COVID-19: Como pode a América Latina e o Caribe sobreviver
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Sumário executivo

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o
surto da doença COVID-19, causado pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, como
uma emergência de saúde pública internacional, visto a propagação ser mundial.
A título de exemplo, segundo o Caribank (Caribbean Development Bank (CDB)),
em 28 de junho de 2020, o Haiti tinha já 104 mortes por COVID-19.
O aumento gradual do número de pessoas infetadas e consequentes
mortes, direta ou indiretamente relacionadas com a doença em questão, mudou
muito rapidamente o contexto e a forma de atuação de vários países, incluindo
a América Latina e o Caribe. Aliás, em relação a 2019, em 2020 o turismo nesta
região sofreu uma descomunal quebra no turismo, segundo a Organização
Mundial do Turismo.
O objetivo deste estudo é examinar as oportunidades na América Latina
e no Caribe para construir uma recuperação sustentável, baseada em políticas
públicas de turismo, que ajude a superar a crise económica, de saúde e social
que a região enfrenta, em virtude da COVID-19.

2

Índice

Sumário executivo ........................................................................................... 2
Introdução ......................................................................................................... 4
Revisão da literatura ........................................................................................ 7
Análise............................................................................................................. 11
Reconhecimento aprofundado do problema ............................................ 11
Políticas públicas de turismo..................................................................... 13
O caso do Brasil .......................................................................................... 17
Conclusões e recomendações ...................................................................... 20
Bibliografia...................................................................................................... 21

3

Introdução

O turismo é importantíssimo na economia da América Latina e Caribe, isto
é, é um notável gerador de divisas em toda a região. A título de exemplo, em
2019, a atividade turística era responsável por cerca de 42% e 10% do total das
exportações (exportações de bens e serviços) do Caribe e da América Latina,
respetivamente. Note-se que, em alguns países do Caribe, o turismo chegou
mesmo a ultrapassar os 50% no total das exportações de bens e serviços, como
nos mostra o Gráfico 1.

Gráfico 1 – Peso do turismo nas exportações de bens e serviços
Fonte: The World Bank

Em termos macroeconómicos, o setor do turismo representa uma parte
relevante do PIB nesta região, 11% no Caribe e 4% na América Latina, em 2019.
E, novamente, quando comparado com outros países desta região, apercebemonos que o turismo é fulcral nesta região, quero com isto dizer que, noutros países
desta região o setor do turismo assume uma participação na economia, como
um todo, muito maior (Gráfico 2). Não obstante, prendermo-nos unicamente com
a informação que as representações gráficas nos transmitem pode enviesar a
nossa opinião da realidade. Por outras palavras,

muitas outras atividades

completamente fora da atividade turística, dependem colossalmente deste setor
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e, como disse, os números/dados por si só, podem não ser capazes de o
demonstrar.

Gráfico 2 – Peso do setor do turismo e da “economia” do turismo no total do PIB
Fonte: The World Bank

Importa dizer que, o turismo é, naturalmente, altamente intensivo em mão
de obra, traduzindo-se em 17% do emprego no Caribe e 4% na América Latina.
Porém, noutros países da região, em 2019, o turismo chega a responder a mais
de 20% do emprego como em Antígua e Barbuda, Santa Lúcia, Saint Kitts e
Nevis e Bahamas, por exemplo (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Peso do setor do turismo e da “economia” do turismo no emprego total

Fonte: The World Bank
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O turismo impulsiona e estimula as cidades, mas nesta região em análise,
contribui também para a construção local, costeira, rural e remota. Vantagens
que, principalmente num cenário de recuperação pós-COVID-19, valem a pena
serem repensadas. Mas estará o turismo a ser aproveitado eficientemente na
região da América Latina e do Caribe?
Procurarei neste estudo, apontar algumas políticas públicas de turismo
capazes de restabelecerem a economia desta região, com foco em políticas
específicas.
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Revisão da literatura

A economia da América latina e do Caribe quebrou drasticamente
conforme a crise pandémica e os seus efeitos se fizeram sentir por todo o mundo.
Segundo estimativas da Organização Mundial do Turismo (OMT), o
turismo internacional contraiu cerca de 97% em abril de 2020, em relação ao
mesmíssimo mês do ano anterior (2019). A América Latina e o Caribe não foram
exceção e assistiram a tortuosidade com que as suas economias caíam dia após
dia. Em abril de 2020 registaram-se cerca de 1,2 milhões de chegadas de turistas
internacionais nesta região, quase 88% menos que em 2019 (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Evolução do turismo da América Latina e do Caribe
Fonte: Organização Mundial do Turismo (OMT)

A título de exemplo, um dos países fortemente afetado pela paralisação
do turismo, como consequência do COVID-19, é o México. Segundo a OMT,
aproximadamente 9% do total dos bens e serviços produzidos durante um ano
no México provêm do setor de turismo (Marina Pasquali, 2020). Apesar das
quase ou inexistentes restrições à entrada de vos internacionais em solo
mexicano, a nação asteca recebeu, entre janeiro e abril de 2020, cerca de 11,1
milhões de turistas estrangeiros, cerca de 3,6 milhões de turistas a menos,
relativamente ao ano anterior.
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Note-se que, este setor não é só apenas um dos principais contribuintes
para a economia, as exportações e o emprego das Ilhas do Caribe, mas também
em diversas cidades e comunidades locais na América Latina (Nanno Mulder,
2009).
Ao abrigo do relatório publicado pelo Banco Mundial no dia 8 de junho de
2020, o austero impacto da COVID-19 levará a América Latina e o Caribe para
o “buraco económico” mais profundo das últimas seis décadas. Assim, a região,
em 2020, apresentou uma variação negativa de nove pontos percentuais do
produto interno bruto (PIB), relativamente a 2019, como podemos apreender da
análise da seguinte tabela (Tabela 1).

Tabela 1 - Previsões para a América Latina e o Caribe
Fonte: The World Bank
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Continuando a abordagem macroeconómica, com base na seguinte
representação gráfica (Gráfico 5) e de acordo com o relatório sobre as
perspetivas económicas globais publicadas pelo Banco Mundial, constatamos
que espera-se que tanto a América Latina como o Caribe, como a economia
mundial recuperem terreno em 2021, traduzindo-se numa expansão do produto
interno bruto (PIB) de 2,8% e 4,2%, respetivamente. A propósito, neste relatório,
o Banco Mundial afirma que a região em causa vivenciou uma reversão repentina
dos fluxos de caixa mais ríspida que a própria crise financeira global de 2007.

Gráfico 5 – Crescimento económico mundial vs América Latina e Caribe
Fonte: The World Bank

É notório e consensual que as economias mundiais sofrerão arduamente
as sequelas desta crise pandémica, tanto que, estas sequelas demorarão muito
tempo a “cicatrizar”.
Neste sentido, as políticas públicas de turismo tomam assim uma
importante relevância na tentativa de içarem de novo as economias da região da
América Latina e do Caribe.
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O crescimento significativo do turismo e do envolvimento governamental
fez crescer as expectativas não só do crescimento desta atividade na América
Latina e no Caribe, como em outros países do mundo. Desta forma, o turismo
está a converter-se numa alternativa de desenvolvimento económico e social,
mundialmente (Ansarah, 2001).
Desde a década de 1970, as políticas públicas de turismo tornaram-se
alvo de muitos governos quer de países desenvolvidos, quer de países em
desenvolvimento. As políticas públicas de turismo são desenhadas para atingir
objetivos específicos relevantes para o turismo estabelecido nos níveis
municipal, estadual ou federal (Gee & Fayos -Solá, 1997). São três as principais
razões económicas que levam a esta tendência: os governos estão focados em
reduzir a dependência do financiamento público para as empresas públicas, os
governos estão interessados em reduzir a dívida pública com a venda de bens e
serviços do Estado e, por fim, os governos estão igualmente interessados em
aumentarem a eficiência técnica na comercialização (French-Davis, Leiva e
Madrid, 1992).
Algumas definições de políticas públicas de turismo estendem o conceito
para além do governo e incluem as organizações turísticas (órgãos nacionais de
turismo, escritórios de informação, por exemplo), a indústria do turismo (hotéis,
restaurantes, agências de viagens, a título de exemplo) e até mesmo grupos de
pressão no processo de formulação de políticas públicas (Van Doorn, 1982).
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Análise

Reconhecimento aprofundado do problema

Importa referir que, apesar de o setor do turismo ser tão impactante nesta
região (América Latina e Caribe), poder-se-á proferir que esta é uma região que
não está a socorrer-se totalmente desta atividade, que porventura se revela tão
importante para o desenvolvimento económico e social da zona. Quero com isto
dizer que, o sucesso que o turismo tem nesta região, não está diretamente
relacionado com as políticas públicas que os governos locais implementam neste
sentido. Mais acrescento que, estes mesmos governos locais com uma boa ação
governamental,

que

fomente

intrinsecamente

o

turismo

através

da

implementação de políticas públicas de turismo, poderá explorar, de forma
eficiente (técnica e economicamente) este tão vantajoso e fecundo setor
económico.
Arrematando, acredito que o sucesso da atividade turística nesta região
se deva maioritariamente às paisagens, delineação da natureza e das próprias
condições socioeconómicas da zona. Quero com isto dizer que, por exemplo, o
facto de a região, por natureza, dispor de deslumbrantes e atraentes paisagens
muito presumivelmente conduzirá ao sucesso neste setor, por pressuposição.
Do mesmo modo que, o facto de a região da América Latina e Caribe ser uma
zona com graves problemas estruturais (quer económicos, sociais e políticos)
poderá ter total ou parcial importância na tomada de decisão daqueles que
viajam por diversão ou recreio, quer dentro, quer fora de um país (turistas).
A título de fundamentação da pressuposição por último enumerada, as
receitas obtidas com o turismo internacional dos pequenos estados do Caribe
(“Caribbean small states”) (Gráfico 6) circundavam os 10,591 mil milhões de
dólares americanos, em 2016. Apesar de parecerem números “corpulentos”,
através da comparação que muito celeremente se aproximará, percebemos que
este setor não está efetivamente a ser aproveitado da melhor maneira possível.
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Gráfico 6 – Receitas totais de turismo internacional dos estados do Caribe
Fonte: The World Bank

Em contrapeso, as receitas totais de turismo internacional de Portugal
(Gráfico 7), em 2016, rondavam os 17,347 mil milhões de dólares americanos.
Ora, para deslindarmos uma receita total proveniente de turismo internacional,
em Portugal, semelhante à obtida pelos estados do Caribe em 2016 (10,591 mil
milhões de dólares americanos), teríamos que recuar 10 anos. Por essa altura,
em 2006, Portugal obteve cerca de 10,487 mil milhões de dólares americanos.
Podíamos cair na tentação de proferir que isto se deve ao facto de
Portugal em 2016 ter recebido mais turistas e por conseguinte conseguiria obter
uma maior receita com o turismo internacional do que os estados do Caribe.
Acontece que, em 2016, estes estados do Caribe receberam cerca de 17,64
milhões de turistas nos seus solos, ao passo que Portugal, nesse mesmo ano,
acabaria por receber apenas 13,36 milhões de turistas em solos lusitanos e desta
forma esta teoria cairia totalmente por terra, ao abrigo de dados do Banco
Mundial.
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É inegável que toda esta região em análise tem muito mais potencial no
setor do turismo do que por exemplo Portugal. Esta potencialidade relaciona-se
diretamente com a beleza incontestável da região e que, atrai milhões de
pessoas. Resumidamente, é indiscutível que este pequeno exemplo prático
demonstra perfeitamente uma simples e relevante conclusão: o setor do turismo
não é eficientemente aproveitado na região da América Latina e do Caribe.

Gráfico 7 – Receitas totais de turismo internacional de Portugal
Fonte: The World Bank

Políticas públicas de turismo

Para a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo compreende “o
conjunto de atividades desenvolvidas por visitantes no decurso das suas viagens
e estadias para e em locais situados fora do seu ambiente habitual por um
período consecutivo que não ultrapasse um ano, por motivos de lazer, de
negócios e outros” (Cunha e Abrantes, 2013). Acresce que, é clarividente que o
setor do turismo é, por isso, indissociável do contexto de mercado. Ora, face à
crescente importância que o turismo cada vez mais adquire, a própria
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comunidade científica tem reconhecido e destacado o envolvimento e o papel
que os governos, nos seus mais variados níveis, desempenham na prossecução
do desenvolvimento desta atividade (Cláudia Costa, 2015). Relativamente a esta
importância, os governos têm um interesse especial por esta atividade, devido
aos seus impactos quer económicos, quer sociais, quer ambientais (Scott, 2011).
Assim sendo, as políticas públicas tornam-se uma importantíssima arma
na prossecução do desenvolvimento da atividade turística, por parte dos
governos locais. Para Carl Joachim Friedrich, as políticas públicas são um curso
de ação proposto por um indivíduo, grupo ou governo dentro de um dado
ambiente, fornecendo obstáculos e oportunidades em que a política foi proposta
para utilizar e superar um esforço para alcançar uma meta ou realizar um
determinado objetivo (Friedrich, 1963). Alguns autores consideram políticas
públicas como um mero compromisso com um plano de ação acordado por um
grupo de pessoas com o poder necessário para o realizar e aplicar (Dodd e Boyd,
2000).
Sob a perspetiva económica, o mercado do turismo é considerado como
um mercado imperfeito, com uma forte presença de bens públicos,
externalidades, monopólios naturais e assimetria de informação (Michael, 2001).
Porém no presente estudo abordarei apenas os bens públicos de turismo e os
monopólios naturais.
Os bens públicos (puros), pautam-se pelas características de não
rivalidade de consumo e não exclusividade no acesso, isto é, quando uma
pessoa utiliza o bem, não impede outros de o utilizarem também e quando
alguém consome o bem, é impossível para essa pessoa excluir outras pessoas
de beneficiarem desse bem também, respetivamente. A literatura do turismo tem
assinalado alguns exemplos de bens ou serviços com estas características,
particularmente a promoção turística nacional e/ou de destinos turísticos, a
provisão de infraestruturas turísticas e a coordenação e planeamento da
atividade turística (Blake e Sinclair, 2007; Rigall-I-Torrent, 2008). O principal
objetivo da promoção turística passa pela atração de visitantes para uma
determinada região (Blake e Sinclair, 2007) e esta é uma atividade grandemente
privada (Dwyer e Forsyth, 1993). Não obstante, importa frisar que os governos
locais e nacionais também têm assumido a promoção como uma das suas
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funções principais, no contexto da atividade turística (Faulkner, 2005; Cooper e
Hall, 2008; Hall, Müller e Saarinen, 2009). Este envolvimento do setor público
está profunda e diretamente relacionado com os argumentos de que a promoção
turística nacional, por parte de agentes do privado, representa um bem público,
sendo simultaneamente não rival e não exclusivo (Mak e Miklius, 1989; Dwyer
and Forsyth, 1993; Bonham e Mak, 1996; Blake e Sinclair, 2007; Cooper e Hall,
2008; Hall, 2008; Hall, Müller e Saarinen, 2009).
Um exemplo de bem público, bem documentado, é a provisão de
infraestruturas turísticas (Perry, 2003; Wanhill, 2005; Sakai, 2006; Blake e
Sinclair, 2007). Já que as infraestruturas turísticas representam uma importante
parte e integrante do produto turístico (Cláudia Costa, 2015), é absolutamente
necessário assegurar a provisão das mesmas por forma a aumentar a
competitividade dos destinos turísticos (Candela, Figini e Scorcu, 2008).
Conquanto, apesar de ser o setor privado a assegurar a provisão de algumas
infraestruturas, este setor não dispõe de incentivos capazes de proverem as
infraestruturas com características de bem público, essencialmente aquelas que
não são rentáveis, economicamente, excluir pessoas do seu consumo (Blake e
Sinclair, 2007). Desta forma, para a provisão de infraestruturas turísticas ser
eficiente, é necessária a intervenção governamental, dispondo os governos de
vários instrumentos para o efeito, como nos mostra a literatura, como a provisão
direta, o co-financiamento de capitais públicos e privados, o financiamento por
parte das empresas privadas, a atribuição de incentivos financeiros e isenções
fiscais e, por fim, a tributação das próprias infraestruturas turísticas (Jamieson,
2001; Jeffries, 2001; Sakai, 2006; Blake e Sinclair, 2007; Hall, Müller e Saarinen;
2009; Benner, 2013).
Tendo em conta o conceito mais comum que retrata as situações de
monopólio natural (um monopólio natural acontece quando uma indústria detém
economias de escala ao longo de toda a extensão relevante de produção, de tal
forma que os custos médios são mais baixos quando uma única empresa produz
para todo o mercado (Baumol, 1977; Berg e Tschirhart, 1988; Weimer e Vining,
2005; Santos, 2012), não seria expectável que tal acontecesse no contexto da
atividade turística. Porém, vários autores contrariam esta ideia e reconhecem a
existência de monopólio naturais no desenvolvimento da atividade turística
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(Veal, 2003 e 2006; Gooroochurn e Sinclair, 2005; Sakai, 2006; Blake e Sinclair,
2007; Liang e Wang, 2010; Krozer, 2011; Tribe, 2011). O principal argumento
deste autores passa pelas características das atrações turísticas, mais
concretamente, a escassez, unicidade, imobilidade e diferenças regionais que
podem levar, efetivamente, a um monopólio natural (Veal, 2003 e 2006; Liang e
Wang, 2010). Quero com isto dizer que, a natureza diferenciadora dos produtos
turísticos, em termos de tipologia e qualidade das paisagens e atrações
turísticas, desencadeia algum poder de monopólio (Forsyth e Dwyer, 2002;
Gooroochurn e Sinclair, 2005). Aliás, só existe umas Cataratas do Niágara, um
Grand Canyon ou uma Torre Eiffel, isto é, monopólios sociais (Veal, 2003 e
2006). Para estes autores, os monopólios naturais levam a dois grandes
problemas (sobretudo) : o lucro excessivo e a limitação da oferta (Veal, 2003 e
2006; Liang e Wang, 2010). Se considerarmos que o elevado número de
visitantes pode levar ao congestionamento e à deterioração da própria atividade
turística, uma solução possível, em termos económicos, passa por controlar a
procura através do preço, ou seja, os governos locais da região da América
Latina e do Caribe podem aumentar os preços de “entrada”, por forma a
equilibrarem a procura com a capacidade de carga da atração turística (Cláudia
Costa, 2015).
Neste âmbito, é possível perceber que a regulação, particularmente, a
regulação dos preços e os mecanismos hierárquicos constituem os instrumentos
de políticas públicas mais adequados para atenuar esta falha de mercado.
Alguns autores (Veal, 2003 e 2006; Ryan e Hoontrakul, 2004; Rodriguez e
Murdy, 2006; Blake e Sinclair, 2007; Liang e Wang, 2010) evidenciam
precisamente que as situações de monopólio natural na atividade turística
podem ser resolvidas, quer através da intervenção direta dos governos que
assumem a propriedade e o controlo da atração turística, limitando desta forma
as vantagens monopolistas dos agentes dos privados (Veal, 2006), quer através
da regulação dos preços dessas mesmas atrações turísticas, permitindo desta
forma controlar o poder do monopólio, garantido a melhoria do bem-estar coletivo
(Veal, 2006; Liang e Wang, 2010).
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No presente estudo, realço que os governos locais da região em causa
devem intervir nas áreas que a literatura identifica como falhas de mercado,
substanciando:
1. Criação ou participação em estabelecimentos de promoção do turismo
local;
2. Construção de equipamentos/infraestruturas com interesse para o turismo
e para as comunidades locais, garantindo, por exemplo, a rede de
abastecimento de água, saneamento e recolha de lixo;
3. Elaboração de estratégias de planeamento do turismo adequadas a
outros instrumentos de planeamento;
4. Coordenação da atividade turística, integrando outras instituições com
interesse direto, ou indireto, no setor;
5. Envolvimento com os agentes públicos do turismo a nível nacional e
regional;
6. Avaliação

dos

impactos

criados

pelo

turismo

a

nível

local,

designadamente económicos, socioculturais e ambientais;
7. Elaboração de estratégias locais para as diversas atrações turísticas;
8. Provisão de informação: através de centros de informação e apoio aos
turistas; de folhetos de informação acerca dos equipamentos e
infraestruturas turísticas; e de folhetos informativos acerca do que é
oferecido pelo setor privado na área (alojamento, restauração, comércio,
eventos, por exemplo).
O caso do Brasil

De acordo com Cruz (2000), as primeiras iniciativas que legitimaram as
políticas públicas de turismo no Brasil, aludem à década de 1930 (da Cruz,
2000). A definição de uma estrutura institucional especializada no setor do
turismo ocorreu apenas na década de 1960, através de decretos, que
estabeleceram diretrizes para a elaboração de uma política nacional de turismo.
Inicialmente criaram a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), atualmente
denominado de Instituto Brasileiro de Turismo. Mais tarde, criaram o Conselho
Nacional de Turismo (CNTur), ficando este encarregado da formulação e
coordenação da Política Nacional de Turismo e o Sistema Nacional de Turismo,
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ficando este encarregue de incrementar o desenvolvimento do turismo a nível
nacional.
No decorrer do anos tornou-se fundamental adequar as diretrizes do
turismo e, por isso, a década de 1990 foi marcada por mudanças nesse âmbito.
Em 1994, foi criado o Plano Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT),
que ficou encarregue de promover a descentralização das atividades de
planeamento para os municípios, através de uma horizontalização das diretrizes
e ações para a Política Nacional de Turismo. O objetivo era simples: os
municípios contruírem políticas municipais de turismo de acordo com os seus
interesses, mas tendo como circunscrição a Política Nacional de Turismo (DIAS,
2000). No ano de 1996, deu-se um marco histórico no turismo brasileiro com o
lançamento da Política Nacional de Turismo: diretrizes e programas, com um
conjunto de objetivos, ações, diretrizes e estratégias formuladas e executadas
pelo Estado, com o preciso intuito de promover e incrementar o turismo como
um motor. Este motor geraria emprego, capital e desenvolvimento social (Cruz,
2000).
Em 2000, após um balanço feito pelo Governo Federal, chegou-se à
conclusão de que os objetivos da Política Nacional de Turismo foram
alcançados, depois de perceberem que a atividade turística contribuiu para a
geração de emprego e capital e, ainda, com o desenvolvimento das regiões
menos favorecidas do Brasil. Desde 2003, as políticas públicas de turismo
ganharam uma nova configuração através do Ministério do Turismo (MTur) e da
criação do Plano Nacional de Turismo – PNT 2003/2007. Isto permitiu que o setor
do turismo ficasse com uma pasta própria, além de estrutura e orçamentos
específicos, o que significa uma grande evolução no setor. Nesta nova
configuração, o Ministério do Turismo (MTur) ficou responsável pela política
nacional de desenvolvimento do turismo, pela promoção e divulgação do turismo
brasileiro (interna e externamente) e pelo planeamento, coordenação,
supervisão e avaliação dos planos e programas de inventivo ao turismo (Dreher
e Salini, 2008).
Após um longo período de árduo trabalho neste sentido e, tendo em conta
que os objetivos deste programa foram alcançados, o Governo Federal decidiu
continuar estre processo e ampliou os esforços para o nível regional. Desta
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forma, em 2004, foi criado o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros
do Brasil (Dreher e Salini, 2008). Com o objetivo de regionalização do turismo, o
Brasil, a partir de 2004, tem direcionado as suas políticas públicas de
desenvolvimento turístico, através do Programa de Regionalização do Turismo
– Roteiros do Brasil, com um planeamento participativo, com o objetivo de
coordenar o processo de desenvolvimento turístico de forma regionalizada.
A título de exemplo, após o lançamento do Programa de Regionalização,
o Estado de Santa Catarina, passou a adotar as suas diretrizes, muito embora o
seu território já estava dividido em regiões turísticas, há já algum tempo (Dreher
e Salini, 2008). Em 2008, o Governo do Estado de Santa Catarina, na
prossecução da descentralização, dividiu a gestão política deste mesmo Estado
em trinta e seis Secretarias de Desenvolvimento Regional. O objetivo destas
secretarias é implementar um modelo de desenvolvimento, que integre as
propensões regionais e as potencialidades locais (Pires, 2005). Esta integração
deve-se às várias características e contrastes encontrados ao longo do Estado
de Santa Catarina. Perante estas peculiaridades, esta divisão consistiu numa
visão político-administrativa que, redesenhou o território do Estado de Santa
Catarina em regiões de desenvolvimento, agrupando um conjunto de municípios
com características, económicas, culturais e sociais semelhantes. Estas regiões
passaram a constituírem-se em polos de desenvolvimento, culminando com a
realização de projetos relevantes definidos pelos próprios agentes locais.
Em jeito de conclusão, apesar de o Brasil ser considerado por muitos
como um país em desenvolvimento, comparativamente com outros países da
região da América Latina e do Caribe, e no que respeita ao setor do turismo, o
Brasil tem se empenhado no desenvolvimento deste setor.
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Conclusões e recomendações

No cenário atual, a crise pandémica gerada pela COVID-19 trouxe à tona
uma ideia importantíssima: tudo é variável e, portanto é necessário que os
governos locais desta região, bem como de todo o mundo, se adaptem
constantemente às novas realidades. Assim sendo, as decisões tomadas pelos
governos locais da região da América Latina e do Caribe podem ditar ou a
bonança ou, pelo contrário, a intensificação da crise económica, social e política.
Abordei no presente estudo a possibilidade de os governos locais desta região
implementarem políticas públicas de turismo face à, na minha opinião,
ineficiência no aproveitamento deste setor na América Latina e no Caribe.
Apesar de as questões destacadas neste estudo não terem sido
exaustivamente abordadas, este foi feito com o intuito de enfatizar algumas das
políticas públicas de turismo, que os governos locais da América Latina e do
Caribe devem tomar e debruçar-se para desenvolverem a atividade turística na
região

e,

consequentemente

promoverem

o

desenvolvimento

político,

económico e social da mesmíssima região. Dada a importância do setor para
esta região, quer ao nível do emprego como da atração de investimento
estrangeiro (por exemplo), os governos locais da América Latina e Caribe jamais
podem ficar parados na esperança de que a atividade turística, por si só, se
desenvolva da melhor forma possível.
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