 

da Costa do Descobrimento e do Estado da Bahia, ao longo da década 2000-2010. 

Os dados informam que a população do Polo representou apenas 0,01% da 

população do Estado para o período, e que a maioria de sua população concentra-

se na área urbana, assim como a do próprio Estado. 

 

Tabela 2 – Distribuição da População Residente 

Municípios 

População residente, sexo e situação do domicílio segundo os 
Municípios - Bahia 

Total Homens Mulheres Urbana Rural 

ANO 2000 

Bahia  13.070.250   6.462.033   6.608.217   8.772.348   4.297.902  

Belmonte  20.032    10.172    9.860    10.806    9.226  

Porto Seguro   95.721    48.704    47.017    79.619    16.102  

Santa Cruz Cabrália   23.888    12.541    11.347    13.527    10.361  

TOTAL CD 139.641 61.245 58.364 93.146 26.463 

ANO 2010 

Bahia 14.016.906  6.878.266  7.138.640  10.102.476 3.914.430 

Belmonte  21.798  11.159 10.639 11.421   10.378 

Porto Seguro 126.929 63.489 63.440 104.078 22.851 

Santa Cruz Cabrália 26.264    13.331 12.933 19.002 7.262 

TOTAL CD 174.991 76.820 76.373 123.080 30.113 

Fonte: IBGE Censo 2000 e 2010 

 

Conforme a tabela acima, a concentração da população na zona urbana 

no Estado, representava no início da década 67,12%, passando para 72,07% ao 

final. Não obstante dessa representatividade, a Costa do Descobrimento possuía 

66,7% da sua população concentrada nas cidades no ano de 2000, passando para 

70,3% em 2010. Tal fato decorre, além de outros fatores, da migração da população 

rural, indicada pela diferença entre crescimento da população urbana em relação à 

rural, que foi o dobro entre os anos de 2000 e 2010, respectivamente 24,3% e 

12,1%.  

Entretanto, cabe ressaltar que a cidade de Porto Seguro possui uma 

concentração na zona urbana acima dessa média, chegando a ser mais de 80% 
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desse índice. Essa maior concentração é decorrente da expansão urbana 

desenfreada, que por sua vez provocou o surgimento de conglomerados 

habitacionais desorganizados situados na periferia da cidade, bem como em áreas 

nitidamente turísticas, nos povoados de Arraial D’Ajuda e de Trancoso. É possível 

descrever que esse fato provém da atração exercida pelo núcleo turístico em 

expansão, frente a uma população com inúmeras carências, residente em regiões 

próximas, dentre as quais se destacam o norte de Minas Gerais e a Zona Cacaueira. 

Por outro lado, a cidade de Belmonte está abaixo da média, atingindo pouco mais de 

52% o percentual de concentração.  

Ainda conforme a tabela 1, a qual também apresenta a distribuição por 

sexo da população, Porto Seguro e Belmonte obtiveram praticamente a mesma 

relação entre homens e mulheres, qual seja 51% de pessoas do sexo masculino e 

49% do feminino. Somente Santa Cruz Cabrália difere um pouco dessa distribuição, 

com 52,5% de homens e 47,5% de mulheres. 

  

2.1.2 Crescimento populacional 

 

A tabela 3 demonstra a evolução da população dos três municípios da 

Costa do Descobrimento e também do Estado da Bahia, compreendendo um 

período de 20 anos, no período entre 1991 e 2010.   

 

Tabela 3 – Evolução da População no período de 1991, 2000 e 2010 

Município 1991 2000 
% De 

Crescimento 
(91/00) 

2010 
% De 

Crescimento 
(00/10) 

Belmonte 22.070  20.032  (-9,2%)  21.798  8,8% 

Porto Seguro 34.661   95.721  176,2% 126.929 32,6% 

Santa Cruz Cabrália 6.535   23.888  265,5% 26.264  9,9% 

TOTAL CD 63.266 139.641 120,7% 174.991 25,3% 

TOTAL BAHIA 11.867.991  13.070.250  10,1% 14.016.906 7,2% 

Fonte: IBGE Censo 1991 2000 e 2010 

 

Verifica-se pela Tabela supramencionada, que a população residente na 

região da Costa do Descobrimento, no início dos anos 90, de 63.266 habitantes, 

correspondia a cerca de 0,005% da população do Estado, dos quais cerca de 55% 

se concentravam em Porto Seguro. Após uma década, a Costa do Descobrimento 

obteve um aumento de quase 121% na sua população, atingindo um patamar de 

139.641 habitantes, o que passou a representar em torno de 0,01% da população do 
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Estado. Um dos fatores que impulsionaram esse crescimento populacional foi 

justamente o aumento da atividade turística, a qual passou a atrair cada vez mais 

pessoas das cidades circunvizinhas, da zona rural, entre outras localidades, a 

procura de trabalho. A cidade de Porto Seguro obteve um aumento de 176,25%, 

elevando a concentração, que passa de 55% para 68,5%. Quanto aos municípios de 

Belmonte e Santa Cruz de Cabrália, no primeiro houve uma retração em torno de 

9,2% e no segundo um aumento de quase 266%.  

Para o ano de 2010, último ano da análise, observa-se que manteve o 

crescimento populacional, entretanto, num percentual menor que o ano de 2000. 

Com destaque para o município de Belmonte, que no ano de 2000 experimentou 

uma redução da população, porém, no fim do ano de 2010 apresentou um aumento 

de cerca de 9%. Enquanto isso, a população da Costa do Descobrimento, até o ano 

de 2010, passou a representar pouco mais de 0,012% da população do Estado da 

Bahia e Porto Seguro manteve a tendência da década anterior, elevando a 

concentração populacional, passando de 68,5% para 72,5%. 

  

2.1.3 Distribuição etária da população 

 

Quanto à distribuição etária da população da Costa do Descobrimento, a 

tabela 4 apresenta um comparativo dos censos do ano de 2000 e 2010. Percebe-se 

que em ambos os casos há predominância de jovens, habitantes com menos de 35 

anos, porém ressalta-se que no primeiro censo, essa predominância era de mais de 

74%, enquanto que no segundo houve uma queda de cerca de 10%, passando para 

64%. Apesar dessa queda, destaca-se a população fixa entre 10 e 49 anos, a qual 

representa mais de 60%, que traz consigo ideias novas para região, bem como a 

propensão ao aprendizado de novas atividades, a especialização em atividades já 

desenvolvidas, facilitando assim a inserção e/ou manutenção nas atividades 

educacionais e no mercado de trabalho. O que para o Programa de Capacitação, 

representa um ganho satisfatório, visto que, o público alvo necessário para esse tipo 

de política pública é justamente a faixa etária da população considerada ativa e de 

preferência o público mais jovem.   
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Tabela 4 – Distribuição Etária da População 

População residente, por grupos de idade, segundo os Municípios - Bahia                                                                  

Municípios 

População residente                                                              

Total                                                                            

Grupos de idade                                                                  

0 a 4 
anos                                                                      

5 a 9 
anos                                                                      

10 a 19 
anos                                                                    

20 a 29 
anos                                                                    

30 a 39 
anos                                                                    

40 a 49 
anos                                                                    

50 a 59 
anos                                                                    

60 anos 
ou mais                                                                 

ANO 2000 

Belmonte   20.032    2.353    2.415    4.856    3.139    2.255    1.917    1.282    1.815  

Porto Seguro   95.721    12.777    10.650    21.925    20.411    13.831    8.306    4.286    3.535  

Santa Cruz Cabrália   23.888    3.036    2.874    5.581    4.668    3.226    2.050    1.334    1.119  

TOTAL CD 139.641 18.166 15.939 32.362 28.218 19.312 12.273 6.902 6.469 

ANO 2010 

Belmonte  21.798  1.817 2.290 4.579 3.644 2.971 2.327 1.802 2.368 

Porto Seguro 126.929 11.904 13.058 25.363 24.927 21.656 14.301 8.584 7.136 

Santa Cruz Cabrália 26.264  2.610   2.802  7.993   4.685  4.042   2.871   1.944    1.846  

TOTAL CD 174.991 16.331 15.348 37.935 28.571 28.669 16.628 10.386 9.504 

Fonte: IBGE Censo 2000 e 2010 

 

2.1.4 População residente ocupada 

 

Extraído dos Censos 2000 e 2010, os dados que compõem a tabela 5 

logo abaixo, demonstram a evolução do percentual comparativo entre as pessoas de 

10 anos ou mais de idade, economicamente ativas em relação às ocupadas, na 

região dos três municípios da Costa do Descobrimento. Conforme exposto na tabela 

4, todos os municípios apresentaram crescimento populacional no período de 2000-

2010, por conseguinte a população economicamente ativa dessas cidades também 

cresceu. Assim, é possível perceber na tabela 5 que, acompanhando o crescimento 

da população economicamente ativa, a população ocupada também apresentou 

uma melhora no Censo de 2010, com destaque para Belmonte e Porto Seguro, onde 

ambas obtiveram um aumento de 7,5% da sua população ocupada, e essa última 

firmou um percentual acima dos 90% da população total economicamente ativa 

ocupada.   

 

Tabela 5 – População Residente e Ocupada 2000-2010  

MUNICÍPIO 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, economicamente 
ativa e ocupada 

2000 2010 

Economica-
mente Ativa 

Ocupada Economica-
mente Ativa 

Ocupada 

Total % Total % 

BELMONTE 7.633 5.912 77,5% 9.259 7.840 85% 

PORTO SEGURO  44.423 36.760 82,7% 64.351 58.016 90,2% 

SANTA CRUZ CABRÁLIA 10.429 8.797 84,3% 12.215 10.525 86,2% 

Fonte: IBGE Censo 2000 e 2010 
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2.1.5 Escolaridade da população 

 

Com relação ao nível de escolaridade, efetuando uma primeira análise, 

percebe-se que a Costa do Descobrimento obteve um bom crescimento na taxa de 

analfabetismo durante a década 2000-2010, estando num patamar acima da média 

do Estado, ou seja, passou de 81,6% de sua população residente de 10 anos ou 

mais de idade no início da década, para quase 96% ao final. Com destaque para o 

município de Santa Cruz Cabrália, que passou de 77,8% no ano de 2000 para 

94,15% em 2010. 

 

Tabela 6 – População Alfabetizada e Taxa de Alfabetização 

Municípios 

População residente de 10 anos ou mais de idade, total, alfabetizada 
e taxa de alfabetização 

Total Alfabetizada 
Não 

Alfabetizada 

Taxa de 
Alfabetização 

(%) 

ANO 2000 

Bahia  10.385.720   8.138.193   2.247.527  78,40 

Belmonte   15.264    10.826    4.438  70,90 

Porto Seguro   72.294    59.699    12.595  82,60 

Santa Cruz Cabrália   17.978    13.983    3.995  77,80 

TOTAL CD 90.272 73.682 16.590 81,60 

ANO 2010 

Bahia 11.766.373 9.954.583 1.811.790 84,60 

Belmonte   17.690 14.618 3.072 82,60 

Porto Seguro 101.967 98.091 3.876 96,20 

Santa Cruz Cabrália 20.852 19.633 1.219 94,15 

TOTAL CD 122.819 117.724 5.095 95,85 

Fonte: IBGE Censo 2000 e 2010 

 

De acordo com o resultado final do Censo Escolar 2010, tabela 7 logo 

abaixo, referente ao Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Educação de 

Jovens e Adultos – EJA, realizado pelo INEP, constata-se que, nos três municípios, 

o índice de alunos matriculados nessas séries corresponde a, aproximadamente, 

40% da população residente, com 10 anos ou mais de idade, como já visto, 

constitui-se, na grande maioria, de jovens. Vale ressaltar que esse índice é inferior 

ao do Censo Escolar de 2000, quando o percentual era de 47,2%. Entretanto, para o 

ano de 2010 a quantidade de alunos matriculados no ensino médio, na EJA 

Presencial Fundamental e Médio, obteve crescimento considerável de quase 

respectivamente 95%, 9.750% e 848% em relação à quantidade do ano de 2000. 

Esse aumento caracteriza a procura pela educação por parte da população, 
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fortalecendo assim o cunho principal do Programa de Capacitação, qual seja, elevar 

o nível profissional por meio da educação. Entretanto, apesar dos números 

apresentarem crescimento para o período, constata-se, através da tabela, uma 

relação decrescente entre a quantidade de alunos matriculados no Fundamental 

(anos iniciais e finais) e o Ensino Médio, elevando o índice de desistência, situação a 

qual, o poder público deve voltar à atenção, pois isso pode vim a prejudicar no 

futuro, o nível educacional da região.  

 

Tabela 7 – Número de alunos matriculados no Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA Presencial 

Município 

Alunos Matriculados 

Fundamental  
Médio 

EJA Presencial 
Total 

Anos Iniciais Anos Finais Fundamental¹ Médio² 

ANO 2000 

Belmonte 4.427 1.806 789 0 0 7.022 

Porto Seguro 16.815 10.061 2.967 59 70 29.972 

Santa Cruz Cabralia 3.384 1.758 522 0 0 5.664 

TOTAL CD 24.626 13.625 4.278 59 70 42.658 

ANO 2010 

Belmonte 2.634 1.697 1.228 382 0 5.941 

Porto Seguro 14.625 9.629 5.744 4.421 564 34.983 

Santa Cruz Cabralia 3.216 1.909 1.366 1.008 99 7.598 

TOTAL CD 20.475 11.326 8.338 5.811 663 48.522 

Fonte: INEP, Censo escolar 2002 e 2012 
Nota: 

1
 Não está incluído alunos da Educação de Jovens e Adultos Semipresenciais / 

2
 Inclui os 

alunos da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional 

 

A tabela 8 a seguir, apresenta a quantidade de estabelecimentos e 

docentes do Ensino Fundamental, Médio e EJA, dos municípios da Costa do 

Descobrimento ao longo dos anos 2002 e 2010. Constata-se um crescimento para 

ambos indicadores em todas as modalidades. Numa visão global, o aumento 

percentual da quantidade de estabelecimentos e docentes foi aproximadamente de 

112% e 85% respectivamente. A maior oferta de estabelecimentos e corpo docente 

possibilita que a população tenha mais oportunidade de acesso à educação. Para o 

Programa de Capacitação o fortalecimento desses dois indicadores, indica um bom 

alinhamento com as políticas voltadas para educação. Demonstrando que, a região 

prioriza a educação dos seus jovens e adultos, e com isso contribui para a melhoria 

do nível educacional.  
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Tabela 8 – Número de Estabelecimentos e Docentes do Ensino Fundamental, Médio e EJA 

Município 
Nº ESTABELECIMENTOS Nº DOCENTES 

Fundamental  Médio  EJA Fundamental  Médio  EJA 

ANO 2002 

Belmonte 49 03 0 198 47 0 

Porto Seguro 91 04 -- 770 92 -- 

Santa Cruz Cabralia 30 01 0 160 25 0 

TOTAL CD 170 8 -- 1.128 164 -- 

TOTAL GERAL CD 178 1.292 

ANO 2010 

Belmonte 53 3 11 230 51 34 

Porto Seguro 189 15 40 1.153 280 261 

Santa Cruz Cabralia 50 3 13 269 58 53 

TOTAL CD 292 21 64 1.652 389 348 

TOTAL GERAL CD 377 2.389 

Fonte: INEP, Censo escolar 2002 e 2010 

 

2.2 Município de Belmonte 

 

2.2.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

 

A tabela 9 apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), referente ao município de Belmonte, o Estado da Bahia e do Brasil. O IDHM 

para o ano de 2010 ficou em 0,598 para aquele município, um índice menor do que 

o do Estado e do País, que foi de 0,660 e 0,727 respectivamente. A faixa de 

Desenvolvimento Humano no qual o município se encontra é considerada Baixa 

(IDHM entre 0,5 e 0,599). Ressalta-se que o índice para o referido ano, apresentou 

um crescimento de 35,6% em relação à década passada, um avanço superior aos 

índices calculados para o Estado que foi de 28,90% e para o País de 18,80%. Dessa 

forma, o hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do 

município e o limite máximo do índice, que é um, foi reduzido em aproximadamente 

28,1% entre 2000 e 2010. 

 

Tabela 9 – IDHM dos anos de 1991, 2000 e 2010  

                    Ano  
     Local 

1991 2000 Evolução 2010 Evolução 

BELMONTE 0,310 0,441 42,26% 0,598 35,60% 

BAHIA 0,386 0,512 32,64% 0,660 28,90% 

BRASIL 0,493 0,612 24,14% 0,727 18,80% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 
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A tabela a seguir apresenta os componentes do IDHM, para o município 

de Belmonte, e, de acordo com os dados, entre 1991 e 2000, o indicador que mais 

cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,126, que 

representa em termos percentuais 102,4%), seguida por Longevidade e Renda. Da 

mesma forma ocorreu entre 2000 e 2010, porém com um crescimento mais elevado, 

em torno de 0,231, porém em termos percentuais um pouco menor 84,73%. 

 

Tabela 10 – Componentes do IDHM - Município de Belmonte 

Componentes 1991 2000 Evolução 2010 Evolução 

Educação 0,123 0,249 102,4% 0,480 84,73% 

Longevidade 0,524 0,638 21,8% 0,771 20,84% 

Renda 0,464 0,541 16,6% 0,577 6,7% 

IDHM Educação 1991 2000 2010 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 10,83 19,58 34,68 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 26,64 58,57 92,62 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 14,69 24,97 63,32 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 5,79 19,97 43,70 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 5,25 9,04 25,85 

IDHM Longevidade 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 56,43 63,27 71,26 

IDHM Renda 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 143,84 231,77 289,90 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 

 

2.2.2 Produto Interno Bruto – PIB  

 

Os PIBs Municipal e Estatal na tabela abaixo vêm compostos do Valor 

Adicionado, que engloba os valores referentes à Agropecuária, Indústria e Serviços, 

também faz parte os valores referentes aos Impostos Sobre Produtos, o valor do PIB 

e do PIB per capita, para o período de 2004 a 2010. O PIB é um dos principais 

indicadores do potencial da economia, e normalmente possui uma característica de 

ser um indicador crescente, assim de acordo com essa premissa, todos os 

componentes do PIB para o período analisado tiveram aumento. O PIB Municipal 

apresentou um aumento acumulado, na ordem de 124% ao longo dos sete anos, 

com destaque para os itens Agropecuária e Serviço no Valor Adicionado que 

obtiveram um aumento de 181,6% e 142% respectivamente.  
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Tabela 11 – Valor Adicionado, Impostos sobre Produtos, PIB e PIB per capita a preços correntes (R$ 
Milhões) 

Ano 
Valor Adicionado (R$ Milhões) Impostos Sobre 

Produtos 
PIB 

PIB Per Capta 
(R$ 1,00) Agropecuária Indústria Serviço 

BELMONTE 

2004 19,73 11,74 34,15 5,74 71,35 3.757,95 

2005 17,82 17,39 41,04 6,98 83,23 4.438,01 

2006 22,89 14,77 46,93 6,89 91,48 4.936,54 

2007 24,50 11,57 50,20 4,60 90,88 4.231,00 

2008 27,14 8,88 57,21 5,14 98,37 4.404,05 

2009 51,03 10,58 68,80 6,47 136,88 6.069,32 

2010 55,62 14,14 82,81 7,30 159,86 7.320,32 

BAHIA 

2004 7.372 20.892 39.797 11.022 79.083  5.780,06 

2005 6.726 25.158 46.331 12.704 90.919  6.581,04 

2006 6.491 25.285 50.727 14.018 96.521  6.918,97 

2007 8.221 26.793 60.147 14.491 109.652  7.787,40 

2008 8.991 29.530 66.864 16.123 121.508  8.378,41 

2009 9.375 34.821 77.221 15.658  137.075  9.364,71 

2010 9.796 41.090 84.807 18.647 154.340  11.007,47 

Fontes: SEI, IBGE 

 

Já o PIB do Estado, em comparação com o do município, para o período 

de referência, nota-se que, o PIB municipal aumentou em maior proporção do que o 

do Estado, o qual cresceu pouco mais de 95%. Entretanto, o valor adicionado para a 

Indústria referente ao PIB do Estado foi superior ao do município, sendo esse de 

pouco mais de 20%, enquanto aquele foi da ordem de 96,7%.   

 

2.2.3 Finanças públicas 

 

As finanças públicas, aqui representadas pela arrecadação municipal, a 

qual é composta pelos tributos municipais e as transferências constitucionais – 

repasses do Estado e da União, entre os anos de 2005 a 2012.  

Dentre os quatro tributos municipais em estudo, três apresentaram 

evolução ao longo do período, o IPTU, as Taxas e o ITBI, de 81,8%, 42,1% e 36,5% 

respectivamente, sendo que apenas o ISS sofreu redução na ordem de 35,2%.  

 

Tabela 12 – Arrecadação municipal, estadual e transferências constitucionais (R$ Milhões) 

Ano 
Municipal Transferências 

Total 
(1+2) IPTU ISS Taxas ITBI 

Sub 
Total 1 

Estado¹ União² 
Sub 

Total 2 

2005 0,033 3,518 0,076 0,249 3,876 2,116 8,861 10,977 14,853 

2006 0,031 3,060 0,184 0,438 3,713 2,548 10,010 12,558 16,271 

Continua 
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Conclusão 
Tabela 12 – Arrecadação municipal, estadual e transferências constitucionais (R$ Milhões) 

Ano 

Municipal Transferências 
Total 
(1+2) IPTU ISS Taxas ITBI 

Sub 
Total 1 

Estado¹ União² 
Sub 

Total 2 

2007 0,186 1,763 0,134 0,543 2,626 3,464 11,073 14,537 17,163 

2008 0,030 2,312 0,064 0,130 2,536 4,060 9,638 13,698 16,234 

2009 0,184 2,529 0,101 0,279 3,093 2,802 13,565 16,367 19,46 

2010 0,047 2,636 0,104 0,401 3,188 3,610 14,648 18,258 21,446 

2011 0,042 2,265 0,118 0,458 2,883 5,998 16,638 22,636 25,519 

2012 0,060 2,280 0,108 0,340 2,788 6,979 17,339 24,318 27,106 

Fontes: STN, Dados do Finanças do Brasil (Finbra) 
Nota: 

1 
Compõe: ICMS, IPVA, IPI sobre exportação, CIDE, Outras Participações. / 

2
 Compõe: FPM, 

ITR, FEP, FNDE, SUS, FNAS e demais transferências de caráter legal. 
 

A tabela também informa os valores das transferências governamentais 

(Estado e União), as quais obtiveram aumento significativo, sendo de 230% os 

repasses recebidos pelo Estado e 95,6% os recebidos pela União. Com os valores 

dessas rubricas, é possível calcular o grau de dependência financeira que a 

arrecadação municipal possui em relação às transferências. Desse modo, para o 

primeiro ano da série, o grau de dependência representava quase 74% da receita do 

município. Já no último ano da série essa dependência aumentou para quase 90%. 

 

2.3 Município de Porto Seguro 

 

2.3.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

 

A tabela 13 apresenta a evolução do IDHM ao longo dos anos de 1991, 

2000 e 2010, referentes ao município de Porto Seguro, o seu Estado e País. O 

IDHM para o ano de 2010 no referido município foi de 0,676, superior ao do Estado 

que foi de 0,660 e abaixo do calculado para o País. O índice obtido pelo município 

ficou situado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). 

Todavia, o índice apresentou um crescimento de 36,57% em relação à década 

passada, evolução essa superior ao da Bahia e do Brasil. Desse modo o hiato de 

desenvolvimento humano foi reduzido em aproximadamente 35,84% entre 2000 e 

2010. 

 

 

 



26 
 

Tabela 13 – IDHM dos anos de 1991, 2000 e 2010  

                    Ano  
     Local 

1991 2000 Evolução 2010 Evolução 

PORTO SEGURO 0,367 0,495 34,88% 0,676 36,57% 

BAHIA 0,386 0,512 32,64% 0,660 28,90% 

BRASIL 0,493 0,612 24,14% 0,727 18,80% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 

 

A tabela a seguir apresenta os componentes do IDHM e, de acordo os 

dados, entre 1991 e 2000 o indicador que mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com variação de 0,132, que representa 91,03%), seguida por 

Longevidade e Renda. Da mesma forma ocorreu entre 2000 e 2010, porém com um 

crescimento mais elevado, em torno de 0,295, que em termos percentuais 

representa um valor na ordem de 106,5%.  

 

Tabela 14 – Componentes do IDHM 

Componentes 1991 2000 Evolução 2010 Evolução 

Educação 0,145 0,277 91,03% 0,572 106,5% 

Longevidade 0,627 0,702 12% 0,801 14,1% 

Renda 0,544 0,625 15,4% 0,673 7,7% 

IDHM Educação 1991 2000 2010 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 19,48 25,57 49,86 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 18,20 58,03 90,67 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 17,45 35,23 80,57 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 8,77 15,29 47,39 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 5,45 6,69 26,01 

IDHM Longevidade 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 62,61 67,12 73,05 

IDHM Renda 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 236,09 391,35 527,04 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 

 

2.3.2 Produto Interno Bruto – PIB  

 

A tabela de número 15 apresenta a evolução dos PIBs de Porto Seguro e 

da Bahia para o período de 2004 a 2010. Os PIBs e todos os seus componentes 

tiveram aumento. O PIB Municipal teve um crescimento acumulado de 

aproximadamente 106,5% ao longo dos sete anos, com destaque para dois dos três 

itens que compõe o Valor Adicionado: Indústria e Serviço que obtiveram um 

aumento de 140% e 110% respectivamente.  
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Tabela 15 – Valor Adicionado, Impostos Sobre Produtos, PIB e PIB per capita a preços correntes (R$ 
Milhões) 

Ano 
Valor Adicionado (R$ Milhões) Impostos Sobre 

Produtos 
PIB 

PIB Per Capta 
(R$ 1,00) Agropecuária Indústria Serviço 

PORTO SEGURO 

2004 52,19 48,04 321,33 44,28 465,85 3.666,71 

2005 37,08 70,82 394,22 54,71 556,83 4.156,20 

2006 56,01 65,68 407,75 56,16 585,60 4.162,28 

2007 54,04 69,70 450,42 54,70 628,86 5.509,97 

2008 50,51 77,06 504,76 56,28 691,61 5.741,43 

2009 71,40 92,34 586,24 63,41 813,39 6.618,53 

2010 94,03 115,33 674,70 77,90 961,96 7.588,27 

BAHIA 

2004 7.372 20.892 39.797 11.022 79.083  5.780,06 

2005 6.726 25.158 46.331 12.704 90.919  6.581,04 

2006 6.491 25.285 50.727 14.018 96.521  6.918,97 

2007 8.221 26.793 60.147 14.491 109.652  7.787,40 

2008 8.991 29.530 66.864 16.123 121.508  8.378,41 

2009 9.375 34.821 77.221 15.658  137.075  9.364,71 

2010 9.796 41.090 84.807 18.647 154.340  11.007,47 

Fontes: SEI, IBGE 

 

Quanto ao PIB do Estado que, através de um comparativo do crescimento 

acumulado do PIB de Porto Seguro e do Estado, o do município foi 12% superior ao 

Estado, entre os anos de 2004 e 2010. Todavia o crescimento da taxa do valor 

adicionado para o setor de Serviços do Estado foi superior em 3% a do município.  

   

2.3.3 Finanças públicas 

 

As finanças públicas, aqui representadas pela arrecadação municipal na 

Tabela 16, entre os anos de 2005 a 2012.  

Dentre os quatro tributos municipais em estudo, todos apresentaram uma 

considerável evolução ao longo do período, o IPTU foi na ordem de quase 200%, o 

ISS foi de 136%, Taxas de 406,6% e o ITBI na ordem de quase 180%. Desse modo, 

a variação global da arrecadação no que diz respeito aos impostos e taxas de 

competência do município ficaram em torno de aproximadamente 175%. 

 

Tabela 16 – Arrecadação municipal, estadual e transferências constitucionais (R$ Milhões) 

Ano 

Municipal Transferências 
Total 
(1+2) IPTU ISS Taxas ITBI 

Sub 
Total 1 

Estado¹ União² 
Sub 

Total 2 

2005 2,451 6,782 0,832 2,342 12,407 9,354 31,242 40,596 53,003 

2006 2,746 7,315 2,281 4,999 17,341 11,620 36,053 47,673 65,014 
Continua 
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Conclusão 
Tabela 16 – Arrecadação municipal, estadual e transferências constitucionais (R$ Milhões) 

Ano 
Municipal Transferências 

Total 
(1+2) IPTU ISS Taxas ITBI 

Sub 
Total 1 

Estado¹ União² 
Sub 

Total 2 

2007 3,204 7,276 2,661 4,879 18,020 13,084 56,703 69,787 87,807 

2008 3,283 8,014 2,601 6,681 20,579 14,621 36,846 51,467 72,046 

2009 3,482 8,709 3,609 3,580 19,380 14,525 41,548 56,073 75,453 

2010 3,705 12,125 4,076 5,621 25,527 17,707 52,020 69,727 95,254 

2011 4,522 13,608 3,867 5,323 27,320 20,656 67,151 87,807 115,127 

2012 7,315 16,004 4,215 6,556 34,090 23,055 73,367 96,422 130,512 

Fontes: STN, Dados do Finanças do Brasil (Finbra) 
Nota: 

1 
Compõe: ICMS, IPVA, IPI sobre exportação, CIDE, Outras Participações. / 

2
 Compõe: FPM, 

ITR, FEP, FNDE, SUS, FNAS e demais transferências de caráter legal. 
 

Quanto às receitas de transferências governamentais, as que provêm do 

Estado e da União, ambas obtiveram aumento significativo, sendo de 146,4% e 

135% respectivamente. Na contramão desse aumento, houve redução na 

dependência financeira do município em relação às transferências, que reduziu a 

participação relativa de pouco mais de 76,6% em 2005 para menos de 74% em 

2012. 

 

2.4 Município de Santa Cruz Cabrália 

 

2.4.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

 

A tabela 17 explana o IDHM do município de Santa Cruz de Cabrália, 

juntamente com o da Bahia e do Brasil. Para o ano de 2010, o indicador para o 

município ficou em 0,654, ou seja, 0,006 abaixo do valor do Estado, e, por 

conseguinte também abaixo do valor obtido pelo País. O município ficou na faixa de 

Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). Entretanto é importante 

ressaltar que o índice para o referido ano apresentou um crescimento de 34,57% em 

relação à década passada, um patamar superior ao apresentado pelas duas esferas 

de governo. Assim a distância entre o IDHM e o limite máximo do índice, foi reduzido 

em aproximadamente 32,68% entre 2000 e 2010. 
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Tabela 17 – IDHM dos anos de 1991, 2000 e 2010  

                    Ano  
     Local 

1991 2000 Evolução 2010 Evolução 

STA. CRUZ CABRÁLIA 0,334 0,486 45,5% 0,654 34,57% 

BAHIA 0,386 0,512 32,64% 0,660 28,90% 

BRASIL 0,493 0,612 24,14% 0,727 18,80% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 

 

A tabela seguinte apresenta os componentes do IDHM, entre 1991 e 2000 

o indicador que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento 

de 0,159, que representa em termos percentuais 129,4%), seguida pela Renda e 

Longevidade. Da mesma forma ocorreu entre 2000 e 2010, entretanto com um 

crescimento mais elevado, em torno de 0,298, em termos percentuais um pouco 

menor 109,2%. Para essa década a Longevidade obteve um desempenho melhor do 

que a Renda, respectivamente 13,3% e 2,8%. 

 

Tabela 18 – Componentes do IDHM 

Componentes 1991 2000 Evolução 2010 Evolução 

Educação 0,119 0,273 129,4% 0,571 109,2% 

Longevidade 0,625 0,692 10,7% 0,784 13,3% 

Renda 0,502 0,607 20,9% 0,624 2,8% 

IDHM Educação 1991 2000 2010 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 15,62 23,81 45,58 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 12,22 61,75 85,64 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 10,22 38,92 83,36 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 12,34 10,69 54,79 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 7,00 5,62 31,86 

IDHM Longevidade 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 62,49 66,52 72,03 

IDHM Renda 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 181,32 349,72 388,28 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 

 

2.4.2 Produto Interno Bruto – PIB  

 
A seguir são apresentados pela tabela 19 os valores correspondentes ao 

PIB do município de Santa Cruz Cabrália e do Estado, para o período de 2004 a 

2010. Ressalta-se que todos os indicadores durante os sete anos de análise, 

obtiveram aumento. Quanto ao PIB Municipal a evolução foi na ordem de 123% e o 

PIB per capita de quase 180%. Para os itens que compõe o Valor Adicionado o 

crescimento também foi significativo, com destaque para a Agropecuária e a 

Indústria, que foram aproximadamente de 167% e 151,3%. O setor de Serviço 

obteve um aumento na ordem 97,1%. 



30 
 

Tabela 19 – Valor Adicionado, Impostos Sobre Produtos, PIB e PIB per capita a preços correntes (R$ 
Milhões) 

Ano 
Valor Adicionado (R$ Milhões) Impostos Sobre 

Produtos 
PIB 

PIB Per Capta 
(R$ 1,00) Agropecuária Indústria Serviço 

SANTA CRUZ CABRÁLIA 

2004 34,48 8,54 53,49 5,65 102,16 3.115,41 

2005 23,18 14,03 64,04 6,66 107,91 3.104,42 

2006 22,40 12,25 65,20 7,02 106,86 2.914,28 

2007 20,63 11,26 71,51 6,55 109,95 4.378,65 

2008 17,58 11,55 74,99 6,61 110,72 4.250,05 

2009 37,04 16,13 93,21 6,83 153,21 5.836,55 

2010 92,03 21,46 105,42 9,09 228,00 8.703,11 

BAHIA 

2004 7.372 20.892 39.797 11.022 79.083  5.780,06 

2005 6.726 25.158 46.331 12.704 90.919  6.581,04 

2006 6.491 25.285 50.727 14.018 96.521  6.918,97 

2007 8.221 26.793 60.147 14.491 109.652  7.787,40 

2008 8.991 29.530 66.864 16.123 121.508  8.378,41 

2009 9.375 34.821 77.221 15.658  137.075  9.364,71 

2010 9.796 41.090 84.807 18.647 154.340  11.007,47 

Fontes: SEI, IBGE 

 

O PIB Municipal em comparação ao do Estado seguiu a tendência de 

evolução dos demais municípios desse estudo, ou seja, obteve um crescimento 

superior. No caso de Santa Cruz Cabrália, esse crescimento foi a uma taxa acima 

dos 29%, entre os anos de 2004 e 2010. Todavia, a variação da taxa do valor 

adicionado para o setor de serviços do Estado foi superior em 3 pontos percentuais 

a do município.  

 

2.4.3 Finanças públicas 

 

As finanças públicas, aqui representadas pela arrecadação municipal, a 

qual é composta pelos tributos municipais e as transferências constitucionais entre 

os anos de 2005 a 2011. Ressalta-se que as informações referentes ao ano de 2012 

não estavam disponíveis no sitio do Sistema do Tesouro Nacional – STN. 

Dentre os quatro tributos municipais em estudo, todos apresentaram 

evolução ao longo do período, IPTU foi na ordem de quase 126%, o ISS foi de 

quase 13%, Taxas de 55% e o ITBI na ordem de 48%.  
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Tabela 20 – Arrecadação municipal, estadual e transferências constitucionais (R$ Milhões) 

Ano 

Municipal Transferências 
Total 
(1+2) IPTU ISS Taxas ITBI 

Sub 
Total 1 

Estado¹ União² 
Sub 

Total 2 

2005 0,280 1,740 0,535 0,251 2,806 4,571 11,491 16,062 18,868 

2006 0,327 1,907 0,595 0,382 3,211 5,215 12,891 18,106 21,317 

2007 0,468 1,625 0,666 0,528 3,287 4,042 15,473 19,515 22,802 

2008 0,469 1,982 0,451 0,351 3,253 2,749 14,980 17,729 20,982 

2009 0,427 1,260 0,536 0,385 2,608 3,268 16,344 19,612 22,22 

2010 0,518 1,648 0,773 0,426 3,365 4,279 18,124 22,403 25,768 

2011 0,632 1,965 0,829 0,372 3,798 5,181 21,644 26,825 30,623 

Fontes: STN, Dados do Finanças do Brasil (Finbra) 
Nota: 

1 
Compõe: ICMS, IPVA, IPI sobre exportação, CIDE, Outras Participações. / 

2
 Compõe: FPM, 

ITR, FEP, FNDE, SUS, FNAS e demais transferências de caráter legal. 
 

Em relação às transferências governamentais, Estado e União, conforme 

a tabela, constata-se que ambas obtiveram aumento, sendo de 13,3% para as 

Estaduais e 88,3% para as da União. Acompanhando o referido aumento, houve 

também crescimento na dependência financeira do município para com as esferas 

governamentais. Um grau de dependência calculado em mais de 85% para o 

primeiro da série, e passando para quase 88% ao seu final.    
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3 PRODETUR/NE II E O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO POLO COSTA DO 

DESCOBRIMENTO 

 

3.1 Prodetur/NE II  

 

3.1.1 Um breve histórico 

 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – Prodetur/NE 

foi uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o Banco 

do Nordeste do Brasil – BNB. Concebido como um programa de crédito voltado para 

o setor público (Estados e Municípios). Tinha como principal intuito, o de atender 

parte das demandas da cadeia produtiva do turismo, investindo em ações de 

natureza pública, criando condições favoráveis à expansão e melhoria da atividade 

turística na região Nordeste e com isso, melhorar a qualidade de vida das 

populações residentes nas áreas beneficiadas. 

A primeira experiência da parceria BID e BNB com o PRODETUR/NE I 

teve início em 1992, com a assinatura do Contrato de Empréstimo nº 841/OC-BR, 

simbolizando a primeira fase do Programa em dezembro de 1994. A utilização dos 

recursos ocorreu mediante contratos de subempréstimos com os nove estados do 

Nordeste e o município de Maceió/AL (único submutuário municipal), tendo sido 

aplicados recursos da ordem de US$ 643 milhões (sendo US$ 400 milhões de 

financiamento), entre 1995 e 2005, na execução de 264 projetos distribuídos entre: 

estudos; desenvolvimento institucional; saneamento básico; resíduos sólidos; 

recuperação e proteção ambiental; transporte; recuperação do patrimônio histórico e 

aeroportos (BNB, PCR 2005). A seguir, alguns dos principais resultados do 

Prodetur/NE em sua primeira fase: 

 

Tabela 21 – Principais Resultados Prodetur/NE I 

AÇÕES QUANTIDADE 

Vias Pavimentadas 1.025,10 km 

Patrimônio Histórico Recuperado 94.814 m² 

Investimento em Aeroportos US$ 220 milhões 

Saneamento Básico  971.888 habitantes 

Fonte: BNB Relatório de Término do Projeto – PCR 2005. 
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Em consolidação das ações da 1ª fase do Programa, foi desenhado o 

Prodetur/NE II, objeto de análise deste trabalho, visando incrementar os resultados e 

ampliar o escopo dos investimentos, com foco adicional na melhoria da gestão 

municipal do turismo e na qualificação dos serviços. O Contrato de Empréstimo 

1392/OC-BR do Prodetur/NE II foi assinado em 27/09/2002 e envolveu recursos da 

ordem de US$ 400 milhões, sendo US$ 240 milhões oriundos do Contrato de 

Empréstimo, firmado entre o Banco do Nordeste e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e um montante mínimo de US$ 160 milhões (40% do total) 

de contrapartida da União, dos Estados e dos Municípios. Sua execução se deu por 

meio de subempréstimos com cinco Estados Nordestinos que receberam 

investimentos da primeira fase (Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do 

Norte), além do Polo do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E o projeto teve 

nessa segunda fase, seu escopo de ações expandido, contemplando além de 

infraestrutura, ações voltadas para o fortalecimento da gestão do turismo, no nível 

estadual e municipal, ações de planejamento e capacitação profissional e 

empresarial do setor de turismo (Regulamento Operacional RO do PRODETUR/NE 

II).  

O Programa teve como objetivo geral a melhoria da qualidade de vida da 

população residente nos Polos turísticos situados nos estados participantes do 

Programa. Segue a definição de Polos turísticos de acordo o Relatório de Término 

do Projeto (PCR, 2012):  

 
Entendem-se como polos turísticos os grupos de municípios contíguos com 
atrações turísticas similares ou complementares, que têm a determinação 
comum de desenvolver a capacidade local necessária para uma gestão 
turística sustentável das correntes turísticas. Os polos turísticos permitem 
aos municípios captar benefícios turísticos, ambientais e sociais (estadias 
mais prolongadas na região, gestão ambiental e uma utilização mais 
eficiente de recursos alocados à infraestrutura pública e “comercialização” 
pública) que poderiam se perder se atuassem em forma individual. 
 

Quanto aos objetivos específicos do Programa, estavam ligados 

diretamente ao aumento das receitas geradas pelas atividades turísticas e o 

aprimoramento na administração dessas receitas por parte dos Estados e 

Municípios. Além disso, o Programa era composto de ações nas duas esferas de 

governo supracitadas, na promoção do desenvolvimento turístico autossustentável e 

responsável dentro das áreas contempladas com recursos do Financiamento.   
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Três áreas foram contempladas pelo Programa, denominadas 

Componentes. De acordo o Regulamento Operacional (RO) do PRODETUR/NE II, 

os três Componentes eram:  

 
 Componente 1. Fortalecimento da Capacidade Municipal de Gestão 
do Turismo, com atividades orientadas para garantir que o governo local e 
a população disponham de instrumentos adequados e desenvolvam a 
capacidade para manter e incrementar as atrações turísticas e os serviços 
locais necessários para o crescimento por longo prazo do turismo. 
 Componente 2. Planejamento Estratégico, Treinamento e 
Infraestrutura para o Crescimento Turístico, desenhado para assegurar 
que os Estados tenham a capacidade de planejamento e funcionamento 
para realização das atividades turísticas a seu cargo, assim como possam 
dispor da infraestrutura necessária ao desenvolvimento do seu setor de 
turismo.  
 Componente 3. Promoção de Investimentos do Setor Privado, com o 
objetivo de promover e ampliar a integração do setor privado como agente 
complementar do processo de financiamento do investimento público no 
desenvolvimento dos polos de turismo. 
 

Várias ações integrantes dos três Componentes do Programa eram 

passíveis de financiamento pelo PRODETUR/NE II, dentre elas, para o presente 

trabalho, destacam-se dois itens do componente de número dois: Treinamento e 

Infraestrutura para o Crescimento Turístico.  

O encerramento do PRODETUR/NE II se deu em 27/03/2012, com o 

investimento total de US$ 410,9 milhões, contemplando ações de 136 projetos de 

diversas modalidades, sendo US$ 239,2 milhões, representando 99,7% dos 

recursos oriundos do Contrato de Empréstimo 1392/OC-BR, firmado entre o Banco 

do Nordeste e o Banco Interamericano de Desenvolvimento e US$ 171,6 milhões, 

107,3% do valor total contratado com os estados como contrapartida local (recursos 

da União, dos Estados e dos Municípios). A tabela a seguir traz detalhadamente os 

números da execução do Programa. 

 

Tabela 22 – Comprometimento de Recursos do Financiamento/Submutuário - Categoria Custos 
Diretos – Final 1º Semestre 2012 (Milhares de US$) - Posição: Março/2012 

SUBMUTUÁRIO 
CONTRATADO APLICADO TOTAL 

APLICADO BID LOCAL BID LOCAL(*) 

BAHIA 39.000 56.196 38.947 46.878 85.825 
CEARÁ 60.000 46.584 60.239 27.604 87.843 
MINAS GERAIS 27.500 18.568 26.889 13.292 40.181 
PERNAMBUCO 75.000 85.567 75.072 37.461 112.533 
PIAUI 15.000 22.373 14.786 12.517 27.303 
RIO G NORTE 21.300 20.772 21.383 16.086 37.469 
BNB consultorias 2.200 750 1.852 14.246 16.098 
União (Contrap. Direta)    3.662 3.662 

TOTAL 240.000 250.810 239.166 171.746 410.914 

Fonte: BNB Relatório de Término do Projeto – PCR 2012 
Nota: (*) Inclui juros e comissão de crédito 
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A tabela 23 traz alguns dos principais resultados do Prodetur/NE em sua 

segunda fase: 

 

Tabela 23 – Principais Resultados Prodetur/NE I 

AÇÕES QUANTIDADE 

Vias Pavimentadas 436,87 Km 

Patrimônio Histórico Recuperado 68.249,49 m² 

Saneamento Básico  450.000 Habitantes 

Capacitação Profissional/Empresarial 25.538 pessoas 

Fonte: BNB Relatório de Término do Projeto – PCR 2012 

 

O Prodetur/NE II apresentou, em sua concepção, elementos inovadores e 

não usualmente aplicados na administração pública, não se caracterizando somente 

como um programa de infraestrutura, mas agregando uma visão de planejamento e 

de integração de todos os elos da cadeia produtiva do turismo, levando a discussão 

do setor a todos os atores que, direta e indiretamente, interagem com a atividade, 

seja na esfera pública ou privada, com a sociedade civil organizada amparado por 

um arcabouço desenvolvimentista.  

 

3.1.2 Programa de capacitação no âmbito do PRODETUR/NE II 

 

3.1.2.1 Capacitação no contexto nacional  

 

Antes de iniciar o assunto capacitação no âmbito do Prodetut/NE II, faz 

necessário retomar o marco legal e o conceito de educação profissional. O 

mecanismo que estabeleceu a educação profissional como um instrumento legal, foi 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Lei 9394/96. Definindo assim a educação 

profissional como uma modalidade integrada às demais formas da educação 

nacional. Por essa premissa é que o Estado deve garantir aos cidadãos o direito à 

profissionalização e ao desenvolvimento das habilidades para a vida profissional. 

Ainda no âmbito das questões legais, tem-se o Decreto Federal nº 

5154/04, que regulamenta o parágrafo 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da Lei nº 

9394/96 que dispõem sobre a educação profissional, estabelece que: 

 
Art 1º - A educação profissional, prevista no art 39 da Lei 9394/96, 
observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho 
Nacional de Educação, será desenvolvida por meios de Cursos e 
Programas de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores; Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de 
Graduação e Pós-Graduação. 
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De acordo o Art. 3º do Decreto 5.154/2004, que regulamenta o Cap. III da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, o qual faz alusão à 

importância dos cursos de Capacitação Profissional, conforme segue:  

 
Os cursos e programas de Formação Inicial e Continuada de trabalhadores, 
incluídos a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 
atualização, em todos os níveis de escolaridade, poderão ser ofertados 
segundo itinerários formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões 
para a vida produtiva e social. 
 

Ainda conforme o Art. 3º do Decreto 5.154/2004, os cursos e programas 

de Formação Inicial e Continuada objetivam: 

 
 Proporcionar aos trabalhadores, o desenvolvimento de aptidões para a 
vida produtiva e social; 
 Promover a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 
atualização de profissionais nas áreas da educação profissional e 
tecnológica; 
 Qualificar e requalificar trabalhadores, preparando-os para que se 
dediquem a um tipo de atividade profissional a fim de promover seu 
ingresso e/ou reingresso no mercado de trabalho; 
 Ampliar as competências profissionais de trabalhadores; 
 Despertar nos cidadãos o interesse para o reingresso na escola, em 
cursos e programas que promovam a elevação de escolaridade e o 
aumento da consciência sócio-ambiental. 
 

Por outro lado, na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, mais 

conhecida como Curso Técnico, aborda a Qualificação Técnica, objetiva a 

habilitação profissional. O público alvo dessa modalidade de educação profissional 

são os alunos matriculados ou oriundos do Ensino Médio (SENAI). Essa Habilitação 

Profissional é formada por cursos aprovados pelo sistema de ensino, voltados para 

conclusão da profissionalização do técnico de nível médio. Tais propostas têm um 

sentido comum de conduzir pessoas a determinados perfis profissionais.  

Também existem outras modalidades de formação técnica a serem 

utilizadas para a iniciação ou aperfeiçoamento, como oficinas, palestras, eventos 

técnico-científicos (seminários, congressos, etc.), cursos a distância, tele cursos, 

com enfoques direcionados para o objetivo a ser alcançado, podendo oscilar de 

mais teóricas ou mais práticas.  

Assim, há um conjunto de ofertas disponíveis que podem ser utilizadas 

nos programas de capacitação dos destinos turísticos que configuram em diferentes 

propostas.  
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3.1.2.2 Capacitação no contexto do PRODETUR/NE II 

 

Na avaliação do PRODETUR/NE I, feita pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, em parceria com a equipe técnica do Banco do Nordeste do 

Brasil – BNB, as ações de capacitação da população permanente, no setor turístico, 

foram insuficientes para prestar a vasta gama de serviços com a qualidade exigida 

para servir bem ao turista e demais visitantes (PCR, 2005).  

Dessa forma, partindo dos resultados obtidos com o PRODETUR/NE I e 

para garantir que os futuros investimentos no setor promovessem o crescimento do 

turismo de forma sustentável e responsável, em se tratando de longo prazo, foram 

fortalecidos no PRODETUR/NE II componentes e ações relacionados à melhoria da 

gestão administrativa e fiscal dos municípios e dos órgãos gestores do turismo; à 

preservação do patrimônio natural e cultural; bem como ações de conscientização e 

capacitação profissional e empresarial da população local, pilares importantes para 

um desenvolvimento sustentável (BID, RO 2002).  

Como já citado, foi dada uma maior importância no PRODETUR/NE II aos 

temas Capacitação Profissional e Capacitação Empresarial e de Gestores de 

Organizações não Governamentais - ONGs. Dessa forma, ambos foram inseridos 

em subcomponentes específicos:  

 

Tabela 24 – Capacitação Profissional e Capacitação Empresarial Subcomponentes 

TEMA SUBCOMPONENTE 

Capacitação Profissional 2. Planejamento Estratégico, Treinamento e 
Infraestrutura para o crescimento turístico. 

Capacitação Empresarial/Gestores ONGs 3. Promoção de Investimentos do Setor Privado 

Fonte: Regulamento Operacional do PRODETUR/NE II 

 

O Regulamento Operacional do PRODETUR/NE II trouxe consigo dois 

anexos, A e R, referentes à Capacitação Profissional e Empresarial, 

respectivamente, ambos de suma importância para orientar os governos estaduais e 

municipais sobre os procedimentos de execução dos subcomponentes acima 

citados. 

Vale ressaltar que os Anexos supramencionados tiveram sua formatação 

baseada na Lei de Diretrizes e Base da Educação do país observando as vertentes 

da Qualificação Profissional e Empresarial, direcionadas para o turismo, seguindo as 

diretrizes e normas do RELATÓRIO I METODOLOGIA DE CAPACITAÇÃO 
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PROFISSIONAL (BID, RIMCP 2001) do agente financiador internacional – BID, o 

qual determina as condições, critérios e exigências de acesso ao Programa, quais 

sejam:  

 
 Análise das necessidades de qualificação ou de aperfeiçoamento 
profissional dos Polos turísticos;  
 Identificação do público-alvo para qualificação;  
 As condições para o recebimento dos recursos para a qualificação bem 
como os procedimentos para execução;  
 Mecanismos de registro das atividades, controle, acompanhamento e 
avaliação dos resultados. 

 

O alinhamento das ações de Capacitação no âmbito do PRODETUR NE II 

foi norteado por diretrizes, as quais o Programa foi edificado e estão consolidadas 

no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Diretrizes das Ações de Capacitação 

DIRETRIZES 

A capacitação orientar-se-á para estabelecer nexos claros e viáveis com as Políticas Públicas de 
Turismo para desenvolvimento local, regional e nacional. 

A capacitação deve ser um instrumento de melhoria da qualidade do serviço prestado, de inserção 
no mundo do trabalho, orientada para o desenvolvimento de habilidades e competências, 
reconhecendo e valorizando os saberes e capacidades adquiridas, construídas pelos profissionais 
e empresários na atividade e em outras experiências de vida. 

A capacitação deve incluir planos destinados a sensibilizar, mobilizar e conscientizar a população 
residente, de forma a criar uma “Cultura da Hospitalidade” e de incentivo à “Formação Continuada”. 

A capacitação deve resultar em vantagens competitivas para os empresários e trabalhadores que a 
ela aderirem, por meio da formação de profissionais habilitados a ocuparem os postos de trabalho. 

A capacitação deve incluir ações de orientação e encaminhamento ao mercado de trabalho 
turístico ou a outras formas de vínculo de trabalho e geração de renda. 

A capacitação, para garantir a formação de cidadãos, deve ter como eixos articuladores a justiça 
social, a ética, a democracia e a cidadania como princípio básico para o desenvolvimento 
sustentável e de responsabilidade social no turismo. 

A capacitação deve fortalecer o papel de cada profissional do turismo, por meio do conhecimento 
da cadeia produtiva do turismo, do fortalecimento das redes de cooperação e da governança local. 

Fonte: Regulamento Operacional do PRODETUR/NE II 

 

O público-alvo para a Capacitação na formatação do PRODETUR/NE II 

foi prioritariamente aquele residente nas localidades onde estiverem ocorrendo 

investimentos, tanto na Profissional como na Empresarial. Desta forma, a concepção 

do Programa de Capacitação foi desenhada na perspectiva da construção de 

competências e composta essencialmente, de conteúdos, temas e desafios 

significativos do contexto produtivo da atividade turística local. Priorizam-se, assim, 

as necessidades, bem como as potencialidades da região a qual estava sendo 

beneficiada pelo recurso do Programa.  
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Outro ponto relevante na concepção metodológica do Programa, para o 

seguimento de Capacitação (BID, RIMCP 2001), paira nos princípios ideológicos, 

tais como: 

 
A democratização de oportunidades, respeito às diversidades, exercício da 
cidadania e princípios educacionais, dentre eles aprender a aprender como 
somatório do aprender a ser pessoa; aprender a ser profissional consciente 
da responsabilidade social implícita na qualidade do que faz; aprender a 
conviver sendo cidadão comprometido com as mudanças que assegurem 
qualidade à vida das pessoas da comunidade e implementem o 
desenvolvimento social, econômico e cultural. 
   

Assim, para o desenvolvimento do turismo sustentável torna-se 

imprescindível capacitar a população dos Polos turísticos, sejam empregados ou 

pessoas a procura de emprego, autônomos, empresários, gestores de ONGs, no 

intuito de aprimorar o nível de eficiência na prestação de serviços turísticos. Da 

capacitação empresarial depende a capacitação dos trabalhadores e deles o nível 

de qualidade na prestação dos serviços aos turistas e a sustentabilidade e 

maturidade de um destino turístico. Por isso, a integração entre os dois 

subcomponentes torna-se fundamental para o alcance dos resultados esperados.  

 

3.2 O Programa de capacitação do Polo Costa do Descobrimento  

 

3.2.1 Contextualização 

 

No início da década de 1990, foi elaborado pelo Governo do Estado da 

Bahia o Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia – PRODETUR/BA, parte 

do PRODETUR/NE I. Para que o Estado pudesse então efetuar a solicitação de 

empréstimo para o desenvolvimento do PRODETUR/NE II, em continuação ao 

PRODETUR/NE I, foi necessário a elaboração de PLANOS DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL (PDITS, 2002), 

para cada um dos Polos turísticos beneficiados na primeira fase. Para a Bahia foram 

definidos seis Polos turísticos prioritários, dos quais quatro já haviam recebidos 

investimentos do PRODETUR-NE I. O mapa 1, a seguir, apresenta a localização dos 

Polos turísticos existentes e novos, com destaque para a Costa do Descobrimento e 

seus respectivos municípios.   

 

 



40 
 

Figura 1 – Bahia contendo a delimitação dos Polos de Desenvolvimento Turístico (Mapa 1) 

 
Fonte: PDITS Costa do Descobrimento 2002 

 

De acordo com a informação trazida pelo mapa acima, em se tratando da 

Costa do Descobrimento, é importante ressaltar que para o processo de preparação 

do PDITS, com foco no dimensionamento e elaboração do Regulamento 

Operacional (RO) do PRODETUR-NE II, foi considerado apenas uma parte do Polo 

Costa do Descobrimento, denominada Zona Turística da Costa do Descobrimento, 

constituída pelos municípios de Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, em 

razão das seguintes constatações elencadas pelo PDITS:  

 
 Esta área foi beneficiada com investimentos de quase todos os 
componentes do PRODETUR NE I;  
 Como consequência, ela foi escolhida pelo BID como área objeto de 
avaliação amostral do PRODETUR NE I.  

 

Por isso que o PRODETUR/NE II, veio com a proposta de dar 

continuidade às ações e aos programas já implementados na Zona Turística Costa 
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do Descobrimento, integrante do Polo Costa do Descobrimento, e isso foi possível 

através de investimentos e ações que tinham como principais objetivos:  

 
 A melhoria da qualidade de vida da população fixa, avaliada pelo 
incremento dos postos de trabalho e renda, e pelo aumento da 
acessibilidade da população aos serviços urbanos;  
 A sustentabilidade ambiental, sociocultural e econômica da atividade 
turística no Polo Costa do Descobrimento, com ênfase no:  

 Incremento do gasto médio do turista na área;  

 Elevação do padrão de qualidade dos equipamentos e serviços turísticos; 

 Criação de condições para a redução dos riscos dos investimentos 
privados; e  

 Criação de mecanismos de conservação do patrimônio natural e 
sociocultural. (PDITS-CD 2002)  

 

3.2.2 Preparação do programa 

 

Na fase de preparação do programa, para poder se estabelecer metas e 

os resultados que poderiam ser alçados, foi contrato pelo BID uma empresa de 

consultoria com vistas à construção de um Levantamento Diagnóstico baseado nas 

orientações estabelecidas no Anexo E do Regulamento Operacional do 

PRODETUR/NE II, o qual se refere à Promoção de Investimentos no Setor Privado – 

Qualificação Profissional e Empresarial. O referido Levantamento Diagnóstico, que 

foi denominado como primeira etapa do trabalho da consultoria, teve como objetivo, 

apresentar uma visão geral da situação da educação profissional e empresarial, 

além de identificar o perfil do Polo quanto aos aspectos relacionados à atividade 

turística em cada um dos três municípios que o constitui. Posteriormente a essa 

primeira etapa, com o arcabouço de informações coletadas foi possível a elaboração 

do Programa de Capacitação do Polo Costa do Descobrimento, que se constituiu da 

segunda etapa do trabalho ora contratado. É importante ressaltar que essa segunda 

etapa elaborada pela consultoria, concretizada em um relatório, apresentou a 

realidade vivenciada naquele Polo sobre aspectos importantes referentes à 

população dos municípios, grau de instrução, distribuição etária, mercado de 

trabalho, perfil do turista e dos empresários, dentre outras informações julgadas 

pertinentes para traçar tal realidade. 

A partir das dificuldades apresentadas no diagnóstico, foram 

dimensionadas no documento Programa de Capacitação Profissional e Empresarial 

Empreendedora da Costa do Descobrimento (PCPEE-CD) as metas previstas para 

cada uma das modalidades de Capacitação, com intuito de minimizar as carências 
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por capacitação no Polo em estudo. Mais adiante serão discriminados 

detalhadamente cada modalidade e suas metas.  

Ressalta-se que as metas que foram dimensionadas estavam 

considerando os recursos disponíveis no âmbito do PRODETUR/NE II, visto que, as 

metas originais, na época identificadas a partir do levantamento diagnóstico, foram 

em proporções bem maiores.  

 

3.2.3 O programa 

 

Seguindo as normas e diretrizes constantes no Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento – (PDITS-CD, 2002) 

bem como o Regulamento Operacional do PRODETUR/NE II (RO) e o 

Levantamento Diagnóstico elaborado por uma consultoria contratada pelo BID, foi 

então criado o Programa de Capacitação Profissional e Empresarial Empreendedora 

da Costa do Descobrimento (PCPEE-CD), batizado como “Programa Boas Vindas”, 

teve seu início no ano de 2005 e seu encerramento no ano de 2009. A coordenação 

ficou por conta do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Cultura e 

Turismo/SUINVEST e teve como parceiros executores o SEBRAE - Serviço de Apoio 

à Micro e Pequenas Empresas, nas ações voltadas para capacitação dos 

empresários; o SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, nas 

atividades para aperfeiçoamento da mão-de-obra; o Instituto de Hospitalidade – IH, 

responsável pela certificação dos profissionais do setor de turismo; e como órgãos 

financiadores o Banco do Nordeste do Brasil – BNB, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID e Ministério do Turismo – MTUR.  Contava também com o 

apoio das Prefeituras das cidades que compõe o Polo da Costa do Descobrimento, 

Associação dos Dirigentes Lojistas – CDL, Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis – ABIH, Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV e 

empresários locais. 

Nesse ínterim, o governo do Estado da Bahia definiu como três principais 

estratégias de desenvolvimento do turismo: a infraestrutura, o marketing e a 

capacitação, sendo as duas últimas contempladas no âmbito do PRODETUR/NE II. 

Considerando a vasta extensão territorial do Estado, as ações de capacitação 

contemplaram quatro Polos de Turismo distintos, a saber: Polo Salvador e Entorno; 

Polo Litoral Sul; Polo Chapada Diamantina e Polo Costa do Descobrimento. Neste 
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trabalho será tratado apenas do Programa de Capacitação Profissional e 

Empresarial Empreendedora da Costa do Descobrimento (PCPEE-CD).  

O Programa procurou apresentar um modelo de educação para o turismo 

que focado nas pessoas e organizações, fortalecido no intuito de construir um 

conceito de cidade que se potencializa como educadora e aprendiz, em que ambos 

usufruíssem das oportunidades, promovendo e compartilhando do desenvolvimento 

econômico, da harmonia das relações consolidando a cidadania. Como objetivo 

principal pretendido era de implementar ações de capacitação tanto profissional 

como empresarial em Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, contribuindo 

dessa formar, para tornar a Costa do Descobrimento um destino turístico 

competitivo, sustentável, diferenciado, com identidade própria e referência em 

qualidade de serviços ao turista. Optou-se em adotar processos flexíveis de 

capacitação, adequados às necessidades e condições dos agentes e atores 

envolvidos, potencializando as competências técnicas pessoais e interpessoais, 

facilitando a transferência da qualificação para o desempenho profissional e o 

aumento da empregabilidade do seu público-alvo (PDITS-CD 2002). 

Em consonância com o Relatório I Metodologia de Capacitação 

Profissional (2001) elaborado pelo BID, e o Programa de Capacitação Profissional e 

Empresarial Empreendedora da Costa do Descobrimento (2006) elaborado pela 

Superintendência de Investimento de Polos Turísticos – SUINVEST, órgão da 

Secretária da Cultura e Turismo do Governo do Estado da Bahia, foi definido a 

operacionalização do Programa de Capacitação da Costa do Descobrimento no 

âmbito do PRODETUR/NE II. Primeiro ponto importante que pode ser destacado 

nesse momento, diz respeito ao público alvo, que como já dito acima a prioridade 

das vagas eram para a população local, todavia com alguns critérios, como segue: 

 
Profissionais empregados, trabalhadores do setor de turismo; pessoas com 
idade a partir de 16 anos, sem experiência e sem formação na área de 
turismo; jovens em situação de risco de exclusão social, com idade a partir 
de 14 anos, que podem ser contratados na qualidade de aprendizes, 
pessoas desempregadas em busca de novas oportunidades no mercado de 
trabalho turístico; artesãos ou candidatos a artesãos, prestadores 
autônomos de pequenos serviços, pequenos agricultores, artistas plásticos, 
músicos, cantores, dançarinos, artistas circenses, trabalhadores que servem 
ou pretendem servir à indústria de turismo, bem como empresários, em 
especial os proprietários de micro, pequenas e médias empresas turísticas. 
(RO PRODETUR/NE II). 
 

Um segundo ponto fundamental que as normas operacionais definiram, 
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foram as modalidades da Capacitação Profissional e Empresarial. Entretanto, para 

fins de objeto da avaliação dessa dissertação, foram escolhidas as ações destinada 

às modalidades constantes do projeto de Capacitação Empresarial.  

 

3.2.4 Capacitação Empresarial 

  

A Capacitação Empresarial foi formulada para o desenvolvimento da 

capacidade empreendedora e de gestão dos empreendimentos turísticos e 

direcionada aos proprietários e gerentes de micro, pequenas e médias empresas, 

além dos gestores de Organizações não Governamentais (ONGs). 

 

3.2.4.1 Modalidades 

  

A Capacitação Empresarial teve uma previsão orçamentária na ordem de 

R$ 751.100,00 (setecentos e cinquenta e um mil e cem reais) e foi composta por 

cinco modalidades: Qualidade Profissional; Excelência em Serviço; Organização de 

Aprendizagem; Fortalecimento do Associativismo Empresarial e Responsabilidade 

Social. O quadro 2 a seguir apresenta com detalhes o estilo de modalidade e seu 

público alvo.  

 

Quadro 2 – Capacitação Empresarial Modalidade e Público Alvo  

CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 

MODALIDADE PÚBLICO-ALVO 

Fortalecimento do 
Associativismo Empresarial 

É uma modalidade composta por workshop e desenvolvimento de 
projetos. Destina-se a incentivar a proposição e formatação de 
projetos de fortalecimento do associativismo, a serem 
desenvolvidos pelos próprios empresários. 

Qualidade Profissional 

Tem como proposta incentivar o engajamento das empresas em 
Programas de Capacitação Profissional em serviço e em Programas 
de Certificação da qualidade profissional de seus empregados. 
Envolve seminários de divulgação e sensibilização e grupos de 
encontros de empresários envolvidos em projetos comuns de 
capacitação e certificação. 

Excelência em Serviço 
Destina-se à implementação de processos de melhoria da 
qualidade nos processos de prestação de serviços, em direção a 
excelência.  

Organização de 
Aprendizagem 

É uma modalidade que pode ser posterior às de Qualidade 
Profissional e de Excelência em Serviços. Destina-se a transformar 
as organizações em ambiente de aprendizagem permanente, 
articulada com a perspectiva de cidade educativa. 

Responsabilidade Social 
Destinada a envolver as empresas em projetos de responsabilidade 
social, em especial os destinados a promover o desenvolvimento 
sustentado do turismo. 

Fonte: Regulamento Operacional do PRODETUR/NE II    
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3.2.4.2 Metas  

  

a) Modalidade 1 – Fortalecimento do Associativismo Empresarial 

 

Esta modalidade teve como proposta principal a conscientização e 

sensibilização de dirigentes de empreendimentos turísticos e de ONGs quanto ao 

valor e importância do associativismo como estratégia de gestão. Outra perspectiva, 

dizia respeito à elaboração e desenvolvimento de projetos para o associativismo, 

incentivar os líderes empresariais comunitários, capacitar lideranças, aprimorar 

atuação dessas lideranças e estimular a criação de uma central de negócios 

(PCPEE-CD, 2006). O quadro 3 a seguir, apresenta as Metas da Modalidade 1, 

quantidade de empresas e o tempo de capacitação. 

 

Quadro 3 – Modalidade 1 – Metas 

METAS DA MODALIDADE 
QUANTIDADE 
(EMPRESAS) 

TEMPO 

Capacitar líderes empresariais e comunitários para a cultura da cooperação e associativismo 

 Workshop Local da Cultura da Cooperação 285 3 ANOS 

 Workshop Regional da Cultura da Cooperação 14 3 ANOS 

 Seminário de Integração das Redes Associativas 30 3 ANOS 

 Programa para Desenvolvimento de Lideranças 75 3 ANOS 

 Programa de Excelência de Lideranças e Entidades Associativas 30 3 ANOS 

 Programa de Formação e Gestão de Redes Associativas 90 3 ANOS 

 Programa Central Associativa de Negócios no Turismo 10 3 ANOS 

TOTAL 534  

Fonte: Programa de Capacitação Profissional e Empresarial Empreendedora para a Costa do 
Descobrimento – 2006 

 

Em consonância com o PCPEE-CD (2006), as metas citadas, deveriam 

considerar a realização dos seguintes eventos: 

 19 workshops para a sensibilização e mobilização de 570 líderes, 

empresários, dirigentes e gerentes de ONGs visando a sua 

participação no processo e envolvendo 285 empresas;  

 01 workshop regional com a participação de 60 líderes, empresários e 

dirigentes de entidades associativas visando o fortalecimento da 

cooperação para o desenvolvimento empresarial e comunitário – 14 

empresas; 
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 01 Seminário de integração das redes associativas visando integrar os 

participantes das redes associativas. Envolvendo 60 participantes de 

30 empresas; 

 05 programas para lideranças visando desenvolver os comportamentos 

atuantes e éticos e ações práticas que promovam a evolução dos seus 

segmentos envolvendo 125 participantes e 75 empresas; 

 02 programas de excelência de lideranças e entidades associativas 

visando à elaboração de projetos para o fortalecimento do 

associativismo, com o apoio de consultoria especializada envolvendo 

50 participantes e 30 empresas; 

 06 programas de formação e gestão de redes associativas visando a 

conscientização quanto à importância da participação e cooperação, 

para que as necessidades individuais sejam satisfeitas através do 

grupo. Envolvendo 150 participantes e 90 empresas; 

 01 curso/consultoria coletiva voltado para estimular a criação de 

estruturas de compra e venda conjunta nas entidades empresariais 

(central de negócios). Envolvendo 10 empresas. 

A previsão de investimento total da Modalidade 1 foi em torno de R$ 

135.250,00 (Cento e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), distribuídos em 

35 eventos e 1057 participações. A tabela 25 a seguir, demonstra o cronograma 

físico e financeiro: 

 

Tabela 25 – Distribuição Anual das Turmas e Investimentos da Modalidade 1 

ATIVIDADES 
QUANTIDADE DE TURMAS 

TOTAL 
ANO I ANO II ANO III ANO IV 

Workshops Locais 

Eventos 19 0 0 0 19 

Participações 600 0 0 0 600 

Investimento R$ 22.800,00 0,00 0,00 0,00 22.800,00 

Workshop Regional 

Eventos 1 0 0 0 1 

Participações 57 0 0 0 57 

Investimento R$ 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 

Seminário de Integração das Redes 

Eventos 0 0 1 0 1 

Participações 0 0 60 0 60 

Investimento R$ 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 

 Programa Básico de Liderança 

Eventos 02 0 03 0 5 

Participações 50 0 75 0 125 

Investimento R$ 8.000,00 0,00 12.000,00 0,00 20.000,00 

Curso Consultoria/Excelência 

Eventos 0 0 2 0 2 

Participações 0 0 50 0 50 

Investimento R$ 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00* 
Continua  
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Conclusão 
Tabela 25 – Distribuição Anual das Turmas e Investimentos da Modalidade 1 

ATIVIDADES 
QUANTIDADE DE TURMAS 

TOTAL 
ANO I ANO II ANO III ANO IV 

Formação e Gestão de Redes 
Associativas 

Eventos 0 0 6 0 6 

Participações 0,00 0 150 0 150 

Investimento R$ 0,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 

Curso Consultoria Coletiva/Central 
de Negócios 

Eventos 0 0 01 0 1 

Participações 0 0 15 0 15 

Investimento R$ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

TOTAL 

Eventos 22 0 13 0 35 

Participações 707 0 350 0 1057 

Investimento R$ 46.050,00 0,00 89.200,00 0,00 135.250,00 

Fonte: Programa de Capacitação Profissional e Empresarial Empreendedora para a Costa do 
Descobrimento – 2006 
Nota: * Este valor inclui 8 horas de assessoria por entidade associativa. Total de 15 entidades. 

 

b) Modalidade 2 – Qualidade Profissional 

 

Esta modalidade tinha como proposta incentivar o engajamento de 

dirigentes de empreendimentos turísticos em programas de Capacitação em Serviço 

e Programas da Qualidade Profissional, tendo como foco os princípios básicos da 

prestação de serviços com qualidade e da cultura da hospitalidade e visando obter a 

satisfação do cliente através do aprimoramento dos processos organizacionais 

(PCPEE-CD). 

O plano desta modalidade de Capacitação Empresarial Empreendedora 

teve o intuito de atuar como instrumento sintetizador, organizando as vivências 

práticas referentes à qualidade profissional com o sentido de trazer mais valor para 

os produtos e serviços que os empreendimentos oferecessem ao mercado. O 

quadro abaixo, apresenta as Metas da Modalidade 2, quantidade de empresas e o 

tempo de capacitação. 

 

Quadro 4 – Modalidade 2 – Metas 

METAS DA MODALIDADE 
QUANTIDADE 
(EMPRESAS) 

TEMPO 

Capacitar empresários para Qualidade dos Serviços prestados 

 Workshop da Qualidade Profissional 480 3 ANOS 

 Grupos de Encontro 105 3 ANOS 

TOTAL  585  

Fonte: Programa de Capacitação Profissional e Empresarial Empreendedora para a Costa do 
Descobrimento – 2006 

 

O PCPEE-CD (2006), também estabeleceu como deveriam ser realizadas 

as metas citadas, considerando os seguintes eventos e suas quantidades: 
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 16 Workshops de sensibilização dos empresários sobre a importância 

da Qualidade Profissional e do Programa de Certificação nos 

Empreendimentos Turístico. Envolve 480 empresas; 

 06 reuniões/grupos de encontro anuais com os empresários que 

aderirem ao Programa visando à apresentação do programa de 

capacitação de forma detalhada: carga horária, módulos, período de 

execução, programa de certificação, avaliações diagnósticas. 

Envolvendo 105 empresas.  

A modalidade teve no seu escopo, uma previsão total de investimento na 

ordem de R$ 44.800,00 (Quarenta e quatro mil e oitocentos reais), distribuídos em 

28 eventos e 1120 participações. A tabela 26 a seguir, demonstra o cronograma 

físico e financeiro: 

  

Tabela 26 – Distribuição Anual das Turmas e Investimentos da Modalidade 2 

ATIVIDADES 
QUANTIDADE DE TURMAS 

TOTAL 
ANO I ANO II ANO III ANO IV 

Workshop Qualidade 

Eventos 4 6 6 0 16 

Participações 340 300 300 0 940 

Investimento R$ 11.200,00 16.800,00 16.800,00 0,00 44.800,00 

Grupo de Encontro 

Eventos 0 6       6 0 12 

Participações 0 90 90 0 180 

Investimento R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 

Eventos 4 12 12 0 28 

Participações 340 390 390 0 1.120 

Investimento R$ 11.200,00 16.800,00 16.800,00 0,00 44.800,00 

Fonte: Programa de Capacitação Profissional e Empresarial Empreendedora para a Costa do 
Descobrimento – 2006 

 

c) Modalidade 3 – Excelência em Serviços 

 

A Modalidade 3 – Excelência em Serviços teve como objetivo capacitar 

dirigentes de empreendimentos turísticos e de Organizações não Governamentais - 

ONGs em programas voltados para a excelência em serviços. Seu conteúdo e ações 

estavam direcionados para a busca e incorporação contínua de comportamentos 

que implantassem nas organizações, a cultura da hospitalidade e promovessem o 

desenvolvimento de competências, as quais conduziriam à melhoria da qualidade 

nos processos de prestação de serviços em direção a excelência. Foram executados 

workshops, cursos de gestão da qualidade e grupos de encontros distribuídos ao 

longo da execução do programa. 
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A meta dos Planos desta modalidade foi alinhada ao Programa de 

Certificação no Setor de Turismo do Estado da Bahia - Bahia Qualitur (2003), uma 

iniciativa pioneira do Governo do Estado, que visava aumentar a competitividade do 

setor através da gestão da qualidade nas empresas que aderirem ao Programa. A 

seguir o quadro 5, apresenta as Metas da Modalidade 3, quantidade de empresas e 

o tempo de capacitação. 

 

Quadro 5 – Modalidade 3 – Metas 

METAS DA MODALIDADE 
QUANTIDADE 
(EMPRESAS) 

TEMPO 

Capacitar empresários para Excelências dos Serviços 

 Workshop sobre Empreendedorismo, Gestão e Turismo 
Sustentável 360 3 ANOS 

 Programa EMPRETEC 75 3 ANOS 

 Programa Gestão Empreendedora 130 3 ANOS 

 Grupos de Encontros de Empresários - (Clube Excelência no 
Turismo) 130 3 ANOS 

 Consultoria de Qualidade 115 3 ANOS 

 Seminário Tendências na Hotelaria 70 3 ANOS 

TOTAL  880  

Fonte: Programa de Capacitação Profissional e Empresarial Empreendedora para a Costa do 
Descobrimento – 2006 

 

A seguir é detalhada a formatação das metas citadas, apresentado como 

elas deveriam ocorrer, de acordo o PCPEE-CD (2006):  

 12 eventos de Sensibilização e Mobilização de empresários dirigentes 

de ONGs quanto à gestão empreendedora e turismo sustentável. 

Envolvendo 360 empresas e 600 participações. 

 3 Cursos visando o desenvolvimento de comportamentos 

empreendedores. Envolvendo 30 empresas e 90 participantes. 

 2 cursos sobre gestão empreendedora visando melhorar a eficiência e 

a competitividade das empresas. Envolvendo 130 empresas e 200 

participações. 

 6 grupos de encontros de empresários, por segmento e localidade, 

totalizando 144 eventos, para aprimoramento e intercâmbio de práticas 

pela gestão da qualidade (Clube de Excelência). Envolvendo 130 

empresas e 2880 participações.  

 Consultoria especializada, por empresa, visando avaliar as suas 

práticas administrativas e fazer recomendações quanto à melhoria dos 

seus processos internos de gestão. Envolvendo 115 empresas; 
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 1 seminário sobre as tendências na hotelaria visando aumentar a 

competitividade no mercado hoteleiro. Envolvendo 70 empresas e 120 

participantes. 

No planejamento para a Modalidade 3, foram previstos investimentos em 

torno de R$ 571.050,00 (Quinhentos e setenta e um mil e cinquenta reais), 

distribuídos em 162 eventos e 3.950 participações. A tabela a seguir, demonstra o 

cronograma físico e financeiro: 

 

Tabela 27 – Distribuição Anual das Turmas e Investimentos da Modalidade 3 

ATIVIDADES 
QUANTIDADE DE TURMAS 

TOTAL 
ANO I ANO II ANO III ANO IV 

Workshop Empreendedorismo 

Eventos 6 6 0 0 12 

Participações 300 300 0 0 600 

Investimento R$ 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 24.000,00 

Desenvolvimento de 
comportamentos Empreendedores 
(Empretec) 

Eventos 1 1 1 0 3 

Participações 30 30 30 0 90 

Investimento R$  25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 75.000,00 

Gestão Empreendedora 

Eventos 0 0 2 0 2 

Participações 0 0 60 0 60 

Investimento R$ 0,00 0,00 56.900,00 0,00 56.900,00 

Grupos de Encontro/Clube de 
Excelência 

Eventos 24 120 0 0 144 

Participações 480 2400 0 0 2880 

Investimento R$ 24.000,00 192.000,00 0 0 216.000,00 

Consultoria 

Eventos - - - - -* 

Participações 100 100 0 0 200 

Investimento R$ 79.875,00 106.500,00 0,00 0,00 186.375,00 

Seminário Tendências da Hotelaria 

Eventos 0 1 0 0 1 

Participações 0 120 0 0 120 

Investimento R$ 0,00 12.775,00 0,00 0,00 12.775,00 

TOTAL 

Eventos 31 128 3 0 162 

Participações 910 2950 90 0 3950 

Investimento R$ 140.875,00 348.275,00 81.900,00 0,00 571.050,00 

Fonte: Programa de Capacitação Profissional e Empresarial Empreendedora para a Costa do 
Descobrimento – 2006 
Fonte: * Consultoria direcionada para o mínimo de 100 empresas 

 

d) Modalidade 4 – Organização de Aprendizagem 

 

Mantendo o foco da preparação dos dirigentes de empreendimentos 

turísticos, a Modalidade 4 – Organização de Aprendizagem tinha como ideia central, 

criar uma dinâmica organizacional que atualizasse continuamente os conhecimentos 

e habilidades que atendessem às novas exigências do mercado de trabalho. Seu 

objetivo era oportunizar aos participantes a aprendizagem necessária à definição e 

implementação de um sistema de gestão estratégica capaz de permitir a melhoria 

dos empreendimentos. Com isso, pretendia-se que as organizações se 
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transformassem em ambientes de aprendizagem permanente, em que todos 

aprendessem, compartilhassem experiências, inovações e práticas, com o objetivo 

de cumprir as metas organizacionais (PCPEE-CD). A seguir o quadro 6, apresenta 

as Metas da Modalidade 4, quantidade de empresas e o tempo de capacitação. 

 

Quadro 6 – Modalidade 4 – Metas 

METAS DA MODALIDADE 
QUANTIDADE 
(EMPRESAS) 

TEMPO 

Capacitar empresários para Organizações de Aprendizagem 

 Grupos de Encontro 105 3 ANOS 

Fonte: Programa de Capacitação Profissional e Empresarial Empreendedora para a Costa do 
Descobrimento – 2006 

 

Essa meta considera que seriam apoiados 02 eventos para cada um dos 

06 Grupos de Encontros do Clube da Excelência (Modalidade 3), visando facilitar o 

aprimoramento e intercâmbio de práticas voltadas para Organização de 

Aprendizagem. Desse modo, as despesas seriam custeadas através do orçamento 

da Modalidade 3 – Excelência em Serviços, fazendo parte da Meta: Grupos de 

Encontros de Empresários - (Clube Excelência no Turismo). A tabela 28 apresenta 

apenas o cronograma físico: 

 

Tabela 28 – Distribuição Anual das Turmas e Investimentos da Modalidade 4 

ATIVIDADES 
QUANTIDADE DE TURMAS 

TOTAL 
ANO I ANO II ANO III ANO IV 

Grupo de Encontro 

Eventos 0 6 6 0 12 

Participações 0 120 120 0 240 

Investimento R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 

Eventos 0 6 6 0 12 

Participações 0 120 120 0 240 

Investimento R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Programa de Capacitação Profissional e Empresarial Empreendedora para a Costa do 
Descobrimento – 2006 

 

e) Modalidade 5 – Responsabilidade Social 

  

O objetivo maior dessa modalidade era de conscientizar e sensibilizar 

dirigentes de empreendimentos turísticos e de ONGs, quanto ao valor e à 

importância dos seus empreendimentos participarem, de forma ativa, em programas 

sociais voltados para o bem-estar da comunidade onde suas empresas e instituições 

estavam inseridas. Através da disponibilização de conhecimentos e técnicas para 

organizar e colocar em prática programas efetivos de mudanças, especialmente 

aqueles relacionados ao desenvolvimento sustentável, sensibilizando os 
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empresários para a implementação de projetos de responsabilidade social não 

assistencialista. (PCPEE-CD). A seguir o quadro 7, apresenta as Metas da 

Modalidade 5, quantidade de empresas e o tempo de capacitação. 

 

Quadro 7 – Modalidade 5 – Metas 

METAS DA MODALIDADE 
QUANTIDADE 
(EMPRESAS) 

TEMPO 

Capacitar empresários para Responsabilidade Social 

 Grupos de Encontro 105 3 ANOS 

Fonte: Programa de Capacitação Profissional e Empresarial Empreendedora para a Costa do 
Descobrimento – 2006 
 

Da mesma forma que a Modalidade 4, seriam realizados 02 eventos para 

cada um dos 06 Grupos de Encontros do Clube da Excelência (Modalidade 3), com 

o intuito de promover o aprimoramento e intercâmbio de práticas voltadas para 

Responsabilidade Social. Do mesmo modo, as despesas seriam custeadas através 

do orçamento da Modalidade 3 – Excelência em Serviços, correspondente a Meta: 

Grupos de Encontros de Empresários - (Clube Excelência no Turismo). A tabela 29 

apresenta apenas o cronograma físico: 

 

Tabela 29 – Distribuição Anual das Turmas e Investimentos da Modalidade 5 

ATIVIDADES 
QUANTIDADE DE TURMAS 

TOTAL 
ANO I ANO II ANO III ANO IV 

Grupo de Encontro 

Eventos 0 6 6 0 30 

Participações 0 120 120 0 240 

Investimento R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 

Eventos 0 6 6 0 12 

Participações 0 120 120 0 240 

Investimento R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Programa de Capacitação Profissional e Empresarial Empreendedora para a Costa do 
Descobrimento – 2006 

 

3.2.4.3 Implantação 

 

A execução do Programa de Capacitação da Costa do Descobrimento 

teve seu início em 29 de abril de 2005 nos municípios de Porto Seguro, Santa Cruz 

Cabrália e Belmonte. O lançamento formal aconteceu em Porto Seguro, tendo como 

públicos-alvo empresários, sociedade civil, entidades e associações da região, 

prefeitos e demais autoridades locais, contando ainda, com a participação de 

representantes das equipes técnicas do Estado da Bahia e do Banco do Nordeste.  

Em 30/05/2005 o Governo do Estado da Bahia firmou contrato de nº 

006/2005 com o SEBRAE, no valor de R$ 751.100,00 (setecentos e cinquenta e um 
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mil e cem reais), com o objetivo de executar todas as ações do Programa de 

Capacitação Empresarial. 

Inicialmente, o programa foi coordenado pela Superintendência de 

Investimentos em Polos Turísticos – SUINVEST, da Secretaria da Cultura e Turismo 

do Governo do Estado da Bahia. Com a assunção da nova equipe de governo no 

ano de 2007, foi então criada a Superintendência de Serviços Turísticos - SUSET, 

que passou a ser a responsável pela capacitação profissional e empresarial naquela 

Secretaria.  

De acordo o Relatório de Atividades do Programa de Capacitação 

Profissional e Empresarial Empreendedora (RAPCPEE, 2006), a execução do 

Programa iniciou-se pela modalidade “Formação de Formadores” tendo em vista 

destinar-se àqueles interessados em atuar como docentes, isto é, instrutores nas 

demais modalidades previstas no projeto. Após esta primeira fase de treinamento 

dos formadores com a sua consequente certificação, foram iniciadas as demais 

modalidades previstas no programa.  

Como prioridade foi selecionada três modalidades para a Capacitação 

Empresarial: Fortalecimento do Associativismo, Qualidade Profissional e Excelência 

em Serviço (RAPCPEE, 2006).  

Importante ressaltar que em todas as modalidades estavam 

contempladas oficinas introdutórias, com vistas a deixar os participantes informados 

a respeito do Programa e sensibilizá-los para uma nova percepção e consciência 

sobre turismo e as oportunidades de desenvolvimento decorrentes da assimilação 

dos conceitos de Excelência em Serviços, Certificação Profissional, Turismo 

Sustentado, Cidade Aprendiz, Cultura da Hospitalidade, além de despertá-los para 

projetos de autodesenvolvimento (BID, RIMCP 2001). 

Antes do treinamento, era realizada uma avaliação diagnóstica, a qual 

permitia identificar com precisão quais eram as principais carências de capacitação. 

Este recurso metodológico proporcionou racionalidade, foco e economia de tempo e 

investimentos. A avaliação diagnóstica tinha como objetivo balizar o nível de 

competência dos profissionais que prestavam serviços na Costa do Descobrimento, 

e seus resultados deveriam servir de base para estruturar os planos do Programa de 

Capacitação (BID, RIMCP 2001). 
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Salienta-se que, no referido Programa, as ocupações que foram 

certificadas estavam em consonância com as Normas do Sistema Brasileiro de 

Certificação da Qualidade Profissional para o Setor de Turismo (RAPCPEE, 2006). 

A Avaliação para Certificação tinha como propósito certificar as 

competências profissionais adquiridas pelos egressos dos cursos de formação, as 

quais deviam fazer parte ou estarem inseridas em uma trajetória de 

Desenvolvimento Profissional Permanente e de busca continuada da Excelência em 

Serviços. Sabe-se que, a certificação é um processo que constata o domínio das 

competências requeridas de um determinado ofício. 

 

3.2.4.4 Execução física 

 

A Capacitação Empresarial teve como público-alvo os proprietários de 

micro, pequenas e médias empresas, profissionais e gestores de ONGs, com o 

intuito de prepará-los para a adoção de técnicas gerenciais baseadas em conceitos 

de qualidade, e da consequente melhoria da gestão empresarial. Além disso, trazia 

consigo também, a função de sensibilizar os empresários para o engajamento do 

seu empreendimento aos programas de Capacitação Profissional, da Certificação da 

Qualidade Profissional dos seus colaboradores e, da própria empresa, a Programas 

de Certificação (PCPEE-CD).  

Como informado no tópico Metas, duas das cinco modalidades 

(Responsabilidade Social e Organizações de Aprendizagem), teve suas atividades 

inseridas como módulos do Clube de Excelência, tendo os respectivos custos sido 

repassados para essa modalidade. Assim, foram executadas três modalidades: 

Fortalecimento do Associativismo, Qualidade Profissional e Excelência em Serviços. 

A seguir, será discriminada a execução de cada uma. 

 

a) Fortalecimento do associativismo empresarial  

 

Foram realizados diversos eventos para sensibilizar os dirigentes de 

empreendimentos turísticos quanto ao valor e importância do associativismo como 

estratégia de gestão. Essa modalidade contabilizou 52 grupos e 705 participações, 

sendo inicialmente previsto 35 grupos e 1157 participações (PCR, 2012). Assim 
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essa modalidade atingiu aproximadamente 61% da sua meta. O quadro a seguir 

apresenta detalhadamente a execução da referida modalidade:  

 

Quadro 8 – Execução da Modalidade Fortalecimento do Associativismo Empresarial* 

EVENTO SEGMENTOS PARTICIPANTES 
QUANTIDADE DE 
PARTICIPAÇÕES 

 
Workshop “Cultura da 
Cooperação” 

Bares, restaurantes, barracas de praia, guias de 
turismo, comerciantes, taxistas, hotéis, pousadas, 
agências de viagem, e ao comércio informal. 

 
 

383 

Fórum Regional de 
Entidades e Lideranças 

Empresários e dirigentes de entidades 
associativas 

 
57 

 
Oficinas de Redes 
Associativas 

Empresários, dirigentes de entidades 
associativas, agentes prestadores de serviço no 
ramo do Turismo. 

 
218 

Curso “Liderar” Lideres comunitários 47 

TOTAL 705 

Fonte: Relatório Final de Projeto – PCR, 2012  
Nota: * Para a Capacitação Empresarial foram consideradas as empresas que participaram do              
Clube de Excelência, evento de maior importância do Programa. 

 

b) Qualidade profissional 

  

Visando estimular os empresários a novas práticas para o 

desenvolvimento e gestão de equipes de trabalho com alto nível de serviços 

prestados aos turistas, que foi executado dentro do Programa de Capacitação 

Empresarial, a modalidade Qualidade Profissional. Foram realizados 20 Workshops 

de Sensibilização para a Qualidade, dos 28 inicialmente previstos, totalizando 614 

participações, de um total de 1120 estipuladas na meta (PCR, 2012).  

Essa modalidade por sua vez realizou aproximadamente 55% de sua 

meta. Ressalta-se que, para a Capacitação Empresarial foram consideradas as 

empresas que participaram do Clube de Excelência, evento de maior importância do 

Programa (PCR, 2012).  

 

c) Excelência em serviços 
 

Como já citado, essa modalidade tinha como propósito capacitar 

dirigentes de empreendimentos turísticos em programas voltados para excelência 

em serviços. A execução das ações se deu de acordo o quadro a seguir: 
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Quadro 9 – Execução da Modalidade Excelência em Serviços 

EVENTO SEGMENTOS PARTICIPANTES EMPRESAS PARTICIPAÇÕES 

Clube de Excelência* 
Empresas da região 

120 2.978 Consultoria da Qualidade 

Seminário “Desafios para 
Empreendedores do 
Turismo”  

Empresários ligados ao setor de 
turismo 

 
--- 

 
316 

EMPRETEC 
Empresários ligados ao setor de 
turismo --- 

 
33 

TOTAL  120 3.327 

Fonte: Relatório Final de Projeto – PCR, 2012 
Nota: * Para a Capacitação Empresarial foram consideradas as empresas que participaram do              
Clube de Excelência, evento de maior importância do Programa. 

 

Para uma melhor compreensão de cada evento e dessa forma perceber o 

que representou a execução da referida modalidade, o quadro a seguir, apresenta 

os objetivos que os nortearam: 

 

Quadro 10 – Excelência em Serviços – Eventos e seus Objetivos 

EVENTO OBJETIVOS 

Workshop “Desafios para 
Empreendedores do 
Turismo” 

O objetivo foi sensibilizar os empresários a adotarem posturas 
empresariais e de gestão que potencializassem os resultados dos 
seus negócios.   

Consultoria da Qualidade 

Esta consultoria teve como objetivo gerar oportunidades para a 
melhoria continuada das organizações, através do sistema de 
avaliação da sua gestão com critérios adequados tanto para o 
autodiagnostico, como para, a avaliação externa, seguida de visitas de 
consultores para alinhamento das práticas aos requisitos de gestão. 

EMPRETEC 

Um programa destinado a aumentar o potencial dos empresários 
ligados ao setor de turismo para melhor gerenciar o seu 
empreendimento, conhecer e aprimorar técnicas ligadas a 
gerenciamento de mercado, pessoas e finanças de forma a identificar 
e/ou melhorar suas oportunidades empresariais. 

Clube de Excelência 
Objetivou facilitar a formação e manutenção de grupos de empresários 
por segmentos e localidade para aprimoramento e intercâmbio de 
práticas para excelência de serviços. 

Fonte: Programa de Capacitação Profissional e Empresarial Empreendedora para a Costa do 
Descobrimento – 2006 

 

3.2.4.5 Execução financeira  

 

De acordo o quadro 11 a seguir, o qual apresenta a execução financeira 

do Programa, todo o montante de recurso inicialmente previsto para sua realização 

no valor de R$ 751.100,00 (Setecentos e cinquenta e um mil e cem reais) foi 

totalmente aplicado. Entretanto houve alguns ajustes nos valores das rubricas 

orçamentárias.   
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Quadro 11 – Execução Financeira do Programa de Capacitação Empresarial da CD 

Modalidade/Evento 
Valor 

Unitário 

2005 2006 2007 2008 Total Geral 

Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor 

1. Fortalecimento do 
Associativismo 

           

Seminários Locais 1.200,00 19 22.800,00 0 0 0 0 0 0 19 22.800,00 

Seminário Regional 5.250,00 1 5.250,00 0 0 0 0 0 0 1 5.250,00 

Liderar 4.000,00 2 8.000,00 0 0 0 0 0 0 2 8.000,00 

Grupos de Encontro 1.800,00 0 0 0 0 0 0 52 93.600,00 52 93.600,00 

Consultorias 90,75h 0 0 0 0 0 0 100h 9.075,00 100h 9.075,00 

Sub Total 
22 36.050,00 0 0 0 0 

52 
100h 102.675,00 

74 
100h 138.725,00 

2. Qualidade 
Profissional 2.800,00 4 11.200,00 4 11.200,00 4 11.200,00 4 11.200,00 16 44.800,00 

Sub Total 4 11.200,00 4 11.200,00 4 11.200,00 4 11.200,00 16 44.800,00 

3. Excelência em 
Serviços 

           

Seminários 
Empreendedorismo 2.000,00 6 12.000,00 0 0 0 0 0 0 6 12.000,00 

Curso 
Empreendedorismo 25.000,00 1 25.000,00 0 0 1 25.000,00 0 0 2 50.000,00 

Clube de Excelência 
1.000,00 
1800,00 

24 
0 

24.000,00 
0 

36 
84 

36.000,00 
151.200,00 

0 
60 

0 
108.000,00 

0 
0 

0 
0 

60 
144 

60.000,00 
259.200,00 

Consultorias por 
Empresas 133,12 600h 79.875,00 800h 106.500,00 0 0 0 0 1400h 186.375,00 

Sub Total 
31 

600h 140.875,00 
120 

800h 293.700,00 61 133.000,00 0 0 
212 

1400h 567.575,00 

Total Geral 
57 

600h 188.125,00 
124 

800h 304.900,00 65 144.200,00 
56 

100h 113.875,00 
302 

1500h 751.100,00 

Fonte: BNB, Execução Financeira Capacitação Empresarial da Costa do Descobrimento 
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De acordo o Relatório de Atividades do PCPEE-CD (RA, 2006), o 

Governo do Estado da Bahia elaborou uma proposta de reformulação na 

Capacitação Empresarial, no decorrer de sua execução. Contendo alterações e 

ajustes na metodologia e na execução financeira das modalidades, com vistas ao 

aprimoramento do Programa. Manteve a modalidade Qualificação Profissional e se 

concentrou mais precisamente na Modalidade Excelência em Serviço, conforme 

pode ser observado no quadro citado, mais recursos foram destinados a essa 

modalidade. Essas alterações foram fruto do surgimento da necessidade de maior 

adequação das referidas ações à realidade dos empresários locais. 

Dentro do universo das mais de 120 empresas participantes do Clube de 

Excelência, as realidades eram bem distintas, existindo nitidamente diferenças entre 

os diversos níveis de complexidade dos negócios e os níveis de interesse entre os 

empresários participantes. Diante de tal situação na Modalidade Excelência em 

Serviço, ocorreram as seguintes mudanças: redução das ações para 06 Worshops 

sobre Empreendedorismo; aumento em mais 60 grupos de encontro; manteve 

apenas uma turma do EMPRETEC e cancelou o Seminário Tendências na Hotelaria 

(RA, 2006).  
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4 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A avaliação é uma ferramenta de suma importância para o conhecimento 

da funcionalidade de programas2 e projetos3, para reordenar os objetivos, quando 

necessário, ou mesmo para a reestruturação dos processos e das atividades. Dessa 

forma, a avaliação passa a ser um instrumento de gestão, pois subsidia os gestores 

com informações de úteis para a tomada de decisão. Além disso, as informações 

produzidas pela avaliação, também dão suporte aos formuladores e 

implementadores de programas, os quais passam a conhecer melhor o andamento 

das rotinas, que por sua vez possibilita efetuar ajuste, maximizando tempo e 

recursos.  

Porém, para adentrar as discussões sobre Avaliação de Políticas 

Públicas, devem ser feitas definições dos conceitos que dela fazem parte. Para 

tanto, inicialmente será abordado a definição do termo Avaliação. Para os autores 

Soares e Pianto (2003), a abordagem do termo avaliação é estabelecida em dois 

patamares distintos: o primeiro está ligado diretamente ao processo, o qual procura 

verificar a gestão dos recursos gastos na execução da atividade; o segundo visa 

determinar o resultado obtido com a execução da atividade. Assim, de acordo com 

Holanda (2003), independentemente dessa distinção, qualquer que seja o método 

de avaliação, ele procura trazer informações relevantes para o aprimoramento do 

programa, bem como apontar as deficiências e restrições, na busca de torná-lo cada 

vez mais produtivo.  

Outro ponto que pode ser observado, no que diz respeito à avaliação, é a 

possibilidade que ela traz, de se fazer uma reflexão quanto ao objeto de estudo ou o 

próprio resultado obtido com alguma ação. Para tanto, segundo Demo (1999):  

 
Refletir é também avaliar, e avaliar é também planejar, estabelecer objetivos 
etc. Daí que os critérios de avaliação, que condicionam seus resultados, 
estejam sempre subordinados a finalidades e objetivos previamente 
estabelecidos para qualquer prática, seja ela educativa, social, política ou 
outra.  
 

                                                             
2
 Conjunto de projetos e ações de caráter orgânico institucional, de médio a longo prazo, orientados 

por diretrizes e objetivos comuns. 
3
 Conjunto de ações processuais e integradas de caráter educativo, social, econômico, cultural, 

ambiental, científico ou tecnológico, com objetivo bem definido e prazo determinado. 
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Percebe-se, na definição do autor, que avaliar não é um processo isolado, 

está intrinsecamente ligada a outros processos, entre eles o planejamento e os 

resultados. Assim, de certo modo, pode-se dizer que avaliar é uma ferramenta 

completa, porém também complexa. Completa porque é um momento de 

planejamento e de determinação das metas, onde seus critérios são responsáveis 

na aferição dos resultados. Complexa porque não é simplesmente um momento de 

avaliar e estabelecer o alcance ou não dos objetivos, mas sim um procedimento que 

condiciona na sua ação, as etapas que compõem a execução de um determinado 

programa, qualquer que seja a sua concepção.  

Após uma breve abordagem no conceito de avaliação, o mesmo será feito 

com o termo política pública. Entretanto, deve-se ressaltar que não existe uma 

unanimidade quando o assunto é definir o que é política pública. Assim, não há um 

único conceito, ou um melhor conceito, então, para iniciar uma compreensão, tem-se 

a definição postulada por Rua (1998): “as políticas públicas (policies), por sua vez, 

são outputs, resultante da atividade política (politics): compreendem o conjunto das 

decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores”. Em complementação à 

referida definição, a autora ressalta a importância em estabelecer uma distinção 

entre política pública e decisão política. Dessa forma, ainda segundo Rua (1998), 

tem-se que: 

 
Uma política pública geralmente envolve mais do que uma decisão e requer 
diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as 
decisões tomadas. Já uma decisão política corresponde a uma escolha 
dentre um leque de alternativas, conforme a hierarquia das preferências dos 
atores envolvidos, expressando - em maior ou menor grau - uma certa 
adequação entre os fins pretendidos e os meios disponíveis. Assim, embora 
uma política pública implique decisão política, nem toda decisão política 
chega a constituir uma política pública.  
 

Outra definição de política pública, segundo Souza (2006) que diz: 

 
Política pública como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo 
tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 
independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso 
dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas 
constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus 
propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão 
resultados ou mudanças no mundo real. 
 

Poderia aqui citar inúmeras outras definições de política pública, todavia, 

como esse não é o foco principal do trabalho, em síntese pode-se definir que política 

pública é o conjunto das decisões e ações de governo, envolvendo recursos 
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públicos, voltados para implementação de programas, os quais devem gerar 

resultados e/ou mudanças na vida de seus governados. Nesse momento faz 

necessário compreender o significado do termo “gerar resultados”, no que se refere 

às ações da administração pública. Visto que, a administração pública é a principal 

responsável pela execução das políticas públicas, e dessas se esperam bons 

resultados, passa a ser fundamental esclarecer o significado de resultado para a 

administração pública. 

De acordo com Moore (1995, p. 44), resultado para a administração de 

empresas é a “criação de maior valor para o acionista”, ou seja, maior geração de 

lucros mediante o aprimoramento dos processos produtivos. Segundo o mesmo 

autor, o significado de resultado para o ente público está relacionado com a 

“maximização da criação de valor público”. Esse valor público não deve ser 

mensurado em termos financeiros, ou seja, não se materializa através de montante 

econômico. Dessa forma, Moore procura definir o que é o valor público e o que ele 

deve representar, determinando que o “valor público se cria quando se realizam 

atividades capazes de proporcionar respostas efetivas e úteis às necessidades ou 

demandas”. O autor enfatiza o significado de valor público, procurando explorar mais 

detalhes em relação à legitimidade e aos benefícios sociais, como segue: 

 

 Sejam politicamente desejáveis como consequência de um processo de 
legitimação democrática; 

 Sua propriedade seja coletiva, assim caracterizando sua natureza pública; 

 Requeiram a geração de mudanças sociais (resultados) que modifiquem 
certos aspectos do conjunto da sociedade, ou de alguns grupos específicos 
reconhecidos como destinatários legítimos de bens públicos. 
 

Tendo em posse o conceito de resultado para o setor público e como o 

mesmo deságua no de valor público e conhecendo a importância que esse 

representa para a sociedade, pode-se, então, estabelecer a relevância que a política 

pública possui, como uma ferramenta executora das ações e planejamentos da 

administração pública.  

Percebe-se que o processo que envolve a criação do valor público, ou 

seja, os mecanismos que o compõem, as ações que o inovam e o incrementam, os 

fundamentos legais que o envolvem (que são as garantias da realização do bem 

para quem detém o direito) está intimamente ligada às características do que temos 

como definição do termo avaliação.  
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Após a síntese das definições de avaliação e de políticas públicas, pode-

se então começar a compreensão da importância de se avaliar uma política pública, 

da busca de mecanismos que possam proporcionar uma mensuração, uma 

avaliação de um determinado programa de governo, de uma ação de um ente 

público. Mais ainda, do gasto racional dos recursos públicos, pois as ações 

governamentais são financiadas por meio desses recursos. Além disso, a avaliação 

de políticas públicas passa a ser mais um instrumento de fiscalização para a 

sociedade, referente à gestão do dinheiro público. Visto que, quanto mais uma 

política pública pode produzir de valor público, dentro daquilo que foi planejada, e 

tendo uma avaliação dentro ou acima do esperado, corresponde que essa ação está 

produzindo de forma a maximizar o gasto em prol de resultados satisfatórios para os 

beneficiários dessa política, ou seja, o seu público alvo.   

Mas, como se deve avaliar uma política pública? Quais são as maneiras e 

os mecanismos para que uma avaliação atenda de fato o alcance do que se espera 

das ações de uma política pública? Para responder esses questionamentos, existem 

vários tipos de avaliação de política pública. O que irá proporcionar êxito em uma 

avaliação é justamente o tipo que deverá ser escolhido para determinado programa. 

O tópico a seguir, traz alguns tipos de avaliação de política pública. 

  

4.1 Modelos para avaliação  

 

Em se tratando de modelos de avaliação, a literatura além de ser extensa, 

não há um consenso quanto uma forma específica ou um tipo específico de 

avaliação. Diferentes autores proporcionam inúmeros entendimentos, os quais até 

mesmo para categorizá-los no intuito de promover uma melhor compreensão torna-

se uma tarefa complexa. Desta feita não cabe no objetivo deste trabalho abordar 

todos os conceitos sobre o tema, ou sumarizar essa multiplicidade de avaliação. 

Entretanto, para fins deste estudo, serão tratados os tipos de avaliação com maior 

enfoque em políticas públicas, em projetos e programas que possuem a finalidade 

de gerar valor público.  

A metodologia para avaliação de programas sociais tem como 

pressuposto medir a relação de causa e efeito, das transformações proporcionadas 

pelo impacto da execução do programa na vida dos indivíduos que dele foram 

beneficiados. Porém, quando o assunto é intervenção em uma realidade social, a 
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execução do programa é apenas mais um dos fatores que influenciam as mudanças 

dessa realidade. Assim, existem fatores externos ao programa que podem impactar 

em seus resultados e consequentemente em sua avaliação. Para tanto, existem 

modelos chamados experimentais, quase-experimentais e não-experimentais, sendo 

que os dois primeiros segundo Cohen e Franco (2002) afirmam serem esses os mais 

alentados para identificar as mudanças provocadas por ingerência na realidade. 

Ressalta-se que ambos são extremamente exigentes na sua execução. Porém, 

todos os três procuram tentar controlar os efeitos exógenos ao programa, dessa 

forma consideram dois momentos distintos o antes (ex-ante) e o depois (ex-post).   

Os modelos não-experimentais, por sua vez, são mais aplicados em 

casos onde não é possível estabelecer comparação com um grupo de controle, 

desta feita é comum o uso de mecanismos alternativos que possam expurgar 

influências externas ao programa. Cohen e Franco (2002) apresentam três modelos 

não-experimentais:  

 
a) Modelo Antes-Depois − caracteriza-se por trabalhar com um único grupo, 
efetuando a medição antes que o programa tenha produzido seu impacto, 
comparando com os valores obtidos nas medições realizadas depois das 
etapas intermediárias ou depois de finalizada sua execução.  
b) Modelo Somente Depois com Grupo de Comparação − ocorre quando se 
decide avaliar o impacto com o programa já em andamento; o modelo 
contrasta os resultados obtidos no grupo com o projeto em relação a um 
“grupo de comparação”, que opera como um grupo de controle.  
c) Modelo Somente Depois − considera apenas um grupo no qual a 
medição só pode ser efetuada “depois”. Efetuada a medição, tem-se de 
reconstruir a situação que existia antes de começar o programa, com base 
na informação disponível. A comparação entre os dados da medição com os 
obtidos mediante a reconstrução da situação inicial permite emitir um 
parecer sobre o impacto.  
 

Dos três modelos não-experimentais citados acima, destaca-se o Modelo 

Somente Depois, como um conceito de avaliação a ser utilizado no objetivo central 

deste trabalho. A Figura 1 a seguir, ilustra de uma forma mais didática o referido 

modelo: 
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Figura 2 – Modelo somente depois 

 
Fonte: Cohen e Franco, 2002, p. 135 

 
Em consonância com os modelos mencionados, os tipos de avaliação 

podem ser classificados de acordo alguns critérios, entre eles, segundo Cohen e 

Franco (2004): a) o momento de sua realização: Avaliação ex-ante e Avaliação ex-

post; b) os tipos de problema ou perguntas que as avaliações respondem: Avaliação 

de processo e Avaliação de impactos ou resultados.  

Além dos métodos supramencionados, existem também as pesquisas de 

satisfação, que consistem em um instrumento de avaliação, o qual na sua grande 

maioria baseia-se em um referencial teórico e metodológico da avaliação de serviços 

do setor privado. Entretanto, deve-se ressaltar que, como visto anteriormente, o 

setor público apresenta certas particularidades, tais como a ausência de lucro e 

concorrência. As avaliações de satisfação utilizam distintas metodologias e técnicas 

de pesquisa: avaliações através de entrevistas estruturadas, oficinas de trabalho que 

envolve a participação de funcionários e cidadãos, a utilização de índices de 

satisfação do consumidor, ouvidorias, etc. (GILBERT et al., 2000). 

 

4.1.1 Avaliação ex-ante  

 

Trata-se de uma forma de avaliação que ocorre antes mesmo do início da 

execução do programa. De fato ela é realizada desde a fase de preparação do 

programa, no momento da análise de sua viabilidade, dessa forma torna-se uma 

ferramenta de suporte à decisão quanto à aplicação do programa ou até mesmo o 

seu cancelamento. Ademais o suporte vai além da tomada de decisão, estabelece 

relações com o desenvolvimento do programa, como mecanismo de alerta para 

correção de falhas e aprimoramentos. Para Rua (2003), a avaliação ex-ante é 

definida como: 
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Expressa uma concepção holística, interativa e iterativa, segundo a qual a 
avaliação se inicia desde o momento em que se define o problema ou 
necessidade que justifica a política, programa ou projeto, integra as 
discussões em torno da formulação das alternativas, envolve a tomada de 
decisão, e acompanha o processo de gestão, informando-o sobre os seus 
avanços, riscos e limitações, desvios a corrigir, vantagens a maximizar etc. 
 

A avaliação ex-ante, tem como finalidade ser um norte para a realização 

do programa e, por isso, de acordo Cohen e Franco (2004) “o elemento central da 

avaliação ex-ante é o diagnóstico, que auxilia na alocação dos recursos disponíveis 

de acordo com os objetivos propostos”. Além disso, a referida avaliação também faz 

uso de técnicas orçamentárias que buscam priorizar o gasto racional dos recursos 

alocados para o programa, assim conforme os mesmos autores, “para esta 

avaliação podem ser utilizadas as técnicas de Análise Custo-Benefício e Análise 

Custo-Efetividade, mais afeita aos programas sociais”.  

 

4.1.2 Avaliação ex-post  

 

A avaliação ex-post é um dos tipos que possui uma maior difusão da 

metodologia. Sua aplicação pode ser durante o período de atuação do programa ou 

mesmo no seu encerramento. Um dos seus principais fundamentos, em se tratando 

do programa em andamento, é justamente avaliar se o mesmo está obtendo os 

resultados esperados para a fase à qual está sendo avaliado e dessa forma decidir 

se continua seguindo o cronograma original, ou se deve passar por alterações, ou 

até mesmo sua interrupção, parcial ou total. Quando se diz respeito a sua 

aplicabilidade ao final do programa seu foco passa a ser os resultados esperados, 

se foram ou não alcançados, se produziram retornos positivos ou negativos, 

consequência de sua implementação. Além disso, leva-se em consideração 

também, nesse estágio, o grau de experiência armazenada pela execução do 

programa, se carece de mudanças, se deverá ser reaplicado ou mesmo inutilizar sua 

formatação original.  

A avaliação ex-post possui uma característica muito valiosa quanto à sua 

aplicação metodológica, o efeito comparação e no seu caso específico a 

comparação com os dados reais. Na definição a seguir de Rua (2003), sobre a 

avaliação ex-post, ela ressalta essa peculiaridade: 
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Na acepção restrita, a avaliação ex-post não diz respeito ao momento em 
que se pensa ou se planeja a avaliação. O foco, nesse caso, recai sobre o 
que é calculado: o custo efetivo de cada alternativa, pelo mesmo processo 
de análise de custos da avaliação ex-ante, porém tendo como referência 
os valores efetivamente despendidos. Embora usando os mesmos 
procedimentos de cálculo, os impactos são mensurados por meio da 
comparação entre a situação inicial da população-alvo (linha de base, ou 
“baseline”) e a sua situação ao final de um certo período de tempo. É 
possível comparar os impactos observados também com os impactos 
estimados na avaliação ex-ante, para verificar se a seleção de alternativas 
de intervenção foi ótima. (Grifo Meu) 
 

Percebe-se também na definição da autora a contribuição da avaliação 

ex-ante para um melhor desempenho da avaliação ex-post. Porém ressalta-se que 

nem sempre a ex-ante é feita nos programas, desta forma não necessariamente a 

avaliação ex-post pode ser feita com tamanha precisão. Entretanto através da 

análise da efetividade do programa é possível mensurar se foram atingidos os 

resultados esperados, criando dessa forma mecanismos que torna possível a 

realização da avaliação após o encerramento do programa.  

 

4.1.3 Avaliação de processo 

 

A avaliação de processo, também chamada de avaliação formativa, tem 

como principal campo de atuação, a gestão e o desenvolvimento das atividades 

relacionadas com o programa. Tem sua visão focada nas rotinas que materializam 

os objetivos do projeto. Procurando perceber nessas rotinas os detalhes 

fundamentais para o sucesso da política que está sendo implementada. Os autores 

Ernesto Cohen e Ronaldo Franco (2004) definem avaliação de processo como 

sendo:  

  
Realizada durante a implementação do programa, diz respeito à dimensão 
de gestão. É uma avaliação periódica que procura detectar as dificuldades 
que ocorrem durante o processo para efetuar correções ou adequações. 
Serve de suporte para melhorar a eficiência operativa. 
 

Percebe-se que esse tipo de avaliação é uma ação paralela a formulação 

e execução do programa “com a finalidade de identificar os pontos onde podem ser 

obtidos ganhos de eficiência e eficácia”, procurando minimizar as perdas que 

possivelmente afetariam o bom desempenho, “portanto, o seu objeto de análise é o 

“como” uma ação foi executada, ou seja, a cadeia de passos adotados desde a 

formulação da política ou programa até a obtenção do seu produto final (Rua, 

2003)".  
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Assim, seu caráter investigativo, que procura saber como funciona o 

programa, observando os elementos que o norteiam como as etapas, os processos, 

as inter-relações, estratégias, e os meios utilizados para atingir os fins, e baseado na 

coleta dessas informações, os formuladores e executores do programa poderão 

promover aprimoramentos. Dito isso, nesse momento em que a avaliação de 

processos se insere no contexto do funcionamento e gestão do programa, ela passa 

a ter uma natureza formativa. Em consonância com esse entendimento, o Núcleo de 

Estudos de Políticas Públicas da Universidade de Campinas (1999) estabelece que: 

 
A ênfase dos estudos de natureza formativa é gerar feedback para aqueles 
que estão diretamente ligados ao desenvolvimento ou implementação dos 
programas enquanto eles estão em funcionamento, com o propósito de 
realizar possíveis correções de etapas e procedimentos visando a melhoria 
do programa. 
 

Pode-se então verificar que esse tipo de avaliação não tem tanto 

interesse nos resultados finais gerados pelo programa, mas sim no cumprimento das 

metas estabelecidas inicialmente para cada etapa do seu funcionamento. Dessa 

forma, “esta natureza de avaliação tem pouco interesse na questão da efetividade 

dos programas e políticas, mas, mais de perto se volta para compreender processos 

e mecanismos no momento de formação da política” (Universidade de Campinas, 

1999). E para fortalecer a compreensão dos processos e mecanismos, essa 

avaliação que tem o seu objeto de estudo o funcionamento dos programas, procura 

responder entre outras algumas indagações, como: 

 
a) O que acontece no funcionamento do programa?  
b) Os resultados gerados pelo programa realmente decorrem do programa?  
c) Como os resultados alcançados pelo programa estão associados aos 
resultados dos componentes específicos? 
d) Quais os pontos de estrangulamento do programa?  
e) Quais são as relações institucionais necessárias para colocar o programa 
em funcionamento? 
f) Os mecanismos de operação do programa funcionam como originalmente 
concebido pelos formuladores? (Universidade de Campinas, 1999)  
 

Deste modo, tem-se que a avaliação de processos é composta 

essencialmente de ações e diagnósticos que visam identificar as falhas na 

operacionalização de um programa, no que diz respeito aos meios, conteúdo, 

formas e metodologias que constitui cada uma de suas etapas, buscando dessa 

forma o aprimoramento dos referidos processos, com o intuito principal de manter o 

objetivo do programa sempre nos trilhos inicialmente formulados. 
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4.1.4 Avaliação de impacto e de resultados 

 

A avaliação de impacto está diretamente ligada à avaliação de resultados, 

na realidade a primeira é uma extensão da segunda. Para uma melhor compreensão 

desse entendimento, segue a definição do conceito do termo impacto de acordo 

RUA (2003):  

    
É definido como um resultado dos efeitos de um programa ou projeto, 
extravasando os limites de onde ocorreu o resultado. É mais abrangente 
que o efeito, podendo inclusive ocorrer fora da esfera do programa. O 
impacto não necessariamente ocorre após o efeito, podendo ocorrer antes e 
mesmo durante o programa. 
 

De acordo com o conceito supramencionado, percebe-se que o termo 

resultado faz parte diretamente da definição de impacto. Desta feita, os impactos 

proporcionados por um programa, seja positivo ou negativo, têm relação 

primeiramente com os resultados obtidos, seja no decorrer do programa ou ao seu 

final. Assim, segundo a definição da mesma autora, a avaliação de resultados “tem 

por objeto os resultados, também chamados de outputs, significando bens ou 

serviços de um programa ou projeto que são necessários para que seus objetivos 

finais sejam alcançados”. E traz também o conceito da avaliação de impacto, que 

segundo a autora ”trata-se de avaliação de um ou mais resultados de médio ou 

longo prazo, definidos como “impactos”, ou seja, consequências dos resultados 

imediatos” (RUA, 2003).  

Entretanto, autores como Cohen e Franco (2004) estabelecem uma 

definição associativa entre a avaliação de impactos ou resultados, apresentando o 

quanto é complexa esse tipo de avaliação. Eles afirmam que essa complexidade se 

dá, em função das indagações que essa avaliação tende a responder, quais sejam:  

 
1) Uma solução se aplica a outras realidades, ou apenas a determinado 
contexto?  
2) As mudanças observadas na situação-problema se devem à intervenção 
ou a outros fatores?  
3) As mudanças são permanentes ou temporárias, cessando com a 
interrupção do programa?  
 

Desse modo os autores definem avaliação de impacto ou resultado como: 

 
Procura verificar em que medida o programa alcança seus objetivos e quais 
são os seus efeitos, indagando se houve modificações na situação-
problema que originou a formulação do programa, após sua implementação. 
Serve de suporte para decisão sobre política, como continuação do 
programa e formulação de outros.  
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Outra definição da diferenciação entre a avaliação de impacto e avaliação 

de resultado tem-se com o autor Cotta (1998), o qual determina que a avaliação de 

resultados “... depende eminentemente do escopo da análise: se o objetivo é inquirir 

sobre os efeitos de uma intervenção sobre a clientela atendida, então, trata-se de 

uma avaliação de resultados”, porém a avaliação de impacto diz respeito quando “a 

intenção é captar os reflexos desta mesma intervenção em contexto mais amplo, 

então, trata-se de uma avaliação de impacto”.  

Assim, a avaliação de impacto procura entender e mensurar o grau de 

interferência que um programa social provocou na mudança de vida das pessoas 

beneficiadas. Determina qual a amplitude de atuação do projeto além do cenário 

inicialmente projetado, pois ultrapassa o limite dos resultados alcançados pelo 

programa, gerando novas informações. Essas novas informações, por sua vez, 

trazem consigo novas expectativas quanto à disseminação do programa ou sua 

extinção, tornando essa decisão de suma importância para o formulador da política 

pública, pois os recursos públicos estão cada vez mais restritos.  

 

4.1.5 Avaliação de satisfação  

 

As pesquisas de satisfação, como em qualquer pesquisa é necessário 

que se garanta algumas qualidades centrais em sua realização, dentre elas, pode-se 

destacar:  

 
Imparcialidade. Neutralidade no processo de coleta de dados (entrevista), 
análise e interpretação dos resultados da pesquisa. 
Credibilidade. Utilização de procedimentos claros e transparentes quanto à 
qualidade do desenho da pesquisa de satisfação, a confiabilidade e 
validade dos dados, o rigor em sua análise e a conexão lógica entre as 
conclusões e as informações usadas. 
Validade e confiabilidade das informações. Técnicas de pesquisa ou 
medições são confiáveis se as repetidas medições feitas em diferentes 
momentos do tempo produzirem os mesmos resultados. É importante não 
confundir confiabilidade com exatidão. A exatidão relaciona-se com o acerto 
da medida. Por exemplo, se o peso de uma pessoa é medido com uma 
balança devidamente equilibrada, o valor encontrado será exato. No 
entanto, se a balança estiver calibrada para acrescentar ou diminuir algum 
valor, ela produzirá sempre os mesmos resultados, ou seja, a medida será 
confiável, mas não será exata. (MPOG, IPPS). 
 

Mesmo que as qualidades acima mencionadas, sejam aplicadas a uma 

determinada pesquisa, dificilmente as observações e as informações obtidas são 

completamente confiáveis e válidas. Porém, o investigador não deve deixar de lado 
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a seriedade e o rigor em sua pesquisa. Ao contrário, torna-se fundamental, garantir o 

máximo de confiabilidade e validade possíveis para que a pesquisa se justifique e 

sirva aos propósitos esperados. 

Percebe-se o quanto é importante à validade de uma técnica de pesquisa, 

pois, é por meio dessa confirmação, que o procedimento utilizado para investigar, 

refletirá realmente o que se deseja e não outro fenômeno. Para tanto, Babbie (1999), 

afirma que "a validade se refere ao grau com que uma medida empírica reflete 

adequadamente o significado real do conceito considerado".  

As pesquisas de satisfação feitas de forma confiável, dentro dos moldes 

estabelecidos, os quais garantem a integridade das informações, também podem ser 

utilizadas como um mecanismo de monitoramento e acompanhamento da política 

pública, que está sendo executada no decorrer do tempo. Nesses casos, as 

pesquisas avaliam o processo de prestação de serviços, permitindo a identificação, 

sob a ótica do usuário, de possíveis problemas na execução dos serviços, 

possibilitando a elaboração de uma estratégia de ação para superá-los. Sendo 

assim, pesquisas de satisfação podem ser utilizadas na correção dos rumos da 

política pública, visando atender melhor seus beneficiários (GILBERT et al., 2000). 

Entretanto, para mensurar a satisfação do usuário e saber se o serviço 

que está sendo prestado por um determinado programa, está atendendo as 

expectativas do público, existe diferentes maneiras para fazer isso, mas uma forma 

bastante simples é ouvindo o próprio usuário, por meio de questionário que aponte o 

grau de satisfação com o serviço, os principais obstáculos e facilidades, expectativas 

e possíveis formas de melhorar a sua execução (OSBORNE; GAEBLER, 1994). 

Ressalta-se que, do ponto de vista dos beneficiários é possível que seja suficiente 

saber o grau de satisfação com o programa de um modo geral, porém, para os 

gestores e aqueles que financiam o programa, essa informação pode não ser 

suficiente. 

Ao longo do tempo, métodos foram sendo desenvolvidos, com o intuito de 

superar ou pelo menos minimizar as dificuldades de conceituação e mensuração da 

satisfação dos públicos alvos de serviços, sejam eles públicos ou privados. Como 

exemplo um instrumento chamado de SERVQUAL, desenvolvido por três 

pesquisadores Valarie Zeithaml, A. Parasuraman e Leonard Berry, o qual é uma 

referência importante utilizada no debate sobre satisfação (ZEITHAML; 

PARASURAMAN; BERRY, 1990).  
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O SERVQUAL teve sua elaboração a partir de entrevistas em 

profundidade e grupos focais, por meio de um exaustivo trabalho exploratório, o qual 

os pesquisadores chegaram a resultados importantes que passaram a influenciar 

muito a fundamentação dos principais conceitos, dimensões e características da 

avaliação de satisfação de serviços. Ressalta-se que, o referido referencial, 

inicialmente foi desenvolvido para a avaliação da qualidade dos serviços no setor 

privado, apesar de que tenha se mostrado também adaptado para avaliações dos 

serviços prestados pelo setor público (ZEITHAML; PARASURAMAN; BERRY, 1990). 

Algumas questões fundamentais orientaram a elaboração do SERVQUAL, 

quais sejam: 

 
Como exatamente os consumidores [públicos alvos] avaliam a qualidade de 
um serviço? Eles fazem uma avaliação global direta ou avaliam aspectos 
específicos de um serviço para chegar a uma avaliação global? Neste caso, 
quais são os múltiplos aspectos ou dimensões sobre as quais eles avaliam 
o serviço? Essas dimensões variam entre diferentes serviços e segmentos 
de consumidores? Se as expectativas possuem um papel crucial na 
avaliação dos serviços, quais fatores formam e influenciam essas 
expectativas? (ZEITHAML; PARASURAMAN; BERRY, 1990). 
 

Outra questão importante, em se tratando de avaliação da satisfação, diz 

respeito à necessidade prática de definir o seu foco. Desse modo, tem-se que, a 

informação do usuário é considerada a melhor e mais confiável fonte, sobre a 

qualidade dos serviços, pois ele é o beneficiário direito, e somente ele está 

qualificado a responder à pesquisa sobre a experiência e avaliação do serviço “com 

conhecimento de causa” (DINSDALE; MARSON, 2000).  

 

4.2 Conceitos básicos 

 

Alguns termos estão constantemente presentes quando se pretende 

mensurar os resultados que uma determinada política pública atingiu. Os mais 

utilizados são eficiência, eficácia e efetividade. Cada um deles representa um 

determinado patamar de avaliação que a referida política inicialmente formulada 

conseguiu alcançar. Além desses termos, existem outros que, de acordo a 

modalidade de política a ser implementada, é preciso fazer a distinção, são eles: 

projeto, programa e plano.   
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4.2.1 Eficiência, efetividade e eficácia 

 

Em se tratando de avaliação de políticas públicas, é de suma importância 

conhecer as definições de elementos que são primordiais para a execução fiel dessa 

atividade, e, de acordo Jannuzzi (2001, p. 55) os mesmos são utilizados como 

indicadores de qualidade no serviço público. Assim, nesse momento, serão 

abordados os conceitos e usos de eficiência, efetividade e eficácia. 

Eficiência é um termo que nos reporta à qualidade, ao bom desempenho 

de um determinado processo ou à ação que tenha dispêndio de recursos com o 

propósito de se produzir ou de se oferecer produtos ou serviços.  Esse termo tem 

origem no latim “efficientia”, que significa “ato, ação, força, virtude de produzir um 

efeito” (FERREIRA, 1975, p. 29). Marinho e Façanha (2001, p. 48) assim define: 

 
A eficiência denotaria a competência para se produzir resultados com 
dispêndio mínimo de recursos e esforços, dados que, por sua vez, remetem 
à avaliação para considerações de benefício e custo dos programas sociais, 
ou seja, os investimentos que foram mobilizados devem produzir os efeitos 
desejados. 
 

Pode-se perceber que eficiência torna-se um sinônimo de maximização, 

ou seja, obter resultados necessários com a utilização do mínimo possível de 

recursos.   

Outro sentido de eficiência é dado por Silva (2002, p. 71), onde ele 

demonstra, de maneira mais consensual, e abrange o conceito: eficiência 

administrativa se consegue através do melhor emprego de recursos e meios 

(humanos, materiais e institucionais), para satisfazer da melhor forma as 

necessidades coletivas em um regime de igualdade dos usuários. Aprofundando-se 

um pouco mais as definições de eficiência, tem-se, também de acordo com as 

abordagens de Gabardo (2002, p. 102), que a eficiência é apresentada de diversas 

formas, “com similitudes e afinidades, observando-se, contudo, suas diferenças, que 

variam de acordo com os autores e as teorias a serem considerados”. Assim, a 

depender da ciência na qual o termo está inserido, ele passa a ganhar novos 

incrementos, todavia, mantém seu princípio básico, que nesse trabalho é 

considerado como maximizar resultados.  

O termo efetividade pode ser compreendido como a obtenção do 

resultado esperado de forma positiva, dentro ou acima do planejado. Os autores 
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Marinho e Façanha (2001, p. 48), no estudo quanto aos programas sociais, 

determinam que a efetividade diz respeito:  

 
À implementação e ao aprimoramento de objetivos, independentemente das 
insuficiências de orientação e das falhas de especificação rigorosa dos 
objetivos iniciais declarados do programa. Os programas ou as 
organizações são efetivos quando seus critérios decisórios e suas 
realizações apontam para a permanência, estruturam objetivos verdadeiros 
e constroem regras de conduta confiáveis e dotadas de credibilidade para 
quem integra a organização e para seu ambiente de atuação. 
 

A efetividade pode ser sinônima de algo positivo, verdadeiro, que 

expressa segurança e firmeza, sendo o resultado de um processo que se 

apresentou eficiente para o seu objetivo e que seja tido como uma ação a qual tenha 

a confiança inabalada.  

A eficácia, por sua vez, remete às condições controladas e aos resultados 

desejados de experimentos. Sua tradução do latim: “eficácia – qualidade ou 

propriedade de conseguir o resultado esperado, de dar um bom resultado” 

(FERREIRA, 1975, p. 29). Podem-se perceber afinidades entre os conceitos de 

eficiência, efetividade e eficácia. Para tentar tornar singular o conceito, reportando-

se a Marinho e Façanha (2001, p. 49), onde procuram mesclar a definição 

competente de cada termo: “[...] é importante reconhecer que a efetividade e a 

eficiência (ou seja, efetividade organizacional) dos programas são ingredientes 

indispensáveis da eficácia, inclusive para fins de conhecimento dos resultados 

pretendidos”. Entretanto, de forma mais especifica, Chiavenatto (2000, p. 79) 

enfatiza a cumplicidade que envolve a eficiência e a eficácia, quando postula que: 

 
Cada organização deve ser examinada sob a ótica da eficácia e de 
eficiência concomitantemente. Eficácia é uma medida normativa de 
obtenção de resultados, por sua vez a eficiência é uma medida normativa 
da utilização dos meios durante o processo. [...] Todavia, nem sempre a 
eficácia e a eficiência andam juntas. Uma empresa pode ser eficiente em 
suas atividades sem ser eficaz. Pode ser ineficiente em suas atividades e, 
mesmo assim, ser eficaz, embora a eficácia fosse melhor acompanhada da 
eficiência. Pode não ser eficiente nem eficaz. O melhor seria uma empresa 
tanto eficiente como eficaz, ao qual se poderia nomear de excelência. 
 

É importante também, verificar a existência da relação que existe entre 

eficácia e efetividade. Para tanto, Motta (2005, p. 15) tece um brilhante comentário 

quanto a essa relação: 

 
Revela-se então amplo campo de reflexão a respeito do conteúdo do termo 
eficiência. A doutrina certamente corresponderá ao apelo finalístico dessa 
diretriz constitucional, aperfeiçoando essa reflexão. A efetividade do 
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princípio, sua concretização considerado como comportamento funcional, 
constitui, finalmente, o próprio objetivo da eficácia. 
 

Percebe-se a dimensão do conhecimento que se pode obter com o 

entendimento da eficiência, como princípio de evolução. Assim o autor procura 

demonstrar as necessidades de estudo e por ventura novas contribuições para a 

excelência na definição e contribuição do mecanismo de prosperidade que a 

efetividade dentro do objetivo da eficácia pode oferecer.  

Em caráter conclusivo do tópico, faz-se necessário conhecer também a 

definição dos termos em estudo pela ótica da administração pública brasileira. 

Assim, o Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2000), no seu trabalho intitulado 

Técnica de auditoria: indicadores de desempenho e mapa de produtos estabelecem 

as seguintes definições: 

 
 Eficiência: É a relação entre os produtos (bens e serviços) gerados 
por uma atividade e os custos dos insumos empregados em um 
determinado período de tempo. 
 Eficácia: É o grau de alcance das metas programadas em um 
determinado período de tempo, independente dos custos implicados. 
 Efetividade: É a relação entre os resultados alcançados e os objetivos 
que motivaram a atuação institucional. Em outras palavras, é a relação 
entre os impactos reais observados na população e os impactos que seriam 
esperados decorrentes da ação institucional. 
 

Em posse dos conceitos supramencionados, em especial o do Tribunal de 

Contas da União, o qual remete à esfera pública, percebe-se, dentro do 

desenvolvimento desse trabalho, o quanto a eficiência, a efetividade e a eficácia 

passam a ser presenças constantes e marcantes no novo cenário da avaliação de 

políticas públicas.  

  

4.2.2 Projeto, programa e plano 

 

A definição de projeto passa, primeiramente, pela limitação temporal da 

execução de suas operações. Projeto é definido por Garcia (1997, p.6) como:  

 
Um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das 
quais resulta um produto final que concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação do governo. Quando essas operações se realizam 
de modo contínuo ou permanente, são denominadas de Atividades. 
 

Desse modo, faz parte do programa como um elemento responsável por 

desenvolver determinadas atividades, que somaram ao final no resultado esperado 
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pelos executores do programa. Em se tratando de programa, os autores Ala-Harja e 

Helgason, em artigo publicado na Revista do Serviço Público (2000, p. 8) define 

como sendo: 

 
Um conjunto de atividades organizadas para serem realizadas dentro de 
cronograma e orçamento específicos do que se dispõe para a 
implementação de políticas, ou seja, para a criação de condições que 
permitam o alcance de metas políticas desejáveis. O termo pode comportar 
atividades relativamente menos abrangentes ou programas de amplo 
escopo.   
 

Os autores salientam também que “o conceito de programa pode variar 

de um país para outro, chegando mesmo a não ser usado em um deles”.  

O plano por sua vez, expressa uma ferramenta mais ampla na formulação 

de uma política. Tem a finalidade de centralizar programas que possuem objetivos 

semelhantes, de modo a ser coordenado e gerido pelas diretrizes estabelecidas pelo 

plano. A definição de Cohen e Franco (2004, p. 86) elucida com mais propriedade o 

conceito de plano, como segue:   

 
É o conjunto de programas que buscam objetivos comuns. O plano ordena 
os objetivos gerais e os desagrega em objetivos específicos, que serão os 
objetivos gerais dos programas. O plano organiza as ações programáticas 
em uma sequência temporal, de acordo com a racionalidade técnica e as 
prioridades de atendimento. O plano inclui a estratégia, isto é, os meios 
estruturais e administrativos, assim como as formas de negociação, 
coordenação e direção.  
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5 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL DO POLO 

COSTA DO DESCOBRIMENTO  

 

5.1 Pesquisa de campo 

 

5.1.1 Natureza e fonte dos dados  

 

A coleta dos dados de natureza primária foi realizada através de pesquisa 

direta, por meio de questionário (ver anexo), formatado de acordo os objetivos do 

Programa de Capacitação do Polo Costa do Descobrimento e aplicados aos 

beneficiários do programa, quais sejam, os empresários e gestores ligados ao setor 

de turismo da região. Além disso, também foram realizadas, durante o processo de 

coleta de dados, entrevistas com outros atores envolvidos com o Programa.  

O questionário aborda a coleta de informações com os empresários e 

gestores ligados ao setor de turismo, acerca dos impactos verificados sobre a 

atividade em decorrência de suas participações no Programa de Capacitação 

Empresarial. Investiga ainda, se houve por parte dos beneficiários, após o 

encerramento do programa, continuidade nesse tipo de ação, bem como a 

aplicabilidade na gestão de seus negócios. Para tanto contem questões abertas e 

fechadas abrangendo os itens que compõe as três modalidades do Programa.   

 

5.1.2 Amostra  

 

As técnicas de amostragem para a realização de pesquisas científicas, 

em qualquer área do conhecimento é algo fundamental para o planejamento do 

trabalho de um pesquisador. Isso porque, torna-se até impraticável a observação, de 

forma numérica em sua totalidade determinada população em estudo, pois o custo 

operacional e o tempo despendidos podem ser muito altos (COCHRAN, 1977).  

Desse modo, com a seleção adequada da técnica de amostragem, torna-

se possível viabilizar as questões de custo e tempo, além de possibilitar maior 

precisão nos respectivos resultados, diferentemente do que ocorre com as 

pesquisas feitas pelo processo censitário (COCHRAN, 1977).  

Para fins deste trabalho, utilizou-se a técnica de amostragem 

probabilística do tipo aleatório simples, de acordo com Cochran (1977), em que 
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foram selecionadas empresas do setor de turismo, as quais participaram do Clube 

de Excelência, evento de maior importância do Programa. Além do que, as 

empresas participantes do Clube de Excelência, por sua vez, fizeram parte das 

demais modalidades oferecidas pelo programa.  

Conforme o PCR (2012), o total de empresas que fizeram parte do Clube 

de Excelência foi 120. Assim, dessa quantidade, selecionou-se uma amostra de 46 

empresas a serem visitadas. Todas as empresas selecionadas na amostra foram 

visitadas. Entretanto, em função de motivos específicos, os quais a tabela 30 a 

seguir traz de forma detalhada, o questionário foi aplicado em 50% da amostra, ou 

seja, 23 empresas.   

 

Tabela 30 – Especificação da Pesquisa de Campo 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE DE EMPRESAS 

Questionário Aplicado 23 

Gestores Desligados  08 

Novo Proprietário 02 

Proprietário Viajando  07 

Incompatibilidade de Agenda 06 

TOTAL 46 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.1.3 Metodologia da pesquisa  

 

Para que pudesse ser realizada a pesquisa, e, por conseguinte, à 

avaliação do programa, foi necessário o deslocamento do pesquisador para a Costa 

do Descobrimento no estado da Bahia. Conforme abordado no primeiro capítulo, a 

Costa do Descobrimento é formada pelos municípios de Belmonte, Porto Seguro e 

Santa Cruz Cabrália. Ressalta-se que apesar das três cidades terem sido 

caracterizadas no referido capítulo, o município base escolhido para ser efetuada a 

pesquiso, foi o somente Porto Seguro. A justificativa é dada pela viabilidade de 

acesso e logística de transporte para a visitação, impactando num menor custo-

benefício, bem como, o município ser sede da maioria das empresas que 

participaram do Clube de Excelência.  

Na fase da pesquisa de campo, foi utilizado questionário impresso para 

coleta de dados e, por conseguinte, uma planilha eletrônica para tratamento dos 

mesmos. O questionário aplicado na pesquisa era composto de 14 indagações 

(anexo 1), que tinham respostas fechadas, todavia com a possibilidade de inserir 
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observações complementares. A elaboração do questionário seguiu as metas que 

fizeram parte de cada uma das três modalidades executadas no Programa. A 

pesquisa abordou todas as metas previstas, bem como a própria avaliação por parte 

do beneficiário e outras perspectivas relacionadas à execução do programa. Além 

da aplicação do questionário, com intuito de um maior aprofundamento sobre o 

funcionamento do Programa, foram ouvidos outros atores ligados ao Programa, da 

SETUR-BA e do BNB. 

  

5.1.4 Resultado da pesquisa de campo  

 

De posse dos dados obtidos, foram efetuadas a verificação e 

subsequente tabulação das informações. Primeiramente, de forma manual, foram 

tabuladas as questões fechadas, e após uma conferência, foi então realizada a 

tabulação eletrônica, onde cada questão foi recriada em tabelas do software MS 

Excel ®, e com os respectivos dados foi então possível elaborar os gráficos para 

facilitar a análise dos resultados. Ressalta-se que os dados foram organizados de 

acordo com as modalidades abaixo apresentadas. 

 

 Modalidade 1 – Fortalecimento do Associativismo Empresarial 

 

I – A participação nessa modalidade trouxe alguma contribuição para o 

fortalecimento da importância do associativismo como estratégia de gestão?  

 

Conforme o resultado apurado na tabela 31 verificou-se que, dados a 

amostra de 23 beneficiários do programa entrevistados, a maioria 78% afirmou que 

a participação na referida modalidade contribuiu para a conscientização e 

sensibilização, quanto à importância do associativismo como estratégia de gestão.  

Para cerca de 13% não contribuiu e para 9% pouco contribuiu. Esse nível de 

conscientização de parte do empresariado, despertando o interesse pelo 

associativismo, gerou projetos ligados a essa modalidade gestão, como a criação da 

Central de Negócios. O resultado da pergunta II a seguir, traz com mais detalhes 

essa informação. Alguns relatos também evidenciaram que a modalidade não atingiu 

em plenitude seu objetivo, qual seja a conscientização de dirigentes de 

empreendimentos turísticos, pela não continuidade dos encontros após o 
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encerramento do Programa. Dessa forma, aos poucos foi enfraquecendo a ideia do 

associativismo. 

 

Tabela 31 – A importância do associativismo como estratégia de gestão 

Resultado Freq. % Beneficiários 

Contribuiu 18 78% 

Não contribuiu 3 13% 

Pouco contribuiu 2 9% 

Não tomou conhecimento desse estudo 0 0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 1 – A importância do Associativismo como estratégia de gestão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

II – A participação nessa modalidade contribuiu para a elaboração e/ou 

desenvolvimento de algum projeto relacionado ao associativismo? 

  

Considerando os dados apresentados na tabela 32, tem-se que a maioria 

dos entrevistados (62%), fez parte de algum projeto relacionado ao associativismo 

em função da participação na modalidade, mais adiante na pergunta VI, tem-se um 

detalhamento dessas participações. Esse índice traduz os benefícios que os 

empresários podem obter a partir do momento em que passam a unir forças, 

aumentando o poder de barganha em função da quantidade a ser comprada. Além 

disso, pode conseguir outros benefícios, como o caso de associativismo que 

aconteceu entre as Barracas da Orla Norte de Porto Seguro, a Associação de Hotéis 

e o Governo do Estado em prol da segurança dos estabelecimentos naquela 

localidade. As Barracas e a Associação forneciam a estrutura: carro e alimentação, e 

o Estado a mão-de-obra. Ainda conforme a tabela 32, cerca de 30% dos 
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entrevistados apontou que a sua participação não contribuiu para o desenvolvimento 

de algum projeto ligado ao associativismo. Em parte esse percentual é explicado 

pelo fato de que hotéis de grande porte fazem parte de alguma rede nacional, fato 

que inviabiliza a participação em associações, grupos e/ou rede locais. E o resultado 

de pouco contribuiu e não tomou conhecimento desse estudo foram apenas 4% para 

cada. Quanto ao percentual que não tomou conhecimento, ou seja, 4% tem-se 

nesse ponto, uma falha por parte dos executores do programa, no que diz respeito à 

divulgação, a qual, conforme a pesquisa não atingiu a todos participantes.   

 

Tabela 32 – Desenvolvimento de projeto relacionado ao associativismo 

Resultado Freq. % Beneficiários 

Contribuiu 14 62% 

Não contribuiu 7 30% 

Pouco contribuiu 1 4% 

Não tomou conhecimento desse estudo 1 4% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 2 – Desenvolvimento de projeto relacionado ao associativismo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

III – A modalidade contribuiu para que os líderes empresariais buscassem 

aprimorar a sua forma de atuação?  

 

Considerando a tabela 33 a seguir, a maior parte dos entrevistados, em 

torno de 83% concordou que a participação na Modalidade Fortalecimento do 

Associativismo, contribuiu para incentivar os líderes empresarias no aprimoramento 

de sua atuação como agente gerador de desenvolvimento e através do 

associativismo fortalecer o comércio local. Em consonância com essa informação, a 
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tabela 15 apresentada no primeiro capítulo desse trabalho, demonstra a evolução do 

PIB do município de Porto Seguro, e o valor adicionado do setor de serviços obteve 

um crescimento acumulado no período de 2004 a 2010 de aproximadamente 110%. 

Além disso, a tabela 16 do mesmo capítulo informa a arrecadação dos tributos 

municipais, que especificamente o ISS – Imposto Sobre Serviços, o qual está 

diretamente ligado ao Turismo, obteve um aumento na ordem de 136%, no período 

de 2005 a 2012. 

Apenas 9% afirmaram que a participação não contribuiu para o alcance 

de tal objetivo. Esse percentual está relacionado aos hotéis que fazem parte de 

alguma Bandeira/Franquia como é o caso dos Hotéis Shalimar e La Torre. E quanto 

aos itens pouco contribuiu e não tomou conhecimento do estudo, ambos ficaram 

com o percentual de 4%. Verifica-se nesse item a mesma falha do programa em 

relação à divulgação de forma plena da referida meta.  

 

Tabela 33 – Aprimoramento da atuação dos Líderes Empresariais 

Resultado Freq. % Beneficiários 

Contribuiu 19 83% 

Não contribuiu 2 9% 

Pouco contribuiu 1 4% 

Não tomou conhecimento desse estudo 1 4% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 3 – Aprimoramento da atuação dos Líderes Empresariais 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

IV – Houve a criação de alguma Central de Negócios?  

 

De acordo os dados apresentados na tabela 34, à maioria dos 

entrevistados (65%) afirmou que houve a criação de uma Central de Negócios, 
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indicando que a ideia foi concretizada. Após o Programa, duas Centrais de Negócios 

foram criadas, as quais merecem destaque, são elas: Rede Soberano e Central de 

Negócios Porto Seguro. A primeira é a junção de quatro hotéis, são eles: Portal do 

Mundaí, Praia Mar Hotel, Shangrilar e Hotel Terra Brasil, os quais compartilham os 

serviços de reserva de leitos, compras, marketing, etc. Com isso conseguem abarcar 

mais clientes, pois através do atendimento de uma central que integra a informação 

de leitos vagos de cada hotel é possível direcionar o cliente conforme a 

disponibilidade. Além disso, as compras são feitas por lotes, proporcionando um 

maior volume na quantidade e dessa forma é possível obter redução no preço, o que 

quer dizer que ganham o empresário e o cliente. A central também se encarrega de 

outros serviços, como quando da participação em eventos, cursos, apenas um 

proprietário participa e se encarrega de repassar para os demais, reduzindo custo de 

inscrição, deslocamento, etc.  

A segunda funciona como uma central compartilhada de compras on-line, 

coordenada pelo Sr. José Wilson Spagnol, possibilita ao participante proferir seu 

pedido de material via internet, identificando a quantidade. O somatório final das 

quantidades solicitadas de cada item configura o pedido, o qual é direcionado ao 

fornecedor e por ser um volume grande tem um melhor preço. O Sr. Wilson 

disponibilizou um tutorial da referida planilha, em um site de vídeos na internet, o 

qual está disponível no link: http://www.youtube.com/watch?v=kftyJC7eJ8M.  

Em torno de 26%, afirmaram que não houve ou pelo menos não tomou 

conhecimento da criação de alguma Central de Negócios. Esse percentual diz 

respeito ao grau de possibilidade ou de interesse do empresário em poder se inserir 

em um projeto de associativismo, pois, como já foram abordados, alguns hotéis por 

natureza de constituição estão impossibilitados de fazerem parte de tal modalidade 

de gestão. O resultado “pouco contribuiu” obteve um percentual de 4%, e conforme 

relato houve uma criação de uma central por parte do Sindicato dos Hotéis, para a 

compra de produtos não perecíveis, entretanto, por questões de inadimplência de 

seus participantes a Central deixou de existir. E quanto ao item não tomou 

conhecimento dessa possibilidade ficou com o percentual de 4%, constatando a 

deficiência no quesito divulgação da modalidade. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kftyJC7eJ8M
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Tabela 34 – Criação da Central de Negócios 

Resultado Freq. % Beneficiários 

Houve a criação 15 65% 

Não houve a criação 6 26% 

Pouco contribuiu para a criação 1 5% 

Não tomou conhecimento dessa possibilidade 1 4% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 4 – Criação da Central de Negócios 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Modalidade 2 – Qualidade Profissional 

 

V – A participação nessa modalidade contribuiu para melhorar o nível dos 

serviços prestados aos turistas?  

 

Quanto à percepção na melhoria do nível dos serviços prestados ao 

turista, a participação na Modalidade 2, cerca de 87% dos entrevistados, 

representando assim a maioria, responderam que a referida participação contribuiu 

positivamente para a melhoria do nível dos serviços. Isso porque de acordo com as 

observações colhidas nas entrevistas, houve a oportunidade de obter 

esclarecimentos, informações, respostas a dúvidas de como melhorar o nível de 

serviços dos funcionários dos estabelecimentos para o atendimento ao turista. Em 

alguns estabelecimentos houve a implantação do sistema de crachá com foto e o 

nome da empresa, facilitando dessa forma a identificação do funcionário por parte 

do cliente. Em outros estabelecimentos teve mudança de postura em relação ao 

tratamento de demandas vindas dos clientes, essas passaram a ser resolvidos não 

somente pela gerência, mas também por qualquer funcionário.  
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Outro fator de melhoria foi à criação de campanhas motivacionais, por 

parte do empresariado, como por exemplo, no Hotel Solar do Imperador, a 

campanha em titulada “eu sou feliz”, com o objetivo de conscientizar o funcionário 

que no seu trabalho ele deve estar feliz, e se algo o afligia deveria ser comunicado 

ao gestor para em comum acordo tentar uma solução. Além disso, outro exemplo de 

mudança pode ser relatado o da Pousada Arigatô, onde conforme sua proprietária, 

não existe mais a frase “não é comigo”, pois todos os funcionários passaram a ser 

multiplicadores de soluções, em prol da satisfação do cliente. Também foi 

importante, conforme outros depoimentos, quanto à própria reciclagem de quem já 

faz parte desse mercado há bastante tempo. Entretanto, a questão da falta de 

continuidade após o encerramento do programa passou a ser um problema, fazendo 

com que alguns ensinamentos caíssem em desuso, assim em torno de 9% 

responderam que “pouco contribuiu”. E somente 4% afirmou “que não houve 

contribuição”, isto porque, conforme relato, o estabelecimento está em constante 

processo de melhoria (Tabela 35).  

 

Tabela 35 – Melhoria dos Serviços Prestados ao Turista 

Resultado Freq. % Beneficiários 

Contribuiu 20 87% 

Não contribuiu 1 4% 

Pouco contribuiu 2 9% 

Não tomou conhecimento desse estudo 0 0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 5 – Melhoria dos Serviços Prestados ao Turista 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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VI – É possível dizer que após os conhecimentos absorvidos nos cursos, 

aumentou a satisfação da clientela, em relação aos serviços prestados?  

 

Os resultados apresentados na tabela 36 demonstram o índice de 

satisfação da clientela, em função da melhoria dos serviços prestados. A maioria 

(92%) respondeu que houve sim um aumento na satisfação dos clientes, de acordo 

alguns relatos, isso pode ser evidenciado por meio da implantação de alguns 

mecanismos, como por exemplo, livro de declaração do cliente. Outro exemplo, na 

Barraca do Gaúcho foi implantado o sistema de auditoria na cozinha, onde um dos 

pontos mais importantes era o índice de satisfação da clientela. No Chauã Hotel, 

houve a personalização do quarto, um novo serviço prestado aos clientes em lua de 

mel, sem custo adicional, obteve grande satisfação dos seus clientes. Em boa parte 

dos estabelecimentos, passou a ter as caixinhas de sugestões e elogios, e outros 

passaram a fornecer esse canal via home Page do hotel na internet. Apenas 4% 

responderam que não, justamente pelo fato do estabelecimento estar em constante 

processo de melhoria. Por fim 4% afirmou “que pouco contribuiu” para o aumento, 

conforme relato o motivo é que está no mercado há bastante tempo e, por isso, 

conhece o perfil da clientela e assim não obteve grandes mudanças.   

 

Tabela 36 – Aumento da satisfação da clientela 

Resultado Freq. % Beneficiários 

Contribuiu 21 92% 

Não contribuiu 1 4% 

Pouco contribuiu 1 4% 

Não tomou conhecimento desse estudo 0 0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 6 – Aumento da satisfação da clientela 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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VII – A participação na Modalidade 2 contribuiu para que a empresa 

participasse de outros programas de Capacitação?  

 

A tabela 37 a seguir, aborda os resultados referentes à contribuição da 

participação na Modalidade 2 – Qualidade Profissional, dos empresários e gestores, 

para futuras participações em outros programas de capacitação em Serviço e 

Programas da Qualidade Profissional. Os resultados demonstram que a maioria dos 

beneficiários (78%) respondeu que houve sim contribuição, em função da 

participação na referida modalidade, para que a empresa desse continuidade ao 

processo de capacitação. Isso porque, segundo observações, o setor de turismo, o 

perfil e a grau de exigência do turista estão em constante mudança, por isso torna-

se fundamental manter a capacitação de forma continuada. Alguns estabelecimentos 

mantêm parceria com diversas instituições que oferecem cursos e reciclagem 

voltados aos funcionários e os gestores, entre elas destacam-se o SEBRAE, 

SENAC, Associação dos Dirigentes Lojistas – CDL, Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis – ABIH.  

Em sintonia com essas observações, percebe-se que, por meio da tabela 

14, no primeiro capítulo, o IDHM, mais precisamente o componente educação, 

obteve uma evolução na ordem de 106,5% entre 2000 e 2010. Demonstrando que a 

população passou a buscar mais a educação como meio de desenvolvimento. 

Em relação aos demais dados da tabela 37, tem-se que, respectivamente, 

13% e 9% responderam que não contribuiu e pouco contribuiu, na maioria em 

relação a esses índices, é estabelecimento que já está há muito tempo no mercado 

e não possuem interesse em buscar novos aprendizados.  

 

Tabela 37 – Participação em outros programas de capacitação 

Resultado Freq. % Beneficiários 

Contribuiu 18 78% 

Não contribuiu 3 13% 

Pouco contribuiu 2 9% 

Não tomou conhecimento desse estudo 0 0% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 7 – Participação em outros programas de capacitação 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Modalidade 3 – Excelência em Serviços  

 

VIII – A empresa incorporou alguma nova postura empresarial e mudanças na 

gestão dos negócios?  

 

Conforme a pesquisa de campo (Tabela 38), a maioria dos entrevistados 

(78%) respondeu que sim, ou seja, houve mudança na gestão dos negócios, 

gerando melhores resultados, bem como uma nova postura empresarial. Nas 

observações coletadas, tem-se com o exemplo dessas mudanças, o Hotel Shalimar, 

o qual recebeu o selo de sustentabilidade, passou por uma reciclagem, implantou o 

aniversariante do mês, aula de dança e terapia laboral para seus funcionários, 

tornando as relações mais humanizadas. No Hotel Porto Gerais, bem como em 

outros hotéis, houve uma maior preocupação com o feedback da clientela, 

implantando alguns sistemas como: a caixa de sugestão; e a avaliação on-line 

através da sua home Page. Para outros empresários, aumentou a conscientização 

da importância de se praticar novos métodos de gestão dos negócios, em prol da 

satisfação da sua clientela e, por conseguinte, de seu próprio crescimento. Para a 

Rede Soberano, a participação nessa modalidade fortaleceu o conceito de isonomia 

no atendimento para os membros da rede. Cerca de 17% responderam “não”, ou 

seja, a participação na modalidade, não alterou a postura empresarial. E 4% “pouco 

mudou”, porém de acordo relato não foi por causa do curso, mas sim da própria 

característica do estabelecimento.  

 

78% 

13% 

9% 

0% 

Participação em outros Programas de Capacitação 

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não tomou conhecimento desse estudo



88 
 

Tabela 38 – Incorporação de uma nova postura empresarial 

Resultado Freq. % Beneficiários 

Sim 18 78% 

Não 4 17% 

Pouco mudou 1 4% 

Não tomou conhecimento desse estudo 0 0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 8 – Incorporação de uma nova postura empresarial 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

IX – A Consultoria da Qualidade contribui para a melhoria da empresa?  

 

Conforme se pode observar na Tabela 39, a maioria dos entrevistados 

(57%) afirmou que a Consultoria da Qualidade, contribuiu para a melhoria da 

empresa. Essa melhoria ocorreu em função da Consultoria especializada, por 

empresa, que apoiada pela avaliação de suas práticas administrativas, poderia 

promover recomendações quanto à melhoria dos seus processos internos de 

gestão. Assim, conforme as observações, muito contribuíram pra o controle 

financeiro dos estabelecimentos, além de redução de custo e a melhor gestão dos 

recursos humanos. Como exemplo, no Hotel Solar do Imperador, não existe mais 

apenas um gerente, mas sim gerentes para cada setor do hotel. Dessa forma 

passou a ter uma descentralização da responsabilidade, proporcionando maior 

rapidez na solução de conflitos. Outro tipo de mudança ocorreu nos Hotéis Florida 

Inn Ocean, Pau Brasil Praia e Florida Inn Praia, onde a Consultoria da Qualidade 

teve sua importância na implantação da missão, valores e procedimentos em prol da 

qualidade operacional. Entretanto quase 40% não tomaram conhecimento da 

consultoria, dado que pode ser considerado alto, porém deve-se levar em 
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consideração que a quantidade ofertada para essa modalidade foi reduzida, não 

podendo comportar todos os participantes. E 4% responderam que “pouco 

contribuiu”, dessa forma, ressalta-se a necessidade de uma pesquisa mais 

aprofundada do interesse em vivenciar tal experiência pela empresa, bem como a 

expectativa do participante, para tentar minimizar esse tipo de consideração.   

 

Tabela 39 – A Consultoria da Qualidade 

Resultado Freq. % Beneficiários 

Contribuiu 13 57% 

Não contribuiu 0 0% 

Pouco contribuiu 1 4% 

Não tomou conhecimento dessa consultoria 9 39% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 9 – A Consultoria da Qualidade 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

X – A participação no curso EMPRETEC contribuiu para a melhoria do 

gerenciamento da empresa no que diz respeito ao mercado, pessoas e 

finanças?  

 

Apurou-se na pesquisa (Tabela 40), que a maioria dos entrevistados 

(52%) não tomou conhecimento desse curso, esse percentual é explicado pelo fato 

de que de acordo com a meta dessa modalidade, o curso foi ofertado para um 

número mínimo de empresas, cerca de 30. Por esse motivo que a maioria dos 

entrevistados “não tomou conhecimento”, assim é importante para que os 

executores do programa reflitam se em uma nova edição do programa se projete a 

participação de todos os beneficiários envolvidos. Porém, cerca de 48% dos 

entrevistados que participaram do EMPRETEC, responderam que o curso contribuiu 

57% 

0% 4% 

39% 

A Consultoria da Qualidade 

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não tomou conhecimento dessa
consultoria



90 
 

positivamente para a melhoria do gerenciamento da empresa, inclusive ferramentas 

administrativas aprendidas com o curso até o dia atual vem sendo aplicadas, como 

por exemplo o feedback do cliente, a satisfação do funcionário em trabalhar na 

empresa, entre outros. Uma ressalva feita foi de que seria fundamental que tivesse 

mantido pelo menos uma vez por mês encontros como esse.  

 

Tabela 40 – Curso EMPRETEC  

Resultado Freq. % Beneficiários 

Contribuiu 11 48% 

Não contribuiu 0 0% 

Pouco contribuiu 0 0% 

Não tomou conhecimento desse curso 12 52% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 10 – Curso EMPRETEC 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

XI – A participação no Clube de Excelência contribuiu para o aprimoramento 

da excelência dos serviços? 

 

Na pesquisa de campo 91% dos entrevistados afirmaram que a 

participação no Clube de Excelência (evento descrito no capítulo III) contribuiu para 

o aprimoramento das práticas de excelência dos serviços, motivado pelo intercâmbio 

entre os empresários e gestores abordando suas experiências. Entre essas 

experiências, podem-se destacar situações simples como, por exemplo, o tipo de 

papel a ser utilizado no banheiro, pois na época muitos hotéis utilizavam o rolo, e 

outros o papel toalha, um pouco mais caro, porém possui um uso racional 

proporcionando economia. Outros descobriram novas formas de melhorar o serviço 

de café da manhã, somando experiências. O intercâmbio foi útil também para a 

48% 

0% 0% 

52% 

Curso EMPRETEC 

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não tomou conhecimento desse curso



91 
 

abordagem de problemas comuns entre os empreendimentos e, por conseguinte, 

compartilharem soluções. Conforme relato, informações como essas só podem ser 

adquiridas por meio de encontros com vários empreendedores juntos. Apenas 9% 

responderam que a participação “não contribuiu” para melhorias nas suas práticas 

de qualidade dos serviços, normalmente as empresas que possuem mais tempo de 

mercado e conhecem o perfil dos seus hospedes não possuem grandes alterações 

ao longo do tempo (Tabela 41).   

 

Tabela 41 – Participação no Clube de Excelência  

Resultado Freq. % Beneficiários 

Contribuiu 21 91% 

Não contribuiu 2 9% 

Pouco contribuiu 0 0% 

Não tomou conhecimento desse curso 0 0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 11 – Clube de Excelência 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O Programa de Capacitação Empresarial  

 

XII – Qual a sua avaliação do Programa de Capacitação Empresarial da Costa 

do Descobrimento?  

  

No que diz respeito à avaliação do Programa por parte dos seus 

beneficiários, cinco opções lhes foram ofertadas e, dentre elas, a que obteve o maior 

índice foi a avaliação considerada ótima com cerca de 61%, logo em seguida a 

avaliação boa com 35% e com apenas 4% a avaliação regular. As duas restantes 

não obtiveram votação (Tabela 42). Apesar de ter sido considerado ótimo na maioria 
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dos entrevistados, ressaltam-se algumas observações feitas pelos mesmos como, 

por exemplo, a falta de um acompanhamento em loco por parte dos seus 

executores, na opinião de alguns beneficiários esse acompanhamento foi superficial. 

Além disso, o próprio interesse do aluno também fez muita diferença para a boa 

atuação do programa segundo relatos. Outro pedido diz respeito ao tempo de 

duração do Programa, de acordo a observação por parte de um beneficiário era 

preciso uma sequência maior.  

 

Tabela 42 – Avaliação do Programa  

Resultado Freq. % Beneficiários 

Ótima 14 61% 

Boa 8 35% 

Regular 1 4% 

Indiferente 0 0% 

Péssima 0 0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 12 – Avaliação do Programa 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

XIII – Caso o Programa novamente seja ofertado, a sua empresa participaria?  

 

Os beneficiários foram indagados quanto a possibilidade de uma nova 

participação no programa, caso o mesmo fosse ofertado. Foram disponibilizadas 

quatro opções de respostas, e o resultado conforme a Tabela 43 apresentou que a 

maioria (87%) participaria novamente, cerca de 9% responderam “talvez”, 4% 

participariam caso houvesse alguma reformulação e “não participaria” não obteve 

pontuação. Quanto à maioria que respondeu sim, ficou claro que uma nova 

participação seria fruto de todo o conhecimento, informações e esclarecimentos 
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adquiridos ao longo dos quatros anos de participação do Programa, a satisfação que 

o beneficiário obteve em função de todo o aprendizado. Além disso, outro ponto que 

ficou latente foi justamente a carência da região em Programas semelhantes, ou 

seja, voltado aos empresários e gestores, principalmente com a saída da sede do 

SEBRAE para o município vizinho Eunápolis, permanecendo em Porto Seguro 

apenas um posto de atendimento. Em relação às observações do percentual 

relacionado com o item “talvez”, estão ligados diretamente ao item “somente com 

alguma reformulação”, ou seja, também participariam, porém, faz necessário o 

Programa trazer alguma mudança, novos conceitos, novos temas a serem 

trabalhados.    

 

Tabela 43 – Nova participação no programa 

Resultado Freq. % Beneficiários 

Sim 20 87% 

Não 0 0% 

Talvez 2 9% 

Somente com alguma reformulação 1 4% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 13 – Nova participação no Programa 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

VIX – Teria alguma mudança a ser sugerida para o Programa? Caso positivo, 

descreva 

 

De acordo a tabela 44, cerca de 70% dos beneficiários apresentaram 

sugestões de melhoria para o programa, enquanto 30% disseram que não teriam 

nenhuma alteração a ser sugerida. Dentre o percentual que apresentou sugestões, 

destaca-se uma maioria que propôs que o programa pudesse ter uma continuidade, 
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com reuniões periódicas, um acompanhamento mais próximo dos seus executores. 

Para o Clube de Excelência, a sugestão diz respeito a abrir um espaço para um 

fórum de debate, esse podendo ser via internet, com a criação de um blog ou outro 

mecanismo de acesso para todos. Também foi sugerida maior amplitude na 

divulgação do programa, para que outros empresários possam também participar, 

através de anuncio em rádio, via e-mail, televisão, etc. Outra sugestão que foi 

frequente, diz respeito à redução da carga horária, pois como se trata de 

empresário, o fator tempo é primordial, pois precisam estar o máximo de tempo em 

seus estabelecimentos, e junto a essa sugestão, se possível implementar horários 

alternativos como turmas no período da noite. Outro ponto importante relatado pelos 

entrevistados foi quanto a poder ser feito os cursos de forma setorizada, ou seja, 

cada seguimento de mercado fazer parte de uma mesma turma, pois a forma como 

aconteceu, todos juntos (hotéis, barracas de praia, agência de turismo, etc.) o 

aproveitamento é menor, do que todos do mesmo ramo de atividade em uma 

mesma turma. Também foi observada a necessidade de se ter aulas práticas, 

abordando os problemas e conflitos que fazem parte da realidade dos comerciantes 

locais. Ao passo que foi sugerido enfatizar novos temas, como por exemplo: 

relacionamento com fornecedores, planejamento empresarial, captação de novos 

clientes, logística de acesso (malha área, rodoviária, etc.).  

 

Tabela 44 – Sugestões de mudança para o programa 

Resultado Freq. % Beneficiários 

Sim 16 70% 

Não 7 30% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 14 – Sugestões de mudança para o Programa 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

70% 

30% 

Sugestões de mudança para o Programa 

Sim Não



95 
 

A maior contribuição do programa de capacitação parece ser a 

conscientização do empresariado quanto à importância do associativismo e a 

necessidade da melhoria constante na qualidade dos serviços prestados ao turista. 

Contudo, pela não continuidade do programa e a falta de um monitoramento, muitas 

das práticas aprendidas foram caindo em desuso, deixadas de lado com o passar 

dos anos, visivelmente observados no resultado da pesquisa de campo, tornando 

obscuros os efetivos benefícios gerados pelo Programa de Capacitação 

Empresarial.  

O quadro 12 a seguir demonstra concisamente as modalidades 

estabelecidas, os resultados apresentados ao final do programa e as observações 

verificadas na pesquisa de campo: 

 

Quadro 12 – Comparativo dos resultados apresentados no Programa com os resultados da pesquisa 
de campo 

MODALIDADE RESULTADOS APRESENTADOS 
RESULTADOS DA PESQUISA DE 

CAMPO 

Fortalecimento 
do 
Associativismo 

Foram realizados diversos eventos 
para sensibilizar os dirigentes de 
empreendimentos turísticos quanto ao 
valor e importância do associativismo 
como estratégia de gestão. 

Verificou-se que dada amostra de 23 
beneficiários entrevistados, a maioria 
(72%) confirmaram que os eventos 
contribuíram efetivamente para o 
fortalecimento da importância do 
associativismo. Cerca de 20% 
entenderam que os eventos “não 
contribuíram” para a conscientização 
da importância do associativismo. 
Outros 5% declararam que os eventos 
“pouco contribuíram” para o 
fortalecimento do associativismo e 
apenas 3% “não tomaram 
conhecimento” dos eventos. 

Eventos Realizados: Workshop 
“Cultura da Cooperação” – 383 
participações; Fórum Regional de 
Entidades e Lideranças – 57 
participações; Oficinas de Redes 
Associativas – 218 participações e o 
Curso “Liderar” – 47 participações. 
Total de participações: 705. 

Qualidade 
Profissional 

Com intuito de estimular os 
empresários a novas práticas para o 
desenvolvimento e gestão de equipes 
de trabalho com alto nível de serviços 
prestados aos turistas, foram 
realizados diversos eventos. 

A maioria dos entrevistados (86%) 
afirmou que a participação nos eventos 
dessa modalidade contribuiu para o 
aumento nos níveis de serviços 
prestados e, por conseguinte a 
satisfação da clientela e a motivação 
em participar de novos cursos desse 
seguimento. Cerca de 7% foi o 
percentual dos que responderam “não 
contribuiu” e “pouco contribuiu”. E todos 
afirmaram ter tomado conhecimento 
dos eventos que fizeram parte dessa 
modalidade. 

Eventos Realizados: 20 Workshops de 
Sensibilização para a Qualidade, dos 
28 inicialmente previstos, totalizando 
614 participações, de um total de 1120 
estipuladas na meta. 
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MODALIDADE RESULTADOS APRESENTADOS 
RESULTADOS DA PESQUISA DE 

CAMPO 

Excelência em 
Serviços 

Com o propósito de capacitar 
dirigentes de empreendimentos 
turísticos em programas voltados para 
excelência em serviços, foram 
realizados quatro tipos de eventos. 

A pesquisa revelou que 68% dos 
entrevistados disseram que a 
participação nos eventos dessa 
modalidade contribuiu para o 
aprimoramento na gestão dos 
negócios, mudança na postura 
empresarial, gerando melhores 
resultados. Cerca de 23% “não 
tomaram conhecimento” dos eventos 
ofertados nessa modalidade. Enquanto 
7% afirmaram que a referida 
participação não trouxe nenhuma 
contribuição, e para apenas 2% “pouco 
contribuiu”. 

Eventos Realizados: Clube de 
Excelência e Consultoria da Qualidade 
– 120 empresas e 2.978 participações; 
Seminário “Desafios para 
Empreendedores do Turismo” – 316 
participações; EMPRETEC – 33 
participações.  Total de participações: 
3.327. 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

De acordo com o quadro acima, o qual traz uma síntese dos resultados 

obtidos pelo Programa, pode-se aferir que, dentro daquilo que foi planejado, o 

Programa atingiu suas expectativas, pelos menos aos olhos da maioria dos 

beneficiários que fizeram parte da pesquisa. Dessa forma, percebe-se um primeiro 

indicativo de eficiência do Programa, pois conforme o referencial teórico 

apresentado no capítulo III, à definição de Silva (2002, p. 71) estabelece o “melhor 

emprego de recursos e meios” como premissa de “satisfazer da melhor forma as 

necessidades coletivas em regime de igualdade dos usuários”. Em complementação 

a esse entendimento, a planilha de execução financeira no capítulo II, apresenta que 

o valor inicialmente orçado foi o executado, assim não teve a necessidade de alocar 

mais recursos que o previsto. Demonstrando a eficiência do emprego dos recursos 

e, por conseguinte dos meios. Ressalta-se que o Programa foi inteiramente gratuito, 

ou seja, não houve nenhum tipo de contrapartida por parte dos seus beneficiários.  

No que diz respeito à eficácia, tomando como base a definição postulada 

pelo Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2000), o Programa obteve um bom 

desempenho, visto que, conforme apresentado no Quadro Comparativo dos 

Resultados, alcançou boa parte das metas programadas, dentro do tempo 

determinado para tal execução. Quanto à efetividade, no período de execução do 

Programa, momento em que os atores estavam fortemente envolvidos, percebe-se 

que esse conceito estava mais presente, pois de acordo relatos, nos anos de 

atuação do Programa, por meio das reuniões, principalmente do Clube de 

Excelência, notava-se mais mudanças, impactos positivos na rotina dos 

estabelecimentos. E quando do encerramento do Programa, e, por conseguinte, das 
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reuniões e troca de experiências, poucos estabelecimentos deram continuidade ao 

que foi aprendido. Isso se confirma, com as observações da questão VIX do 

questionário de entrevista, onde a maioria dos beneficiários sugeriu que o programa 

pudesse ter uma continuidade e um acompanhamento mais de perto dos seus 

executores.  

De todo modo, a avaliação efetuada nesse trabalho, foi a de satisfação do 

beneficiário, e como visto no capítulo III, esse tipo de avaliação visa saber se o 

serviço que foi prestado por um determinado programa, atendeu as expectativas do 

seu público alvo. E nesse ensejo, de acordo as observações apresentadas na 

questão XII, onde 61% avaliou o Programa como ótimo e cerca de 35% como bom, 

tem-se que pela ótica dos beneficiários entrevistados, a expectativa foi atendida. 

Além disso, conforme explanado no mesmo capítulo, a avaliação de satisfação é 

constituída de um elemento importante para dar credibilidade aos seus resultados, a 

informação do usuário que de acordo Dinsdale e Marson (2000) somente o 

beneficiário direito, está qualificado a responder à pesquisa sobre a avaliação do 

serviço por que ele tem “conhecimento de causa”.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os programas de Capacitação Empresarial buscam, em geral, estimular o 

dinamismo dos empreendedores, difundirem conhecimentos relacionados à 

inovação, estratégias, fortalecimento e o desenvolvimento de ações empresariais, 

que por sua vez tendem a gerar melhoria da competitividade e da prestação de 

serviços, refletindo diretamente no aumento dos resultados.  

Porém, a conscientização do empresário quanto à importância de se 

manter em constante processo de capacitação, ainda é um grande desafio. Por isso 

que as ações de políticas públicas voltadas para esse seguimento, torna-se 

fundamental, no intuito de promover e estimular a participação principalmente dos 

pequenos e micros empresários em cursos de capacitação empresarial.  

Assim, o Programa de Capacitação Empresarial do Polo Costa do 

Descobrimento no estado da Bahia, procurou mobilizar e atrair empresários e 

gestores da região conscientizando-os da importância de sua participação. 

Conforme relato da ex-coordenadora do Programa por parte de SETUR-BA a Sra. 

Sulamita Farias de Souza, houve algumas resistências em participar do programa no 

seu início, entretanto, tempo depois de ter começado esse obstáculo foi superado.  

Conforme a avaliação dos resultados obtidos na pesquisa de campo, o 

programa conseguiu atingir seus objetivos inicialmente propostos, entre eles podem-

se destacar: a) a conscientização dos empresários da importância do associativismo 

como estratégia de gestão; b) desenvolvimento de projetos ligados o associativismo 

e a criação da central de negócios; c) o envolvimento dos dirigentes empresariais 

em engajar seu empreendimento a outros programas de capacitação; d) 

aprimoramento da prestação dos serviços, através da qualidade profissional, 

agregando mais valor aos produtos e serviços, aumentando a competitividade; e) 

implantar a cultura da busca continua na excelência dos serviços. Entretanto cabem 

algumas observações e sugestões no intuito de promover melhorias, caso 

futuramente o mesmo programa seja novamente executado. Em caráter de 

observação, segue algumas considerações: 
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 Modalidade 1:  

 

 Observar com mais critério o público alvo, pois houve participação de 

empresas que pela sua constituição estavam impossibilitadas de 

fazerem parte de associações.  

 Para maior consistência do objetivo dessa modalidade, torna-se 

importante manter acesa a chama da importância do associativismo, 

através de encontros periódicos que enfatize o tema. Caso contrário 

como relatado na pesquisa, cai no esquecimento e no desuso.   

 Faz necessário um módulo de acompanhamento das futuras 

associações que por sua vez poderão ser criadas, para que essas 

precocemente não acabem como ocorreu com as criadas pós- 

programa.  

 Outro ponto a ser observado é a divulgação da referida modalidade, 

que conforme o resultado da pesquisa de campo houve 

estabelecimentos que não tomaram conhecimento de alguns dos seus 

módulos, entre eles a própria criação da central de negócios. Assim é 

importante efetuar uma ampla divulgação.  

 

 Modalidade 2:  

 

 Nessa modalidade, também de acordo com os resultados da pesquisa 

é necessário manter uma periodicidade nos encontros, pois conforme 

relatado para uma parte dos beneficiários as práticas aprendidas foram 

deixadas de lado ao longo do tempo.  

 

 Modalidade 3:  

 

 Conforme o resultado da pesquisa praticamente todos que participaram 

dos módulos Consultoria da Qualidade e EMPRETEC, afirmaram que a 

participação contribuiu para melhorias na empresa. De posse dessa 

informação, é fundamental pensar no aumento do número de vagas 

para ambos os cursos, caso futuramente seja ofertado o Programa.   
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E uma sugestão comum a todas as modalidades: 

 

 Para um melhor aproveitamento das participações, a sugestão é 

efetuar uma seleção mais minuciosa do empreendedor que irá 

participar, pois baseado nos relatos, para alguns beneficiários a 

participação não agregou mudanças significativas. Dessa forma uma 

apresentação inicial de tudo que será abordado, pode ter um bom 

efeito como uma peneira de participação.   

 

Quanto às sugestões abaixo seguem algumas:  

 

 Mesmo após o encerramento do programa, é interessante manter um 

monitoramento, ou de um grupo de participantes ou com reuniões 

periódicas a cada semestre. Para que possa ter um feedback dos 

beneficiários, e com isso manter a busca pela consolidação da cultura 

da capacitação continua.  

 Tentar promover os cursos com participações de empresas do mesmo 

seguimento, ou seja, dividir as turmas por setor: hoteleiro, alimentício, 

agentes de viagem. Através dessa separação é possível obter uma 

maior centralização dos objetivos.  

 Quando se tratar de pequenos e micro empresários, tentar estabelecer 

uma carga horária mais reduzida e a possibilidade de horários 

alternativos (turmas à noite), pois esses possuem mais dificuldades de 

se ausentarem de suas firmas. 

 E, por se tratar de uma política pública, o quesito publicidade é 

fundamental, então a divulgação dos cursos e modalidade deve ter dos 

executores uma atenção a mais. Para que a informação atinja todo o 

seu público alvo.  

Ainda conforme os resultados da pesquisa de campo, a avaliação final da 

maioria dos beneficiários ficou entre “ótima” e “boa”, bem como 87% dos mesmos 

participaria novamente do Programa, isso reflete então a aceitação positiva que o 

programa obteve. Essa aceitação fortalece a necessidade do poder público investir 
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mais nesse tipo de política que está ligada diretamente a geração de emprego e 

renda para a população.  

E em se tratando do setor de turismo, essa necessidade de capacitação é 

ainda maior. Visto ser um setor que vive em constantes alterações, pois o seu ator 

principal, o turista, possui inúmeros perfis, os quais variam de país para país de 

região para região. Assim, torna-se fundamental a busca constante pela implantação 

da cultura da capacitação continuada nas regiões onde o turismo é a principal fonte 

de renda da população. Assim iniciativas públicas como essa do Programa de 

Capacitação Empresarial do Polo Costa do Descobrimento na Bahia, devem cada 

vez mais fazer parte da pauta dos nossos governantes. Pois quando se tem a 

oportunidade de ouvir o cidadão empresário, que paga seus impostos, e não perde a 

esperança de ver seu empreendimento dando certo é algo plausível e que nos 

convida a refletir sobre a importância da capacitação na alavancagem de um 

empreendimento.  
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ANEXOS 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

EMPRESARIAL DO POLO DA COSTA DO DESCOBRIMENTO – BAHIA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAEN  

CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO 
 
 
 

PESQUISADOR: Salomão Lelis Moraes dos Santos 

ORIENTADOR: Jair do Amaral Filho 

 

EMPRESA: __________________________________________________________ 

MUNICÍPIO: _________________________________________________________ 

 

JANEIRO/2014 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 
EMPRESARIAL 

 
 
Modalidade 1 – Fortalecimento do Associativismo Empresarial 

 

I – A participação nessa modalidade contribuiu para a conscientização e 

sensibilização, quanto à importância do associativismo como estratégia de 

gestão? 

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento desse estudo 

Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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II – A participação nessa modalidade contribuiu para a elaboração e/ou 

desenvolvimento de algum projeto relacionado ao associativismo? 

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento dessa possibilidade  

Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

III – A participação nessa modalidade contribuiu para incentivar os líderes 

empresariais no aprimoramento de sua atuação?  

a) Sim  

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento desse estudo 

Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

IV – Houve a criação de alguma Central de Negócios?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento dessa possibilidade  

Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Modalidade 2 – Qualidade Profissional 

 

V – A participação nessa modalidade contribuiu para melhorar o nível dos 

serviços prestados aos turistas?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento desse estudo 

Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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VI – É possível dizer que após os conhecimentos absorvidos nos cursos, 

aumentou a satisfação da clientela, em relação aos serviços prestados?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento desse estudo 

Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

VII – A participação na Modalidade 2 – Qualidade Profissional, contribuiu para 

que a empresa participasse de outros programas de Capacitação em Serviço e 

Programas da Qualidade Profissional?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento desse estudo 

Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Modalidade 3 – Excelência em Serviços  

 

VIII – Houve a incorporação pela empresa de uma nova postura empresarial e 

mudanças na gestão dos negócios e que por sua vez geraram melhores 

resultados?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco mudou 

d) Não tomou conhecimento desse estudo 

Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

IX – A Consultoria da Qualidade contribui para a melhoria da empresa?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento dessa consultoria 
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Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

X – A participação no curso EMPRETEC contribuiu para a melhoria do 

gerenciamento da empresa no que diz respeito ao mercado, pessoas e 

finanças?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento desse estudo 

Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

XI – A participação no Clube de Excelência, através do intercâmbio de práticas 

para excelência de serviços, contribuiu para o aprimoramento dessas 

práticas?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento desse estudo 

Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

O Programa de Capacitação Empresarial  

 

XII – Qual a sua avaliação do Programa de Capacitação Empresarial da Costa 

do Descobrimento?  

a) Ótima 

b) Boa 

c) Regular 

d) Indiferente 

e) Péssima  

Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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XIII – Caso o Programa novamente seja ofertado, a sua empresa participaria?  

a) Sim 

b) Não 

c) Talvez 

d) Somente com alguma reformulação  

Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

VIX – Teria alguma mudança a ser sugerida para o Programa? Caso positivo, 

descreva. 

a) Sim 

b) Não 

Observações:______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 


