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RESUMO 

 

Este estudo busca identificar os observatórios de turismo no Brasil, suas produções 

de informações e avaliar sua efetividade e contribuição para o monitoramento e 

planejamento do turismo. De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), 

existem alguns indicadores essenciais para alcançar um resultado aceitável no 

monitoramento do turismo. Após analisar estas recomendações e considerando o 

sistema de indicadores para o turismo sustentável realizado pela Direção Regional 

de Estatística da Madeira para o conjunto de ilhas da Macaronésia, uma lista dos 

indicadores necessários para um monitoramento satisfatório foi estabelecida e 

classificada em 4 categorias: economia, atividade turística, meio ambiente e 

sociedade e cultura. Até dezembro de 2012, em pesquisa na internet, foram 

identificados 13 observatórios de turismo no Brasil, dos quais 9 foram escolhidos, 

considerando sua expressividade em produção de dados e informações, para 

validação de sua efetividade. Foi possível concluir que existe uma carência de dados 

estatísticos para o planejamento sustentável do turismo. Nenhum observatório 

superou a marca de 40% do total dos indicadores verificados. Além disso, menos da 

metade dos mesmos produzem indicadores relativos aos níveis ambientais, social e 

cultural da sustentabilidade. Os dados estão concentrados no grupo de atividade 

turística propriamente dita e na maioria das vezes não são atualizados 

frequentemente. 

 

Palavras-chaves: Turismo. Planejamento Estratégico. Políticas Públicas. 

Monitoramento.  Indicadores. Observatórios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to identify the tourism observatories in Brazil, their informations and 

evaluate their effectiveness and contribution for tourism monitoring and planning. 

According to the World Travel Organization (WTO), there are some essential 

indicators to reach an acceptable result in tourism monitoring. After reviewing these 

recommendations and considering the system of indicators for sustainable tourism 

conducted by the Regional Directorate of Statistics of Madeira to the group of islands 

of Macaronesia, a list of the indicators necessary for a satisfactory control and 

monitoring has been established and classified in 4 categories: economy, tourism 

activity, environment and society and culture. Until december 2012, in internet 

research, 13 observatories have been identified in Brazil, in which 9 has been 

chosen for a validation of their effectiveness, considering their expressivity in data 

and information production. It was possible to conclude that there is a lack of 

statistics dates for sustainable tourism management. None observatory has 

overcome the mark of 40% of the total of the indicators verified. Besides that, less 

than a half of them produce indicators related to environmental, social and cultural 

sustainable levels. The dates are concentrated in the tourism activity group and most 

of times they are not often updated. 

 

Key-Words: Tourism. Strategic Planning. Public Policy. Monitoring. Indicators. 

Observatory 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 1950 é intensificado o processo de massificação do 

turismo. Até este momento, o planejamento do setor esteve associado ao 

planejamento econômico dos países.  

Como uma atividade que guarda relação com tantas outras e sua atual 

posição na economia global, o turismo requer uma estrutura bem definida de 

planejamento estratégico, que garanta seu desenvolvimento sustentável. Políticas 

públicas são consideradas umas das mais importantes ferramentas de 

planejamento, que irão direcionar e dar suporte às demais. No Brasil, as políticas 

públicas recentes estão orientadas para a gestão descentralizada e participativa, 

como especificado no Plano Nacional de Turismo (PNT) 2007-2010. Estas são as 

principais razões que justificam a importância do monitoramento a nível local 

desenvolvido pelos observatórios de turismo em destinos. 

O PNT (2007-2010) é o documento referencial de gestão norteador das 

decisões no setor. O mesmo representa uma extensão do programa iniciado em 

2003, pelo PNT (2003-2007) – Uma Viagem de Inclusão. É o mais importante 

instrumento estratégico da política nacional de turismo e foi desenvolvido com o 

objetivo de induzir e direcionar o planejamento do setor no país, baseado na gestão 

descentralizada e redução das desigualdades, para um desenvolvimento de turismo 

sustentável e harmônico nos campos econômico, social, cultural, político e 

ambiental. Seu escopo está dividido em macroprogramas, direcionados às grandes 

áreas. Cada um destes por sua vez está subdividido em programas, direcionados a 

assuntos específicos com política e dimensão próprias. 

Um dos macroprogramas é o de Regionalização do Turismo, que representa 

uma continuidade do Programa de Regionalização, criado pelo governo em 2004. 

Este está pautado nos princípios descentralização, participação, integração e 

sustentabilidade e considera a gestão descentralizada, coordenada e integrada dos 

níveis nacional, estadual e municipal, como estratégia para maximização do 

desenvolvimento turístico.  
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Dentre os objetivos do programa estão o aumento da dinâmica econômica 

das regiões, fomentar a produção associada ao turismo, inserir novos destinos e 

roteiros na comercialização do turismo nacional, diversificando os produtos turísticos 

e mantendo sua qualidade, entre outros. 

No entanto, para a elaboração dos planos, bem como o alcance dos objetivos 

idealizados por eles, é indispensável um sistema contínuo de monitoramento e 

controle, pautado na retroalimentação do planejamento, a partir de dados e 

informações. Por meio de indicadores, é possível diagnosticar e melhor direcionar a 

alocação de recursos e investimentos, além da identificação das necessidades para 

criação de ações. Reconhecendo esta necessidade, o Plano Nacional de Turismo 

prevê o monitoramento dos resultados referentes ao Programa de Regionalização. 

No Brasil, em níveis estaduais e municipais, os observatórios de turismo 

exercem papel fundamental na produção de dados e informações que sirvam de 

subsídios para a gestão da cadeia produtiva do turismo e tomada de decisão. O 

objetivo deste trabalho está concentrado em verificar a efetividade do monitoramento 

realizado pelos observatórios como subsídio para a gestão pública e privada do 

turismo. 

O estudo intenciona demonstrar a relevância do monitoramento para o 

planejamento estratégico e gestão de projetos turísticos; contextualizar a 

descentralização como estratégia de gestão pública de turismo no Brasil; 

estabelecer, baseado na Organização Mundial do Turismo (OMT), um grupo de 

indicadores de monitoramento para comparação com a produção de dados dos 

observatórios brasileiros; e analisar o resultado da verificação sobre a efetividade do 

monitoramento oferecido pelos observatórios.  

De acordo com a OMT (2004) não há um número ideal de indicadores para o 

monitoramento sustentável. Ao mesmo tempo em que poucos indicadores podem 

gerar informações distorcidas da realidade, a produção dos mesmos em excesso é 

inviável e reduz a funcionalidade dos mesmos. 

Assim sendo, o desafio está em consolidar as questões relevantes para o 

planejamento estratégico no menor número possível de indicadores. Estes devem 

abranger os aspectos econômicos, ambientais, socioculturais e da atividade turística 

em si, para o alcance do planejamento sustentável.  
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A pergunta norteadora dos objetivos aqui destacados é: As informações 

estatísticas e os indicadores produzidos pelos observatórios de turismo no Brasil 

possibilitam a realização do planejamento contínuo do turismo sustentável de acordo 

com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial do Turismo? Pressupõe-

se que o monitoramento realizado pelos observatórios seja insuficiente para 

subsidiar a tomada de decisão assertiva sobre a gestão pública e privada do 

turismo. 

Para fins de alcance dos resultados, o trabalho está baseado em uma 

pesquisa descritiva bibliográfica, para fundamentação teórica, e em uma 

investigação documental de cunho qualitativo, para análise das características do 

monitoramento realizado pelos observatórios de turismo. A mesma foi executada no 

período de junho de 2012 a janeiro de 2013, a partir de levantamento bibliográfico, 

apreensão de padrões e sugestões expressas em documentos disponibilizados pela 

OMT e divulgação das informações produzidas pelos observatórios ao público em 

geral, através dos sites oficiais na internet.  

A estrutura do trabalho está dividida em 4 capítulos. O primeiro reúne 

conceitos sobre planejamento estratégico e gestão de projetos, com o intuito de 

demonstrar a representatividade do monitoramento nesses processos. 

O segundo capítulo consiste em um panorama da gestão pública de turismo 

no Brasil, onde é apresentado de maneira breve, o histórico das principais políticas 

públicas nacionais a partir da década de 1930 até o momento presente. O capítulo 

ressalta a inclinação da gestão pública para o modelo de descentralização e gestão 

participativa, por meio do PNT e do Plano de Regionalização do Turismo. 

No capítulo seguinte são apresentados os objetivos dos observatórios, bem 

como as características dos indicadores de monitoramento. Neste momento do 

estudo, são apresentados os observatórios mapeados em território nacional, além 

dos grupos de indicadores selecionados para verificação de acordo com as 

sugestões da OMT. 

O quarto e último capítulo é destinado à apresentação e análise dos 

resultados acerca dos indicadores produzidos pelos observatórios em níveis de 

sustentabilidade econômica, da atividade turística propriamente dita, ambiental e 

sociocultural. 
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CAPITULO 1 – TURISMO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O Turismo é um dos setores que mais cresce e atrai investimentos públicos e 

privados diante de sua significativa participação do setor de serviços. Segundo o 

Ministério do Turismo – MTur (2012), a atividade já representa 3,7% do PIB 

brasileiro em 2012.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2012) divulgou em 

notícia, que entre os anos de 2003 e 2009 as atividades características do turismo 

geraram valor adicionado de R$ 103, 7 bilhões, representando um aumento real de 

4,6% em relação ao ano anterior.  

Como atividade do setor de serviços, o turismo tem capacidade de geração 

de emprego, renda e entrada de divisas, sendo por isso relevante para o 

crescimento e desenvolvimento de uma região, impulsionando seu efeito 

multiplicador sobre a economia. Segundo Lage e Milone (2001) os impactos 

econômicos do Turismo podem ser diretos, indiretos ou induzidos. Os efeitos diretos 

referem-se aos gastos dos turistas, que se desdobram em criação de renda; Os 

indiretos se referem à criação de renda pelo encadeamento para trás na cadeia de 

valores do turismo, ou seja, aumento do consumo nos setores de bens e serviços 

que são fornecedores na composição do produto turístico; Por último, os efeitos 

induzidos representam o nível acrescido de renda em toda a economia direta e 

indiretamente e o gasto de parte dessa renda adicional em bens e serviços 

produzidos internamente.  

As atividades do turismo pagaram em 2009, entre salários e rendimentos, 

valores superiores a R$ 48,8 bilhões, de acordo com o IBGE (2012), que representa 

4,8% da remuneração de todo setor de serviços e 3,5% de toda remuneração da 

economia brasileira. Por sua representatividade no desenvolvimento econômico de 

uma região, o Turismo atrai olhares tanto públicos como privados.  

A atividade turística pode possuir desdobramentos sociais, podendo promover 

melhoria na distribuição de renda e inclusão social. Os impactos sociais são 

decorrentes da sua interferência direta na vida das pessoas, sejam os turistas ou os 

residentes do próprio destino. Aspectos ambientais e culturais também são 
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considerados, na medida em que uma característica própria do setor é a ocorrência 

no espaço.  

Confirmado o potencial do turismo em gerar efeitos positivos ou impactos 

nocivos à identidade cultural, sociedade e meio ambiente, o setor possui demanda 

crescente de planejamento sistematizado, além de desenvolvimento de estudos 

estatísticos e monitoramento, que possibilite a maximização de seu crescimento 

atrelado à redução de resultados negativos que possam ser gerados.  

A partir da compreensão da necessidade do planejamento estratégico para a 

eficiente gestão das atividades relacionadas ao turismo, na próxima seção serão 

reunidos conceitos e teorias de administração sobre o planejamento estratégico, 

bem como a relevância da etapa de monitoramento no mesmo. Com o mesmo 

objetivo, serão apresentadas técnicas de gestão de projetos, como o ciclo PDCA 

(plan, do, check, action), que contempla o monitoramento e está baseado em 

retroalimentação.  

 

1.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO TURISMO 

 

A situação do mercado em constante mudança, a difusão do turismo e sua 

participação na economia global, somados às características próprias da atividade, 

que intervém na rotina dos sujeitos envolvidos, exigem a capacidade de formulação 

e de implementação de estratégias que permitam alcançar os objetivos do setor de 

maneira sustentável em curto e médio, mas principalmente em longo prazo.  

O planejamento representa a escolha dos meios para a tomada de decisão 

que irá determinar o desempenho futuro de uma organização, setor ou atividade. Em 

suma, o planejamento estratégico consiste no diagnóstico da situação atual e a partir 

de então a definição do que precisa ser feito (objetivos), como deve ser feito 

(estratégias) e por quem deve ser feito (sujeitos). Chiavenato (2002) considera que 

para o alcance da eficiência e eficácia1, as funções do processo administrativo são 

planejamento, organização, direção e controle e que o planejamento tem como 

funções organizar, dirigir e controlar. 

                                                             
1 Eficiência significa fazer certo e representa os meios utilizados para atingir determinado resultado. 

Eficácia representa o alcance do resultado, o objetivo para que se fez. 
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Em linhas gerais, o planejamento estratégico pode ser definido como o 

escopo ou a determinação dos meios a serem utilizados para alcance dos objetivos 

(fins). É entendido por Drucker (1984) apud Rezende (2008) como um processo 

contínuo de tomada de decisões que envolvem riscos sobre o futuro e estão 

baseadas em informações conhecidas no presente. É um processo que consiste em 

organizar sistematicamente as atividades que influenciam na tomada de decisão e 

que por meio da retroalimentação organizada, possibilita medir o resultado 

alcançado, comparando com as expectativas projetadas. 

Rezende (2008) conceitua planejamento estratégico de uma organização 

como um processo dinâmico, coletivo, participativo e contínuo para traçar objetivos e 

complementa da seguinte forma:  

 
 

É elaborado por meio de diferentes e complementares técnicas 
administrativas com o total envolvimento das pessoas da organização e 
eventualmente pessoas do meio externo à organização. É formalizado para 
articular políticas e estratégias organizacionais visando produzir resultados 
profícuos na organização e na sociedade que a cerca. É um projeto 
organizacional global que considera os aspectos financeiros, econômicos e 
sociais da organização e do seu meio ambiente. É uma forma continua e 
participativa de pensar a organização no presente e no futuro. É um recurso 

indispensável para a tomada de decisão na organização. (REZENDE, 
2008, p. 18). 

 
 

O propósito do planejamento é apresentado por Oliveira (2005) como o 

desenvolvimento de técnicas, processos e atitudes para a avaliação viável de 

consequências futuras, resultantes das decisões presentes que são tomadas a partir 

dos objetivos estabelecidos.  

O planejamento estratégico então tende a facilitar a tomada de decisão 

eficiente, eficaz e coerente no futuro, e se realizado sistematicamente, pode 

representar a redução das incertezas envolvidas no processo para alcance das 

metas projetadas. Oliveira (2005) apresenta três níveis de planejamento, a saber: 

 

(1) Planejamento estratégico: Responsabilidade dos níveis mais altos de 

gestão em uma organização. É um processo administrativo que representa 
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a sustentação metodológica para o melhor direcionamento, com certo grau 

de interação com o ambiente, de forma inovadora. 

(2) Planejamento Tático: Desenvolvido por níveis intermediários, com o 

objetivo de otimizar os recursos disponíveis para a realização dos 

objetivos fixados. 

(3) Planejamento Operacional: Elaborado pelos níveis organizacionais 

inferiores, voltados para as atividades desempenhadas rotineiramente. 

 

A estruturação hierárquica proposta por Petrocchi (2001), como especificado 

na Figura 1, facilita a compreensão das relações entre os níveis de planejamento. 

 

 

Figura 1 - Níveis de Planejamento 

Fonte: Petrocchi (2001, p. 68) 

 

Como se pode observar na Figura 1, o nível de planejamento estratégico 

abrange a organização ou sistema como todo e se refere às decisões da alta 

administração com vistas a resultados de longo prazo. O nível intermediário consiste 

no planejamento tático, abrange um departamento ou setor, inclui as decisões de 

gerencia subordinados à alta administração e estão focados em resultados de médio 

prazo. Por fim, o planejamento operacional está próximo da execução das tarefas e 

operações que visam retorno em curto prazo e compreende o nível de supervisão e 
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operacional. Na gestão do sistema turístico está alocado nestes níveis o diagnóstico 

junto da elaboração de estratégia, os planos setoriais e as ações, respectivamente. 

A hierarquia (Figura 1) aponta para a necessidade de coerência entre os três 

níveis de planejamento, para o bom desempenho do planejamento do turismo como 

um todo. 

O turismo, como uma atividade multidisciplinar, está estruturado em forma de 

sistema aberto em interação com outros fatores como: cultura, sociedade, meio 

ambiente, política e economia. Por essa razão, precisa de planejamento e 

replanejamento constante para ser mantido de forma sustentável. O planejamento 

estratégico de um destino está voltado para a formulação contínua de estratégias 

presentes e futuras. 

Os modelos de planejamento para o turismo, que não contemplam em seu 

escopo a essência sistêmica do setor, possuem limitações e podem comprometer 

seu crescimento e ainda gerar impactos ambientais, sociais e econômicos intensos 

no espaço. Os processos de planejamento do turismo estão intensamente 

associados aos destinos, deixando enfraquecida a visão holística do turismo. 

Na medida em que as discussões acerca da sustentabilidade são 

intensificadas no contexto internacional, o planejamento do turismo ultrapassa as 

barreiras dos aspectos econômicos e financeiros e passam a considerar os aspectos 

referentes ao ambiente dinâmico no qual está inserido, e se relacionando com os 

sistemas ecológicos, econômicos e sociais. Assim, para que possa alcançar os 

interesses desejados, o planejamento do turismo deve atentar para as interrelações 

entre os sistemas mencionados e estar integrado a outros planejamentos mais 

abrangentes. 

Dada a complexidade do turismo, seu processo de planejamento para atingir 

de forma significativa e duradoura seus interesses, deve conter como características 

um caráter participativo, integrado e realista. A análise sistêmica é útil no contexto 

de situações complexas, porque permite considerar as múltiplas relações e efeitos 

que separam a realidade das avaliações pautadas em relações lineares. Os 

elementos são a base do sistema, ao mesmo tempo em que, suas interrelações 

devem ser incorporadas ao escopo em análise. 
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A análise sistêmica de um ramo ou setor é uma ferramenta de valor para a 

elaboração de estratégias. Capra (1977) apud Hall (2001, p. 69), define o conceito 

de sistema da seguinte forma: 

 

[...] um sistema é um todo integrado cujas propriedades essenciais surgem 
dos relacionamentos entre as partes constituintes. A concepção de sistemas 
trata, portanto, da compreensão de um fenômeno no contexto de um todo 
mais amplo.  

 

 

Um sistema para Hall (2001) é um objeto de estudo que abrange um conjunto 

de elementos, os relacionamentos entre os elementos e ainda o relacionamento 

destes com o ambiente. Além disso, um sistema pode estar embutido em outro, ou 

seja, um elemento inserido em um sistema em dado nível de análise, pode ser 

considerado outro sistema em um nível inferior. 

Anjos et al. (2005) consideram a teoria dos sistemas como um pressuposto 

básico para a o planejamento turístico, sob a justificativa da complexidade do 

contexto mundial atual e a consequente necessidade de uma visão mais sistêmica e 

menos linear sobre as relações no cenário capitalista flexível e instável. Esta teoria 

considera a relação do sistema que está em análise com seu ambiente externo, 

responsável pelo desencadeamento de processos e ao qual o mesmo está ligado 

por um vínculo estrutural. 

O sistema do turismo é um sistema aberto e livre, ou seja, não pode ser 

controlado, apenas perturbado. Das perturbações, a partir do planejamento, é 

possível extrair inovações e ações criativas que permitem a regeneração e evolução 

do sistema. Dessa forma, o planejamento turístico não pode ser realizado 

isoladamente, desconsiderando as relações com o macroambiente e tratando o 

setor como um sistema fechado, capaz de causar mudanças por si só. Para tanto, a 

gestão do turismo deve ser realizada de forma integrada entre, e em consonância 

com, os planejamentos mais abrangentes, como as políticas regionais, nacionais e 

internacionais. 

O plano estratégico turístico é definido por Edgell et al. (2008) como um 

processo voltado para a otimização dos benefícios do turismo, de forma que os 

resultados correspondam ao equilíbrio entre a qualidade e quantidade da oferta e 
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níveis adequados de demanda, sem comprometer o destino socioeconomicamente, 

seu meio ambiente ou sustentabilidade. Os autores acrescentam que qualquer 

discussão sobre planejamento estratégico para turismo deve considerar aspectos 

econômicos, ambientais e socioculturais, bem como seu relacionamento com os 

objetivos e metas sustentáveis em geral. Assim sendo, o plano estratégico consiste 

numa ferramenta para prover direção às organizações e destinos e enfatizar 

qualidade, eficiente e efetividade.  

Edgell et al. (2008) afirmam, ainda, que, o planejamento turístico é essencial 

para a sustentabilidade futura de um destino e deve favorecer a conservação dos 

recursos dos quais o turismo é dependente. Além disso, deve melhorar a qualidade 

de vida dos residentes locais. 

Por sua vez, Beni define o planejamento do turismo como: 

 
 

O planejamento de turismo subentende um conceito fundamental: é um 
sistema inter-relacionado de fatores de oferta e demanda. Os fatores de 
demanda são os mercados de turismo internacional e doméstico que 
utilizam atrativos, equipamentos e serviços turísticos. Os fatores da oferta 
compreendem atrativos e atividades turísticas, alojamentos e outros 
equipamentos e serviços. Os atrativos são aspectos característicos do local 
e seus respectivos diferenciais turísticos e todas as atividades 
desenvolvidas em função deles. Os fatores da oferta turística em seu 

conjunto podem ser denominados produto turístico. (2000, p. 165). 
 
 

Por ser uma atividade que se apropria do espaço, o turismo deve abordar de 

forma clara em seu planejamento os objetivos a serem alcançados, bem como a 

identidade a ser fortalecida e espaços a serem preservados. São medidas 

indispensáveis para a sustentabilidade da atividade em uma região. 

Considerando o território como um elemento básico para a realização do 

turismo, Dias (2008, p. 37) discorre sobre a necessidade do planejamento da 

seguinte forma: 

 
 

Considerando o uso do espaço, o planejamento constitui uma técnica de 
uso imprescindível pelas administrações públicas municipais que apostam 
no desenvolvimento do turismo.  Esse planejamento é necessário, porque o 
território é um elemento básico do desenvolvimento turístico, pois abriga os 
recursos ambientais e culturais dos destinos turísticos, além de ser o 
espaço físico destinado à instalação da infra-estrutura e dos equipamentos 
que irão atender ao fluxo de visitantes. (...). O uso do território pela atividade 
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turística e a fragilidade dos recursos dos quais depende o turismo para sua 
continuidade justificam por si só a necessidade de recorrer-se à técnica de 
planejamento como forma de garantir um desenvolvimento turístico 
sustentável. 

 
 

Como ressaltado por Dias (2008), a falta de planejamento pode comprometer 

a continuidade da atividade em longo prazo, tendo em vista que a utilização 

arbitrária dos recursos irrecuperáveis (naturais e culturais) pode causar seu 

esgotamento.  É possível apreender que ausência completa de estruturação do 

turismo pode limitar sua sustentabilidade. 

O planejamento estratégico estrutura-se em etapas, conforme discriminado na 

Figura 2: 

 

Figura 2: Processo de planejamento – esquema básico 

Fonte: Petrocchi (2001, p. 72) 

 

Na Figura 2, é possível visualizar as etapas do planejamento estratégico 

propostas por Petrocchi (2001) para o planejamento do turismo. O autor considera 

que a primeira etapa é a que determinará a qualidade do planejamento como 

processo, pois é imprescindível que o diagnóstico, que é a análise da situação 
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presente, seja condizente com a realidade e permita a percepção das necessidades 

de melhorias e potencialidades para determinação dos objetivos.  

A segunda etapa trata da elaboração das estratégias, ou seja, dos meios 

utilizados para alcance dos objetivos estabelecidos na etapa anterior. Na etapa 

seguinte, estão os níveis táticos e operacionais de planejamento em que serão 

determinados os planos e as ações a serem implementados para o alcance dos 

objetivos, em observância aos meios propostos na etapa anterior.  

Por último, o controle é a etapa de acompanhamento de todo processo, 

quando após os resultados, permitirá a comparação entre o alcançado e o 

pretendido e a consequente retroalimentação do planejamento, para que medidas 

corretivas sejam tomadas quando necessárias. 

A etapa do controle contempla o aspecto do monitoramento, inerente à 

qualidade de qualquer planejamento, conforme será apresentado na próxima seção. 

 

1.2. MONITORAMENTO COMO ETAPA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E 

DA GESTÃO DE PROJETOS 

 

O monitoramento refere-se ao conjunto de informações que será produzido e 

utilizado como base para manutenção e regeneração do processo de planejamento. 

Uma ideia difundida na Administração é que não é possível gerenciar o que 

não é medido. A avaliação e o controle são etapas do planejamento que permitem a 

otimização das estratégias por meio do desenvolvimento de indicadores de 

desempenho. O monitoramento é utilizado como instrumento de feedback e de 

adequação dos resultados aos objetivos previamente estabelecidos.  

Neste contexto, controlar um planejamento consiste em medir seu 

desempenho e depois compará-lo com padrões, para que medidas corretivas e 

reformulações sejam processadas, quando necessárias. Além disso, permite que as 

decisões de planejamento sejam mantidas coerentes com a realidade, frente às 

frequentes alterações do ambiente no qual o sistema sob gestão está inserido. 
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Valle et al. (2007), consideram que entre alguns fatores que justificam a 

importância do planejamento estratégico estão: promover direção e propósito, 

melhor aproveitamento das oportunidades, permitir crescimento ordenado, entender 

e definir prioridades, alinhar as decisões, otimizar a alocação de recursos, aumentar 

a velocidade da implementação e execução, controlar e redirecionar o plano. Ou 

seja, para tal, a produção de informações é peça fundamental ao longo de todo o 

processo de elaboração e execução de estratégias. 

É observado que no planejamento, a partir de um conjunto de informações 

disponíveis, é possível diagnosticar a situação atual, estabelecer objetivos e 

prioridades e então formular estratégias e ações vislumbrando o alcance dos 

mesmos.  

Além dos estudos desenvolvidos no decorrer do planejamento, os estudos 

preliminares permitem que a alocação dos recursos disponíveis seja eficiente. São 

estes estudos os responsáveis, em grande parte, pelo sucesso ou insucesso da 

estratégia formulada. Em seu livro “A Arte da Guerra”, grande precursor das teorias 

e estudos sobre estratégia, Sun Tzu (2011) trouxe a percepção de que o que 

diferencia as estratégias vencedoras das perdedoras é o tempo de estudos 

preliminares que fora desempenhado por cada estrategista. 

De forma a estabelecer relação entre os processos de planejamento e 

monitoramento, Valle et al. (2007, p. 89) asservam que: 

 
 

O planejamento e monitoramento e controle são processos 
interdependentes e essenciais para o sucesso do projeto. Por meio do 
planejamento têm-se planos que orientam as ações de gerenciamento e nos 
dizem em que ponto deveríamos estar, enquanto o monitoramento e 
controle nos informa em que ponto de fato estamos, possibilitando a 
detecção de desvios e a implementação de medidas corretivas.  

 
 

Assim, o processo de monitoramento contínuo representa um exercício de 

acompanhamento e comparação entre os resultados encontrados e os resultados 

que haviam sido projetados preliminarmente, na etapa de formulação do 

planejamento estratégico. Este exercício possibilita a identificação de falhas, bem 

como de novas oportunidades e novas realidades que possibilitam o melhoramento 

e adaptação constante do planejamento. 
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O monitoramento é etapa obrigatória durante a realização de planejamento e 

de projetos. Os projetos representam uma ferramenta de alcance dos objetivos que 

foram estabelecidos no escopo do planejamento estratégico. O Project Management 

Institute - PMI (2008) aproxima ambos os conceitos ao afirmar que os projetos são 

os meios utilizados por uma organização para alcance de seus objetivos 

contemplados no planejamento.  

A partir da compreensão das fases de elaboração de um projeto, o grupo de 

processos referentes à etapa do planejamento são caracterizados pelo PMI (2004, p. 

41) como “um conjunto de processos que define e refina os objetivos e planeja a 

ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo para os quais o projeto foi 

realizado”.  

Sobre os mesmos processos, o PMI acrescenta: 

 
 

Os processos de planejamento desenvolvem o plano de gerenciamento de 
um projeto. Esses processos também identificam, definem e amadurecem o 
escopo do projeto, o custo do projeto e agendam as atividades do projeto 
que ocorrem dentro dele. À medida que forem descobertas novas 
informações sobre o projeto, as dependências os requisitos, os riscos, as 
oportunidades, as premissas e as restrições adicionais serão identificados 

ou resolvidos. (2004, p. 46) 
 
 

Dessa maneira, a estruturação de um planejamento e a elaboração de 

projetos por meio de uma estratégia formal e coerente, contemplando as etapas de 

monitoramento e controle dos resultados, permite a mitigação dos riscos inerentes à 

atividade.   

Sobre o grupo dos processos referentes às etapas de monitoramento e 

controle, o PMI (2004, p. 59) destaca que: 

 
 

É constituído pelos processos realizados para observar a execução do 
projeto, de forma que possíveis problemas possam ser identificados no 
momento adequado e que possam ser tomadas ações corretivas, quando 
necessário, para controlar a execução do projeto (…) também inclui o 
controle de mudanças e a comendação de ações preventivas, antecipando 
possíveis problemas. 

 
 

Um modelo reconhecido de gestão de projetos é o ciclo Plan-Do-Check-

Action (PDCA), conforme é possível observar na Figura 3. O modelo nos remete à 
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gestão da qualidade, na medida em que o controle sistemático promove a melhoria 

contínua do processo, por meio da acumulação dos impactos positivos e 

retroalimentação, que permite identificar pontos a serem melhorados. 

 

Figura 3: Ciclo PDCA 

Fonte: Produção própria do autor. 
 

O ciclo PDCA2 compreende um elemento da gestão de projetos, mais 

precisamente da gestão da qualidade, com foco na melhoria contínua. O diferencial 

da disposição em ciclo, é que a busca por melhorias ocorre indefinidamente. De 

acordo com Attadia e Martins (2003, p.34) “o ciclo PDCA é um método que permite 

que esforços sistemáticos e iterativos de melhoria sejam levados a cabo.”.  Suas 

etapas são caracterizadas da seguinte forma: 

 

 PLAN (Planejar): Compreende a definição das metas, bem como os métodos 

utilizados para o alcance das mesmas; 

 DO (Fazer): Consiste na execução da tarefa. Inclui os processos de educação 

e treinamento; 

 CHECK (verificar): Fase em que é realizada a verificação das tarefas 

realizadas; 

                                                             
2 Ciclo PDCA, também conhecido como Ciclo de Deming. W. Edwards foi precursor de ideias 

impactantes na Gestão da Qualidade e quem efetivamente aplicou o ciclo PDCA.  
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 ACTION (Agir corretivamente): Etapa na qual são adotadas medidas e ações 

corretivas, visando o aprimoramento dos resultados, tendo como base os 

desvios detectados nas etapas anteriores. 

A execução de um projeto consiste na realização de atividades previstas em 

um intervalo de tempo definido. As etapas de um projeto segundo Granja (2010) 

são: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, nesta ordem. A 

autora observa que a fase de controle realimenta o planejamento, por meio da 

comparação constante entre o planejado e o executado, na medida em que acusa 

possíveis deficiências e proporciona revisão e busca por soluções alternativas. 

O planejamento quando baseado em um processo de controle eficaz, torna 

possível a redução dos custos, do tempo de implementação e dos riscos de um 

projeto, na medida em que fornece estimativas contínuas sobre o resultado final a 

ser alcançado. 

De forma resumida, de acordo com Oliveira (2005) o processo de controle e 

avaliação compreende nas seguintes etapas: (1) Estabelecimento de padrões e 

medidas de avaliação; (2) Medidas dos desempenhos apresentadas; (3) 

Comparação do realizado com o esperado; e por último, ação corretiva. 

A primeira etapa acompanha a definição dos objetivos, sendo que os 

objetivos e metas devem prever um padrão de medida que permita a avaliação de 

seus resultados Na segunda etapa, durante a implementação da estratégia, por 

meio dos projetos e ações, o desempenho apresentado deve ser monitorado e 

acompanhado, para que a terceira etapa seja realizada, ou seja, a comparação entre 

o resultado obtido e o objetivo pré-estabelecido. Depois de realizada esta 

comparação, será identificada a necessidade ou não de ações corretivas (quarta 

etapa), de acordo com os resultados encontrados na etapa anterior. 

O monitoramento, ainda de acordo com Granja (2010), é um processo 

iniciado com a descrição do problema (diagnóstico) e passa pela elaboração das 

metas e objetivos até a seleção dos indicadores que permitirão a verificação e 

acompanhamento dos resultados. A função do monitoramento é fornecer 

informações necessárias à tomada de decisão transparente em um processo. 
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No tocante à tomada de decisão, o monitoramento é a etapa que produz 

informações que permitem a visualização da realidade e efetividade do projeto. A 

produção de informações é de interesse não apenas do idealizador do projeto, mas 

de todos os stakeholders. A informação é o recurso essencial para o planejamento 

estratégico. Para o turismo, como uma atividade que envolve múltiplas áreas, é 

importante conciliar informações e necessidades de todos os interessados. Edgell et 

al. (2008, p. 298) ressaltam que:  

 
 

O mandato para o planejamento turístico efetivo, como aceito pela maior 
parte do mundo hoje, é integrar os interesses dos stakeholders, gestão 
efetiva, desenvolvimento eficiente e marketing inovador e interesses da 
comunidade em um produto turístico. 

 
 

A difusão da informação gerada pelo monitoramento dos resultados 

alcançados pelo setor do turismo irá embasar a tomada de decisão, o planejamento 

estratégico e os projetos atuais e futuros de toda cadeira produtiva do setor. 

Segundo Peter e Certo (1993), o controle estratégico é uma tipologia de 

controle concentrado no monitoramento e na avaliação do processo de gestão 

estratégica, com o objetivo de mantê-lo adequado e identificar necessidades de 

melhorias. Os autores entendem que controlar é fazer com que algo ocorra conforme 

o planejado e propõem um modelo geral para o processo de controle, representado 

na Figura 4: 
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Figura 4: Modelo geral de processo de controle 

Fonte: Peter e Certo (1993, p. 197)  
 

Controle e monitoramento têm como objetivo o acompanhamento contínuo 

dos resultados, para assegurar que o desempenho real permita o alcance dos 

objetivos nos padrões pré- estabelecidos no processo de planejamento estratégico.  

Os parâmetros estabelecidos para um projeto precisam ser acompanhados a 

fim de que os objetivos pré-estabelecidos sejam alcançados dentro dos padrões 

para a maximização dos resultados. Tem-se então a necessidade do controle, cuja 

função principal é garantir que desvios sejam identificados e corrigidos, em favor da 

conclusão do projeto.  

Oliveira (2005) apresenta finalidades da função de controle e avaliação, entre 

elas: identificar falhas e desvios; auxiliar para que os resultados obtidos nas 

operações estejam tão próximos quanto possível dos resultados esperados; 

proporcionar informações periodicamente que permitem intervenção nas operações 

e avaliação contínua e revisão das estratégias e políticas. 

Gomes e Salas (2001, p. 115), acrescentam que: 
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O sistema de controle deve estar estritamente relacionado ao planejamento 
estratégico, desde formulação de alternativas estratégicas até o posterior 
processo de controle para facilitar a congruência da atuação dos 
responsáveis pelos diferentes centros de responsabilidade com objetivos 
globais traçados para organização.  

 
 

O controle e monitoramento requerem, segundo Gomes e Salas (2001), a 

obtenção de informação para que haja a elaboração das diretrizes e 

acompanhamento das mesmas. Oliveira (2005) observa que o monitoramento e 

controle devem analisar questões como os tipos, a frequência, a qualidade e as 

fontes das informações. 

Por envolver riscos de efeitos negativos, conforme ressalta Dias (2008), o 

turismo é uma atividade econômica que exige planejamento e monitoramento 

constante e permanente.  O Estado então seria o agente capaz de direcionar o 

planejamento. Ainda segundo o referido autor, o setor tem capacidade de ser 

incorporado em diversas propostas de desenvolvimento, sobre as quais o Estado, 

em todos os níveis, tem capacidade de articulação e planejamento. 

O planejamento estratégico é uma ferramenta de intervenção orientada a ser 

utilizada pela gestão pública e fundamental para que os governos possam intervir e 

gerar resultados. Para Edgell et al. (2008), planejamento estratégico no setor 

turístico é uma política, plano ou ferramenta de gestão para auxiliar as entidades de 

turismo (órgão nacional de turismo, destino ou comunidade local) e está pautado no 

estabelecimento de objetivos e metas que devem estar associados a fatores 

mensuráveis que permitam a avaliação periódica dos resultados obtidos.  

Após a compreensão das políticas públicas como fermenta de planejamento 

estratégico serão abordados no próximo capítulo conceitos e um breve roteiro sobre 

as políticas públicas de turismo no Brasil, que resultaram no contexto de 

regionalização e gestão descentralizada no qual a atividade está inserida. Além 

disso, o Plano Nacional de Turismo (PNT) elaborado para o período de 2007 a 2010 

será apresentado por ser o plano estratégico mais recente até então, com o objetivo 

fundamentar a necessidade de monitoramento dos resultados, considerando suas 

propostas.  
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CAPITULO 2 – ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E O PLANO ESTRATÉGICO DE 

TURISMO BRASILEIRO 

  

 O turismo como área de conhecimento está em fase de desenvolvimento 

intenso de produção acadêmica. Em relação às políticas públicas do turismo, uma 

das áreas de estudo deste campo do conhecimento, predominam abordagens 

contextualizadas em detrimento dos macroprocessos. Neste capítulo, a temática 

será abordada de maneira mais abrangente, de forma a permitir a compreensão do 

papel do Estado e de sua real importância no desenvolvimento de um destino 

turístico. 

 A organização do Estado, bem como sua intervenção no modelo econômico 

passou por alterações ao longo dos anos. Até o início do século XX estava 

consolidado o modelo liberal, o qual previa o total afastamento e não intervenção do 

Estado da economia, que deveria funcionar livremente sobre a égide do mercado. 

No entanto, a partir da crise econômica de 1929, houve a percepção da necessidade 

de participação do Estado no modelo econômico. 

 Neste contexto, o modelo neoliberal, que previa a participação do Estado, 

ganhou força representando a ascensão de questões sociais no poder público.  De 

acordo com Araujo e Taschner (2012), no Brasil esta fase foi representada pelo 

Estado nacional-populista e posteriormente pelo Estado desenvolvimentista, que 

tomava para si a responsabilidade da formulação de estratégias e execução de suas 

diretrizes. 

 No entanto, o referido modelo entrou em colapso com as novas crises 

econômicas a partir da década de 1960, e já nos anos de 1980 estava clara a 

incapacidade do Estado como único responsável pelo desenvolvimento de algumas 

áreas estratégicas. Iniciou-se então a reformulação do modelo de Estado, 

concentrando sua função administrativa e gerencial, para auxílio do desenvolvimento 

de um país ou região.  

 Foi neste período que, ainda segundo Araujo e Taschner (2012), se iniciou o 

rumo para a descentralização da esfera política, repassando atribuições e 

responsabilidades de gestão pública para os níveis regionais e locais. 
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 Neste sentido, será travada adiante, na próxima seção, uma breve discussão 

sobre a intervenção e relevância do Estado como gestor e incentivador do turismo, 

bem como os conceitos de políticas públicas. 

 

2.1. O ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM TURISMO 

 

As políticas públicas estão relacionadas ao papel do Estado no planejamento 

estratégico, que segundo Beni (2000), representa o estabelecimento dos eixos nos 

quais o desenvolvimento do turismo estará embasado. Pode ser entendido como o 

processo que define os objetivos gerais do desenvolvimento, por meio das políticas 

e estratégias para direcionamento de recursos e investimentos utilizáveis para tal 

finalidade.  

Vale aqui ressaltar a importância da consonância entre os processos de 

planejamento e gestão e a superação da dicotomia entre planejamento e 

implementação, apresentada por Anjos et al.  (2005), como um fator que reduz a 

eficiência dos resultados, na medida em que compromete a rápida tomada de 

decisão global. Em se tratando da esfera pública, onde questões políticas e 

descontinuidades são comuns, deve haver a preocupação com a interrelação entre 

planejamento e ação, sabendo que um processo sem o outro se torna inócuo.  

As políticas são influenciadas pelos valores, crenças e ideias dos diversos 

grupos que tem influência sobre o processo decisório na cadeia produtiva do 

turismo, como destacado por Araujo e Taschner (2012). Durante a elaboração de 

uma política pública, a não observância da adequação das técnicas selecionadas, 

bem como a ausência de participação dos grupos que influenciam no processo de 

tomada de decisão, podem invalidar ou dificultar a execução dos planos, projetos e 

diretrizes.  

Dada a importância do enfoque sistêmico para o desenvolvimento de 

planejamento estratégico para o turismo em razão de suas características, conforme 

já abordados no capítulo anterior, Beni (2000a) apresenta a seguinte proposta de 

Sistema Turístico (Sistur), como exposto na Figura 5. O modelo contempla um 

subsistema de superestrutura, referente à esfera pública no setor. 



32 

 

 

Figura 5: Sistur (sistema turístico) 

Fonte: Adaptado de Beni (2000a, p. 50)  

 

O subsistema de superestrutura observado na Figura 5 é a composição das 

entidades públicas com participação no turismo. Consiste no sistema nacional de 

turismo, cujas ações somadas às políticas básicas irão resultar, de acordo com 

Petrocchi (2001), na política nacional que irá direcionar e influenciar o planejamento 

estratégico do turismo do país. 

 A respeito das funções do governo no turismo, Hall (2001) destaca as 

seguintes:  

 Coordenação, que diz respeito à gestão dos recursos de forma eficiente; 

  Planejamento, que trata do desenvolvimento de estratégias e planos, além da 

implementação dos mesmos;  
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 Legislação e regulamentação, que trata dos poderes legislativos e 

regulamentadores diretos ou indiretos do governo sobre o turismo, de forma 

integrada às demais áreas políticas;  

 Empreendimento, em casos onde governo assume papel empreendedor, 

embora haja uma tendência da menor intervenção do governo e transferência 

do aspecto empreendedor para a iniciativa privada;  

 Incentivo, que pode ser por forma de financiamento ou patrocínio; e  

 Divulgação e marketing, referente aos estudos de potenciais turistas 

nacionais e internacionais e desenvolvimento de estratégias de captação dos 

mesmos. 

 É percebida a função de apoio que o governo desempenha no turismo, a 

partir de influências diretas ou indiretas, por meio de políticas públicas. Uma política 

pública, para Dias (2008), pode ser definida como um conjunto de ações 

desempenhadas pelo Estado, voltadas ao atendimento das necessidades sociais. 

Política não é uma ação exclusiva do Estado, podendo ser desenvolvida por um 

grupo social. No entanto, política pública está estritamente associada à entidade 

governamental como sujeito. São ações que devem estar direcionadas ao bem 

comum e à satisfação dos interesses públicos. 

Granja (2010, p. 84) aponta que “qualquer política pública busca satisfazer as 

demandas que lhes são dirigidas pelos atores sociais ou pelos próprios atores do 

sistema político que as formulam. Podem ser demandas novas e demandas 

recorrentes.”. 

Cabe então ao Estado a formulação de políticas públicas como forma de 

atender às necessidades sociais, manter o equilíbrio, ou ainda provocar algum 

desequilíbrio com o objetivo de modificar alguma realidade não adequada.  No 

contexto do turismo, temos a contribuição de Beni (2001, p. 177), que reflete sobre a 

importância da política para o setor da seguinte forma: 

 

 

A política de turismo é a espinha dorsal do ‘formular’ (planejamento), do 
‘pensar’ (plano), do ‘fazer’ (projetos, programas), do ‘executar’ (preservação, 
conservação, utilização e ressignificação dos patrimônios natural e cultural e 
sua sustentabilidade), do ‘reprogramar’ (estratégia) e do ‘fomentar’ 
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(investimentos e vendas) o desenvolvimento turístico de um país ou de uma 
região e seus produtos finais. 

 

 

Beni (2001) também ressalta que a política pública de turismo de um país 

pode ser entendida como o conjunto dos fatores e diretrizes que conduzem a 

estratégia para alcance dos objetivos globais da atividade. Afirma que cabe ao 

governo na esfera federal, orientar a política nacional de turismo, além de coordená-

la e formular suas diretrizes. Resulta então às esferas estaduais e locais, a 

concepção dos programas e execução dos projetos. 

Políticas públicas podem ser entendidas como um conjunto de ações que 

representam a intervenção do Estado, sobre assuntos que são considerados 

relevantes e que apresentam demanda da sociedade. Estas políticas têm como 

objetivo geral manter o equilíbrio da realidade social. 

Sobre os instrumentos de intervenção governamental, Beni (2006, p. 135) 

destaca os planos, programas e projetos, que são considerados pelo autor como 

“sistemas que combinam objetivos, estratégias, métodos, atividades e recursos que 

se organizam para que tenham efeitos na qualidade de vida dos grupos sociais 

previamente definidos”.  

Está estabelecida a partir desta concepção, a relação entre os planos, 

projetos e ações desenvolvidos pelo governo e o planejamento estratégico. Os 

primeiros representam as ferramentas disponíveis para formulação, execução e 

acompanhamento do segundo. 

Edgell et al. (2008) apresentam que o planejamento estratégico no turismo é 

usualmente uma política ou um plano que auxilia as entidades públicas no 

atendimento as suas metas, direcionando os recursos de forma a obter os melhores 

benefícios. 

Os planos, programas e projetos correspondem a diferentes níveis de 

implementação das políticas públicas de turismo de acordo com Beni (2006), que 

considera os programas e projetos os instrumentos de maior concretização de 

ações. 
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Na seção a seguir será brevemente exposta a evolução das políticas públicas 

de turismo no Brasil, destacando os momentos-chaves, com base na periodização 

das legislações relativas à atividade, de acordo com a proposta de Cruz (1999) apud 

Araujo e Taschner (2012), que propõe três grandes momentos, a saber: Primeiro 

momento (década de 1930 até a edição do Decreto-lei n. 55/1966); Segundo 

momento (do decreto lei 55/1966 até a reestruturação da Embratur pela lei n. 

8.181/1991); e Terceiro momento (de 1991 até os dias atuais). 

 

2.2. PANORAMA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL 

 

Na medida em que se torna perceptível a participação do turismo na 

economia e no desenvolvimento da sociedade, é impossível dissociar o 

desenvolvimento desta atividade da formação econômica e social da região, bem 

como da sua estruturação governamental ao longo do tempo. Não obstante, o 

desenvolvimento da gestão pública do turismo esteve intimamente relacionado ao 

papel do Estado na economia e na sociedade em geral. 

De forma a permitir a melhor compreensão da evolução e contexto atual das 

políticas públicas de turismo no Brasil, será apresentado um panorama das políticas 

públicas de turismo a partir da década de 1990. 

É a partir da Constituição de 1988, mais intensamente após a década de 

1990, que surgem os paradigmas da descentralização e da gestão participativa no 

turismo. Araujo e Cesar (2012) ressaltam que a relação entre os processos de 

descentralização da administração pública, desconcentração das políticas públicas e 

desregulamentação da economia, começam a partir de então determinar os 

contornos do cenário do turismo no Brasil. 

Como efeito do cenário estabelecidos, dois marcos são destacados pelos 

referentes autores, o primeiro é a Lei 8.181/1991 e do Decreto-lei n. 448/1992 (que 

regulamenta a lei citada), que estabeleceram uma nova configuração na gestão 

pública do turismo. 

A Embratur passa a ser nomeada Instituto Brasileiro de Turismo e assume a 

condição de autarquia, subordinada à Secretaria de Desenvolvimento Regional. A 
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mesma passou a incorporar as tarefas de formulação, coordenação execução, além 

de fazer executar a Política Nacional de Turismo.  

Além de regulamentar a Lei Lei 8.181/1991, o Decreto - lei n. 448/1992 define 

os propósitos da Política Nacional de Turismo, dos quais Araujo e Taschner (2012) 

destacam: Estímulo de parcerias entre o governo e o setor privado; promoção da 

municipalização do turismo; incentivos às ações intersetoriais e interministeriais; 

conscientização política sobre a importância e o potencial do turismo para o 

desenvolvimento do país; entre outros. 

Com o inicio da preocupação em promover maior articulação entre os níveis 

do governo, destaca-se o Plano Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), 

instituído em 1992 e adotado em 1994. De acordo com Beni (2006), o mesmo fora 

criado com o intuito de promover melhor aproveitamento do produto turístico 

brasileiro, ao buscar a conscientização em nível municipal dos benefícios do turismo, 

a partir da gestão descentralizada. 

Além disso, O PNMT buscava a redução das desigualdades sociais e 

econômicas, a partir a coparticipação entre estado e município na gestão pública do 

turismo e estava pautado nos princípios da sustentabilidade, descentralização, 

parceria, mobilização e capacitação. 

Beni (2006) destaca que o modelo de gestão atrelado à proposta do PNMT 

presumia que os municípios tivessem conhecimento real de seu potencial turístico, o 

que levaria ao RINTUR (Relatório do Inventário Turístico Nacional) a ser a solução 

adotada. No entanto, esta medida não foi realizada e houve geração do conflito 

entre as bases do PNMT e a expansão territorial do país. 

Paralelamente, foi estimulada a criação do Conselho Municipal de Turismo 

(Comtur) e do Fundo Municipal de Turismo (Funtur), e em nível nacional, a formação 

do Plano Nacional de Turismo (Plantur-1992). No entanto, este último não chegou a 

sair do papel, em razão do período de instabilidade política que o país atravessava 

tendo em vista o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. 

O Prodetur-NE (Programa de desenvolvimento do Turismo do Nordeste) foi o 

único programa do Plantur a ser executado, que tinha como objetivo investimentos 

na melhoria do turismo na região. 
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Em seu governo a partir de 1995, Fernando Henrique Cardoso deu 

continuidade às ideias até então expostas.  A Política Nacional de Turismo do 

período de 1996 a 1999 estava em sintonia com o Plano Plurianual e tinha como 

objetivo a promoção e incrementarão do turismo no Brasil, com vistas ao 

desenvolvimento econômico, reconhecendo sua potencialidade na geração de 

emprego e renda. 

Posteriormente, já em 2003 durante o primeiro governo Lula houve a criação 

do Ministério do Turismo (MTur), que tinha como foco inicial a redução da pobreza a 

partir do desenvolvimento do turismo. A composição do Ministério do Turismo incluía 

órgãos subsequentes, como: Secretaria de Políticas Públicas de Turismo, Secretaria 

de Programas de Desenvolvimento do Turismo, Embratur e  Conselho Nacional de 

Turismo (CNTur), sendo o MTur o órgão central do sistema turístico.  

A partir de então, a Embratur tornou-se responsável exclusivamente pela 

promoção do país no exterior, sendo todas suas demais atribuições anteriores, 

referentes à elaboração ou execução de políticas públicas, transferidas ao Mtur. A 

comercialização do produto turístico brasileiro no mercado internacional é realizado 

sobre a lógica do Plano Aquarela – Marketing Turístico Internacional do Brasil, que 

tem por objetivo principal a ampliação do fluxo de turistas estrangeiros nos destinos 

brasileiros. 

Neste contexto, houve a divulgação do Plano Nacional de Turismo referente 

ao período de 2003 a 2007. O grande desafio do mesmo estava em alcançar o 

modelo de gestão descentralizada e participativa, atingindo a organização da 

atividade em nível municipal, local onde a atividade turística se realiza efetivamente. 

O Plano então incentivava a criação de Conselhos Municipais de Turismo, além da 

criação de roteiros integrados. 

Araujo e Cesar (2012) discorrem sobre o PNT (2003/2007) da seguinte forma: 

 

 

Os vetores do governo, expressos no referido documento, privilegiavam: a 
redução das desigualdades regionais e sociais; a geração e a distribuição 
de renda; a geração de emprego e ocupação; e o equilíbrio da balança de 
pagamentos. Quanto aos objetivos, estes eram: desenvolver o produto 
turístico brasileiro com qualidade, contemplando as diversas diversidades 
regionais, culturais e estaduais de turismo, tanto quanto as instancias de 
governança macrorregionais e regionais. 
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Em 2004 é lançado pelo Mtur o Programa de Regionalização do Turismo – 

Roteiros do Brasil, com o objetivo de promover a desconcentração da oferta turística 

do país, até então predominante no litoral. A priori, a partir da ampliação das 

atuações em nível municipal, seriam incluídos novos roteiros para a comercialização 

nos mercados interno e externo. 

Os esforços foram concentrados em 65 destinos indutores, com potencial 

para induzir o desenvolvimento do turismo para a região, considerando a 

consonância entre os planejamentos regionais e locais.  

Continuamente ao PNT (2003/2007) é lançado o PNT (2007/2010), mantendo 

as principais diretrizes do plano anterior, como incremento da qualidade do produto 

turístico, com vistas ao aumento da competitividade dos destinos brasileiros nacional 

e internacionalmente. 

Em 2008 foi promulgada a Lei Geral do Turismo, atendendo a necessidade do 

setor em ser direcionado por uma legislação própria, dado o contexto político e 

econômico no qual se insere. 

A seguir, serão abordados de forma mais detalhada o Programa de 

Regionalização do Turismo e o Plano Nacional de Turismo (2007/2010), em razão 

de sua recente representatividade no direcionamento da atividade turística no país.  

 

2.2    O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO E O PLANO NACIONAL DE 

TURISMO 2007-2010  

 

O plano é considerado por Dias (2008) como o produto mais elevado na 

hierarquia do planejamento estratégico, e logo abaixo, estão os programas. Os 

últimos se caracterizam por apresentarem propostas e objetivos específicos e menos 

abrangentes que o primeiro. Além disso, os programas são considerados o conjunto 

de projetos que se orientam pelo mesmo objetivo. 

Chias (2007, p. 209) nos acrescenta a concepção de plano como uma rota de 

viagem para direcionar um destino e ressalta que: 
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A finalidade do plano é atuar como guia detalhado da gestão de todas as 
atividades durante o período preestabelecido. O plano é um documento 
escrito no qual, sistematicamente e de forma estruturada, com as análises e 
estudos prévios correspondentes, definem-se os objetivos a atingir num 
período de tempo determinado e no qual se detalham os programas e ações 
necessários para que tudo saia a contento. 

 

 

 O autor reforça que o fato de não haver um plano formal documentado, não 

implica que não haja estratégia. No entanto, a formalização pode fortalecer a 

coerência das tomadas de decisão. 

A importância da existência do plano formal está associada a necessidade de 

participação das pessoas nele envolvidas, para que conheçam sua missão, 

acreditem em seus propósitos e então contribuam efetivamente para sua realização. 

Petrocchi (2001) destaca alguns fatores desta importância: A comunicação: 

divulgação dos objetivos, conhecimentos, missão e premissas do sistema; 

Racionalização: ao tornar visível o papel a ser desempenhado por cada um, evita 

situações conflitantes, esforços duplicados e consequente perda de produtividade; 

Otimização: Ao criar ações que possuam sinergia e possibilite o sentimento de 

trabalho conjunto entre os elementos do sistema; e Motivação: Na medida em que 

os benefícios atingem todos os compartimentos do sistema. 

As decisões envolvem complexidades face às rápidas mudanças e 

instabilidade do mercado. Desta forma, a estruturação do planejamento permite a 

tomada de decisão mais assertiva e eficiente. O planejamento permite o 

direcionamento das atividades relacionadas ao setor, bem como maximiza a relação 

do mesmo com os demais setores e toda sua cadeia produtiva. 

De acordo com Petrocchi (2001) o plano de turismo compreende os níveis de 

planejamento estratégico e tático. No primeiro ocorre a fase de definição, onde estão 

incluídos os processos de determinação da visão, missão, estratégias, objetivos, 

além da analise ambiental. No segundo estão os planos setoriais, programas e 

projetos que irão orientar e direcionar os investimentos públicos e privados. 

O Plano Nacional de Turismo (PNT) para o período de 2007 a 2010, segundo 

Mazaro (2012), consiste na continuação e aprimoramento das diretrizes 
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estabelecidas para o plano anterior, pautado na ideia de “uma viagem de inclusão”. 

A inclusão a que se refere, pode ser atendida a partir da geração de emprego e 

renda e consequente expansão do consumo, além da captação de turistas para o 

mercado interno. O PNT é um modelo de política de gestão pública integrada, 

baseado na descentralização e gestão participativa, flexibilidade, mobilização e 

cooperação intersetorial e interinstitucional, conforme as diretrizes do Ministério do 

Turismo. 

O referente plano, como instrumento de planejamento estratégico do turismo 

no Brasil, tem como propósito a indução do desenvolvimento econômico a partir da 

geração de emprego, além da inclusão social. Como consta no planejamento, o 

referente plano, suas metas, macroprogramas e programas estão inseridos no 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que conforme o Ministério do 

Turismo (2007, p. 13) “propõe ações, metas e um amplo conjunto de investimentos 

em infraestrutura, bem como medidas de incentivo aos investimentos privados, 

aliados a uma busca de melhoria na qualidade do gasto público.” 

Sua estrutura está baseada em macroprogramas, que representam os 

desdobramentos temáticos com potencial influencia no desenvolvimento do turismo 

no país. São os macroprogramas: Informação e estudos turísticos, planejamento e 

gestão, logística e transportes, regionalização do turismo, fomento à iniciativa 

privada, infraestrutura pública, qualificação dos equipamentos turísticos e promoção 

e apoio à comercialização.  

O macroprograma de regionalização do turismo, de que trata o PNT (2007-

2010), é uma incorporação do Programa de Regionalização lançado em 2004 e 

propõe a estruturação, ordenamento e diversificação da oferta turística, ao plano 

nacional. Sendo assim, passa a representar a referência de base territorial para o 

PNT.  

No escopo do referente macroprograma integram os programas de 

planejamento e gestão da regionalização, estruturação dos segmentos turísticos, 

estruturação da produção associada ao turismo e programa de apoio ao 

desenvolvimento regional do turismo. 

O Programa de Regionalização do Turismo é modelo de gestão pública 

descentralizada, coordenada e integrada. O programa está, de acordo com o Mtur 
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(2004) baseado nos princípios da descentralização, participação, integração e 

sustentabilidade. 

Em suas diretrizes operacionais, o Programa de Regionalização complementa 

um sistema de monitoria e avaliação dos seus resultados enquanto política pública, 

além da mensuração dos impactos do turismo nas dimensões de sustentabilidade 

ambiental, econômica, social, cultural e político-institucional.  

Em seu módulo operacional acerca de controle e monitoramento, o Mtur 

(2007a) enumera entre os objetivos: estabelecer padrões de desempenho e 

compará-los com o realizado, medir e avaliar o desempenho do programa, entre 

outros. Para tanto, afirma que indicadores e fontes de comprovação são os 

instrumentos a serem utilizados neste processo. 

A consideração da OMT (2004) sobre a utilização dos indicadores para os 

destinos onde já existe um planejamento, é que os estudos dos indicadores podem 

auxiliar na avaliação dos planos atuais, determinando se todos os riscos inerentes 

ao desenvolvimento da atividade turística de modo sustentável estão sendo 

cobertos. Onde um sistema de monitoramento já está incluído no planejamento, os 

indicadores podem ajudar na identificação de áreas-chaves onde medidas corretivas 

ou mudanças são necessárias. Além disso, pode proporcionar mais discussão e 

precisão no estabelecimento de metas e objetivos. 

Beni (2000) classifica o processo de planejamento em turismo em etapas, 

dentre as quais o controle está previsto. Segundo o autor, a utilização de indicadores 

auxilia a identificação da situação atual (diagnóstico) e projeção de futuros cenários, 

baseados nos quais as decisões serão tomadas acerca das políticas públicas. 

Segundo Granja (2010) uma dificuldade para os governos é transportação da 

avaliação centrada nos meios e nos recursos, para um processo de avaliação 

centrado nos resultados efetivamente alcançados pelos programas ou políticas 

públicas.  

Em linhas gerais, dentre as características peculiares citadas acerca do 

assunto, Dias (2008) associa a disponibilidade de informações à redução das 

incertezas no processo de planejamento.  Os dados são ferramentas fundamentais 
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para a elaboração de um planejamento e os planos, programas e projetos são os 

instrumentos para a realização do mesmo.   

 Compreendida a relevância do monitoramento no planejamento estratégico e 

políticas públicas e turismo, no próximo capítulo serão apresentados conceitos 

acerca de monitoramento e controle na atividade, bem como a função dos 

observatórios neste contexto. Além disso, serão selecionados indicadores, a partir 

de padrões da OMT (Organização Mundial do Turismo), para a realização do 

monitoramento efetivo do setor turístico em uma região. 
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CAPITULO 3 – MONITORAMENTO E TURISMO: INDICADORES PARA A 

AVALIAÇÃO DOS OBSERVATÓRIOS BRASILEIROS  

 

A etapa de monitoramento, abordada neste capítulo, pode alertar sobre a 

necessidade de alterações nos planos, projetos e ações, caso os mesmos sejam 

desempenhados conforme o padrão estabelecido, ou mesmo se os resultados não 

estiverem atendendo às reais necessidades para os quais foram projetados 

inicialmente. Além disso, pode garantir que os recursos sejam empregados de forma 

eficiente e eficaz no contexto do planejamento estratégico. 

O controle está diretamente relacionado à eficiência e eficácia do 

planejamento e representa um mecanismo de avaliação das estratégias, bem como 

da adequação de sua implantação. Esta avaliação permite o diagnóstico de 

problemas e consequente elaboração e seleção de medidas corretivas. 

Os elementos-chave do controle são representados conforme a Figura 6: 

 

 

Figura 6: Elementos-chave do controle 

Fonte: Valle et al.  (2007, p. 105) 
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O planejamento estratégico como ferramenta de intervenção governamental é 

dinâmico e flexível, analogamente ao ciclo de planejamento de projetos PDCA3. Um 

ciclo, cuja característica principal é a retroalimentação, conforme a Figura 7 seguir: 

 

Figura 7: Ciclo de planejamento de projetos 

Fonte: Granja (2010, p. 25), adaptada de Fundap (2005) 

 

Podemos observar (Figura 7) que o monitoramento e a avaliação são etapas 

que antecedem a revisão corretiva dos programas. Desta forma, permitem sua 

otimização e melhoria para futuros projetos, além de reduzir os impactos negativos 

da atividade sobre a sociedade. 

Um programa consiste um conjunto de projetos com objetivos comuns, 

observadas as seguintes etapas, como mostra a Figura 8: 

 

                                                             
3 Ciclo PDCA: Plan (planejar) – Do (fazer) – Check (verificar) – Action (agir). Conceito 

referente às etapas de elaboração estratégica de projetos, abordado no capítulo 1. 

Impacto na 
Sociedade 
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Etapas de um programa 

 

Figura 8: Etapas de um programa 

Fonte: Granja (2010, p. 26), adaptado de (Fundap 2005) 

 

A Figura 8 retrata as etapas de um programa. Na concepção são listadas as 

demandas da sociedade, dentre as quais o governo irá, a partir de metodologia 

própria, priorizar o atendimento.  Quando selecionadas, os planos de ação são 

elaborados na fase de planejamento, seguidos da execução e da operação. Nesta 

última está inserido o monitoramento dos resultados, a partir dos indicadores.                                                                

O monitoramento consiste na etapa de controle no planejamento estratégico. 

O controle é abordado por Granja (2010, p. 91) da seguinte forma: 

 

 

Com diversos significados para a área de gestão, pode ser entendido como 
função restritiva e coercitiva no sentido de limitar os desvios indesejáveis ou 
de comportamentos não aceitos, é o chamado controle social aplicado às 
organizações, ou como um sistema de regulação ou detecção de possíveis 
desvios ou irregularidades. Quando algo está sob controle significa que está 
dentro do normal. (...) 

 

 

Granja (2010, p. 87) define indicadores de desempenho como os que:  

 

 

[...] medem o grau em que um objetivo e/ ou uma meta é atingido. São 
expressos em unidades de medida para fins de avaliação ou para subsidiar 
a tomada de decisão, com base nas informações por eles geradas.  
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O monitoramento e avaliação de desempenho são medidas que permitem ao 

setor público a constante verificação de um determinado projeto. No que diz respeito 

às políticas de turismo, dentre as funções do monitoramento, Hall e McArthur (1998) 

apud Hall (2002) incluem o processo de melhoria contínua das políticas; assistência 

conceitual aos tomadores de decisão, planejadores e criadores, por meio da 

integração das informações disponibilizadas; revisão dos indicadores de 

desempenho mantendo a coerência dos mesmos com os objetivos planejados; 

avaliação da eficiência e do custo-benefício das políticas e planos de turismo; bem 

como prestação de contas pela distribuição e aplicação dos recursos. 

Em suma o monitoramento é um processo repetitivo de acompanhamento das 

estratégias por meio de indicadores, que desempenham um papel na mensuração 

dos resultados alcançados em relação às metas e objetivos.  

A seguir serão abordados os conceitos dos indicadores e sua correlação com 

a função desempenhada pelos observatórios de turismo no planejamento estratégico 

do setor no Brasil. 

 

3.1. INDICADORES DE MONITORAMENTO E O PAPEL DOS OBSERVATÓRIOS 

DE TURISMO 

 

O objetivo desta seção é conceituar indicadores, especificando quais são 

suas principais características, objetivos e requisitos que deve preencher para ser 

considerado um indicador válido. Para finalização do capítulo, será tratado o 

conceito de observatório, e estabelecidos seus objetivos, ressaltando sua relevância 

para o monitoramento da atividade turística em um destino.  

 Após a definição das políticas públicas e do Plano Nacional de Turismo, será 

identificado o papel dos observatórios para o monitoramento, a partir do 

desenvolvimento de ferramentas e indicadores eficientes. 

 Tomazzoni (2012) ressalta que a regionalização está entre as estratégias 

para o desenvolvimento do turismo no Brasil e discorre sobre os problemas que 

causam limitações a este processo, da seguinte forma: 
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[...] e alguns problemas que impedem ou dificultam as iniciativas e 
realizações de projetos são a falta de informação sobre a configuração da 
oferta turística, a carência de indicadores de desempenho, a incipiência de 
diagnósticos da qualidade do serviço turístico prestado, o não 
aproveitamento das potencialidades dos atrativos e organizações do setor 

com decorrente perda de competitividade. (TOMAZZONI, 2012, p. 
112) 

 

 

A partir da percepção exposta, podemos apreender que a ausência de 

indicadores eficientes é um fator limitante ao desenvolvimento pleno de políticas e 

planos que permitam a execução do planejamento estratégico em um destino 

turístico. 

Conforme acrescentado por Mazaro et al.  (2012), monitorar o macroambiente 

para identificar e criar oportunidades estratégicas consiste no maior desafio presente 

e futuro para os destinos turísticos. Jannuzzi (2005) considera que um indicador 

auxilia na construção de uma política pública na medida em que permite a 

operacionalização de um fator abstrato.  

A função básica de um indicador é possibilitar a compreensão de um sistema 

complexo. Sem que haja informações confiáveis e sistemáticas sobre o estado e as 

mudanças ocorridas no ambiente, não é possível estabelecer as metas ou ainda 

criar uma política para cumpri-las. 

O Ministério do Turismo (2007, p. 16) estabelece como um dos objetivos 

específicos do plano nacional: 

 

 

Consolidar um sistema de informações turísticas que possibilite monitorar os 
impactos sociais, econômicos e ambientais da atividade, facilitando a 
tomada de decisões no setor e promovendo a utilização de tecnologia da 
informação como indutora de competitividade. 

 

 

Segundo a OMT (2004), indicadores são medidas que permitem a 

identificação da existência e estado de questões atuais e mensuração de resultados. 

Além disso, oferecem perspectiva de situações futuras ou problemas. Assim, 

permitem a identificação de riscos e necessidade potencial de ações. Em um 
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processo de gestão, os indicadores são utilizados como base regular para o 

esclarecimento de questões, mudanças e outros fatores de importância; para 

antecipar e prevenir eventos indesejáveis ou insustentáveis.  

Ainda de acordo com a OMT (2004), no turismo os indicadores estão 

normalmente relacionados aos recursos naturais e ambientais do destino, assuntos 

relativos à sustentabilidade econômica, diversidade cultural, bens e valores sociais 

e, mais amplamente, ao modelo de gestão utilizado pelo destino. 

As considerações sobre o conceito de indicador por Bellen (2004, p.76-77), 

resumem que:  

 

 

[...] indicadores são apresentações de medidas, são unidades de 
informação que resumem as características de um sistema ou realçam 
alguns pontos deste sistema. Eles simplificam fenômenos mais complexos e 
podem ser encontrados em todas as esferas (econômica, social, na área 
médica, nas organizações etc). Neste sentido, os indicadores devem facilitar 
o processo de comunicação acerca do desenvolvimento sustentável, 
transformando este conceito em dados numéricos, medidas descritivas e 
sinais orientativos. 

 

 

Mitchell (1996), apud Siche et al. (2007), define indicador como uma 

ferramenta que permite obter informações sobre uma realidade. Para tal, um bom 

indicador deve apresentar alguns atributos, que para Shields et al.  (2002) apud 

Siche et al. (2007), são:  simples compreensão; quantificação estatística eficiente; e 

eficiente expressão do estado do fenômeno por ele representado.  

Granja (2010) considera o indicador como uma ferramenta que proporciona a 

otimização da qualidade e gerenciamento das decisões técnicas e políticas. Assim, 

resulta em uma visão clara das realizações efetivas do projeto em gestão.  

Apenas para esclarecimento, embora índice e indicador sejam considerados 

para fins de monitoramento como sinônimos, podemos estabelecer diferenciação 

entre os conceitos, conforme Siche et al., (2007, p. 140):  

 

 

O índice pode servir como um instrumento de tomada de decisão e 
previsão, e é considerado um nível superior da junção de um jogo de 
indicadores ou variáveis. O termo indicador é um parâmetro selecionado e 
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considerado isoladamente ou em combinação com outros para refletir sobre 
as condições do sistema em análise. Normalmente um indicador é utilizado 
como um pré-tratamento aos dados originais. 

 

 

Para efeito do monitoramento de políticas e planos de responsabilidade 

pública, os indicadores são considerados dados estatísticos desenvolvidos e 

direcionados especialmente para a tomada de decisão e avaliação dos mesmos, 

segundo Beni (2006). 

A responsabilidade de planejamento do setor turístico requer conhecimento 

sobre as relações da atividade com os fatores ambientais, sociais, políticos e 

culturais e as principais consequências e influencias que um detém sobre o outro. A 

OMT (2004) destaca alguns benefícios sobre o uso de bons indicadores no 

planejamento do turismo, como: melhor tomada de decisão, reduzindo riscos e 

custos; identificação de novas questões, possibilitando medidas preventivas; 

identificação de impactos, que permite a implantação de ações corretivas quando 

necessárias; mensuração da performance das estratégias implementadas, que 

possibilita avaliar o desenvolvimento do turismo sustentável; redução dos riscos de 

erros de planejamento, a partir da identificação de limites e oportunidades; maior 

responsabilidade, pois permite maximização da tomada de decisão dos 

stakeholders, baseada em dados confiáveis; e constante melhoria, pautada no 

monitoramento contínuo. 

Os indicadores suportam a base informacional para o planejamento em todos 

os seus níveis. A OMT (2004) classifica também os indicadores em três níveis: 

Indicadores de Nível Nacional, que permitem a comparação a nível nacional com os 

demais países, a partir da identificação de características amplas. São indicadores 

que dão suporte ao nível mais alto do planejamento estratégico; Indicadores de 

Nível Regional, que auxiliam o monitoramento dos planos regionais e permitem a 

comparação entre regiões e fornecem subsídios para o planejamento nacional; e por 

último, os Indicadores no Nível de Destinos Específicos, que são aqueles que 

identificam os principais elementos e o estado do setor do turismo em um destino 

específico.   

Para o monitoramento da atividade turística a OMT (2004) ainda ressalta que 

os critérios essenciais para a classificação dos indicadores são: 



50 

 

 Relevância: O indicador deve estar diretamente relacionado à atividade 

turística e oferecer informações necessárias e que influenciem a 

tomada de decisão. 

 Viabilidade: Deve ser considerada a viabilidade de obtenção dos dados 

sistematicamente para desenvolvimento do indicador. 

 Credibilidade: O indicador deve apresentar objetividade e transparecer 

confiabilidade para os usuários. 

 Clareza: É necessário que o indicador seja facilmente compreensível o 

para seus usuários. 

 Comparabilidade O indicador deve ser capaz de mostrar as mudanças 

ao longo do tempo, bem como comparação em relação a padrões ou a 

outros indicadores. 

A atividade turística ocorre desde destinos onde a atividade já está bem 

estabelecida até em destinos pouco desenvolvidos em termos de planejamento. 

Para o primeiro caso, os indicadores são ferramentas importantes para melhoria no 

processo de tomada de decisão, ajudando a fortalecer o planejamento turístico já 

existente. No segundo caso, o desenvolvimento de indicadores pode ser catalisador 

para iniciar o processo formal de planejamento, a partir da identificação, por 

exemplo, de potenciais para a atividade. 

Sobre os momentos e as funcionalidades atribuídas aos indicadores, Beni 

(2006, p. 145), destaca que os mesmos podem ter caráter antecipatório ou 

descritivo: 

 

 

[...] além do caráter antecipatório que geralmente é atribuído aos 
indicadores, no sentido de revelarem problemas a serem resolvidos 
prontamente, os indicadores também podem ter um caráter descritivo 
acerca da situação vigente em distintos momentos do programa, ou seja, 
um diagnóstico atualizado do estado sobre os assuntos que interessam, 
sejam os diretamente associados ao turismo ou aos outros contornos a ele 
vinculados.   
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A OMT (2004) acrescenta que o processo de avaliação se inicia com a 

definição de metas e objetivos a serem alcançados e medidas que permitam o seu 

monitoramento. Esse procedimento muitas vezes é feito com a participação dos 

stakeholders para definição de quais indicadores são adequados para capturar as 

informações necessárias à manutenção do planejamento.  

No contexto de desenvolvimento de indicadores para o monitoramento do 

turismo, surge o conceito de observatório de turismo. Podemos considerar o 

observatório como uma fonte de dados, um núcleo de estudos e pesquisas com o 

objetivo de analisar o comportamento do setor turístico em um destino. Por meio de 

coleta, análise e divulgação de informações, desenvolvimento de indicadores e 

monitoramento de resultados, os observatórios permitem a elaboração de 

estratégias, otimização da tomada de decisão, além da identificação de tendências. 

Dentre as atribuições dos observatórios de turismo estão a coleta, tratamento 

e análise de dados e a partir de então, geração e divulgação de informação, que irá 

subsidiar o planejamento e gestão do setor, as decisões empresariais da iniciativa 

privada, decisões de investimento e desenvolvimento de políticas públicas. O 

observatório funciona como instrumento de apoio a planejamento, na medida em 

que produz informação técnica independente e condizente com a realidade. Sendo 

assim, permite a um destino aumentar a qualidade do produto turístico oferecido, por 

meio de estratégias de qualificação, diferenciação e inovação.  

No Brasil, com o foco da política nacional voltado para a gestão 

descentralizada e a indução do desenvolvimento do turismo a partir de regiões que 

possuam potencial para disseminar os benefícios da atividade, identificamos 13 

observatórios de níveis nacional, estadual e municipal, como mostra a Figura 9 4. Os 

endereços dos sites oficiais dos observatórios encontrados estão listados no 

apêndice A deste trabalho. 

                                                             
4 Os dados para elaboração da tabela foram retirados dos sites oficiais dos observatórios e/ou das 

secretarias de turismo correspondentes, no período de junho à dezembro de 2012.  
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Observatório Estado Abrangência
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Observatório para o 

Turismo Sustentável
Goiás
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(Cavalcante)

Observatório para o 

Turismo Sustentável
Goiás
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(Cristalina)
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Goiás

Goiás Estadual
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Bahia Estadual
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Florianópolis
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(Florianópolis)

Observatório de 

Turismo do Distrito 

Federal

Brasília Estadual
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Inovação do Turismo
Rio de Janeiro Nacional

Observatório de 

Turismo
Rio de Janeiro Estadual

Observatório do 
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Espírito Santo
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Observatório do 
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Paraíba
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Figura 9: Observatórios de turismo no Brasil 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
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a) Observatório do Turismo da cidade de São Paulo: Criado pela SPTURIS, o 

observatório está subordinado à diretoria de ações estratégicas e 

comunicação. Tem como objetivo principal ser a maior ferramenta de 

informação aos stakeholders na cadeia produtiva do turismo na cidade de 

São Paulo, com vistas ao desenvolvimento potencial do mesmo. 

b) Observatório de Turismo do Paraná: Criado a partir de diagnóstico realizado 

em conjunto pela administração pública, iniciativa privada e instituições de 

ensino. Fornece dados e incentiva a utilização dos mesmos pela gestão 

pública e privada do turismo. Tem como objetivos a produção e divulgação do 

conhecimento, conscientização para o desenvolvimento do turismo de forma 

sustentável, entre outros. 

c) Observatório de Turismo e Cultura do Rio Grande do Sul (Observatur): 

Vinculado à AUNe (aglomeração urbana composta por dez municípios), está 

em fase de integração regional e ampliação para todo território estadual. Tem 

entre os principais objetivos realizar pesquisas e ações para o 

desenvolvimento do turismo integrado à cultura, à história e à paisagem dos 

territórios, entre outros. 

d) Observatório para o Turismo Sustentável (Cavalcante): Idealizado pelo Centro 

de Excelência em Turismo da Universidade Federal de Brasília (CET/UNB). 

Além de fornecer dados e informações, busca promover experiências de 

gestão participativa do turismo, ou incubadoras de gestão turística. 

e) Observatório para o Turismo Sustentável (Cristalina): Idealizado pelo Centro 

de Excelência em Turismo da Universidade Federal de Brasília (CET/UNB). 

Além de fornecer dados e informações, busca promover experiências de 

gestão participativa do turismo, ou incubadoras de gestão turística. 

f) Observatório de Turismo do estado de Goiás: Criado pela Goiás Turismo em 

parceria com os principais destinos do estado, com apoio do SEBRAE/GO e 

Associação Goiana de Municípios. Busca coletar e disseminar dados, estudos 

e informações relevantes sobre o turismo, com o objetivo de preencher a 

lacuna existente na disponibilização destas informações ao público 

interessado. 
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g) Observatório de Turismo da Bahia: Está vinculado à Secretaria de Turismo da 

Bahia. Trata-se de um espaço que disponibiliza informação, baseada em 

análise de dados e séries históricas, sobre o posicionamento do estado como 

destino turístico. Funciona como ferramenta facilitadora de gestão da 

atividade para os setores público e privado, atraindo e mantendo 

investimentos para o desenvolvimento do turismo sustentável no estado. 

h) Observatório de Turismo de Florianópolis: É uma ferramenta (blog) 

desenvolvida por empresa do ramo de assessoria, consultoria e 

desenvolvimento de projetos em turismo (Girus Soluções em Turismo). Visa 

reunir em um único espaço virtual, todas as informações relacionadas ao 

setor de viagens e turismo na cidade de Florianópolis. 

i) Observatório do Turismo do Distrito Federal: Estruturado a partir da parceria 

entre a Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal (SETUR/DF) e 

Centro de Excelência em Turismo (CET/UNB). É um instrumento que visa dar 

suporte ao planejamento e tomada de decisão do setor turístico, a partir da 

colata e tratamento de dados, informações e monitoramento da atividade. 

j) Observatório de Inovação do Turismo: Integrado ao Núcleo de Turismo da 

Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas na Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), foi criado a partir da identificação da necessidade de 

planejamento estratégico para o turismo, por solicitação do extinto Ministério 

do Esporte e Turismo e da Embratur. A Revista Acadêmica “Observatório de 

Inovação do Turismo” está orientada a promover o equilíbrio entre as 

discussões teóricas e prática aos setores públicos e privados do turismo nos 

contextos nacional e internacional, é editada trimestralmente e apresenta 

artigos, estudos de casos e ensaios teóricos. 

k) Observatório de Turismo do Rio de Janeiro: Resultado da parceria entre a 

Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e a Companhia de 

Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio). Tem por finalidade recolher 

dados do setor, para servirem de instrumentos às políticas públicas do 

estado. 

l) Observatório do Turismo do Espírito Santo: Vinculado à Secretaria de 

Turismo da cidade de Vitória. Busca disponibilizar estatísticas consistentes e 
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confiáveis, que baseiem o planejamento e definição de metas, vislumbrando o 

aprimoramento do turismo na cidade. Além disso, visa a estimulação de 

novos estudos e pesquisas para a atração de investidores e orientar a 

implementação das políticas públicas no destino. 

m) Sobre o Observatório de Turismo de João Pessoa, não foi identificado site 

oficial ou maiores informações, além de notícia5 sobre a criação do mesmo. 

 

A disposição dos observatórios no território nacional pode ser observada na 

Figura 10. 

 

Figura 10: Distribuição dos observatórios no Brasil 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

                                                             
5
 Paraíba cria Observatório de Turismo para aprimorar informações técnicas sobre o setor. Disponível em:< 

http://www.abeoc.org.br/2012/03/paraiba-cria-observatorio-de-turismo-para-aprimorar-informacoes-tecnicas-sobre-o-setor/>  

Acesso em: dez. 2012. 
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Dado o mapeamento dos observatórios de turismo no Brasil, na próxima 

seção serão selecionados os de maior representatividade em estudos estatísticos do 

turismo, para a verificação de seus indicadores produzidos, de acordo com os 

padrões de monitoramento da OMT. 

 

3.2. INDICADORES BÁSICOS PARA O MONITORAMENTO EFETIVO DO 

TURISMO 

 

 Tomando por base o documento desenvolvido em conjunto pelos institutos de 

estatística de Açores, Madeira e Canárias, o qual está baseado nos padrões da 

OMT, a própria OMT e o MTur, será realizada uma coletânea de indicadores, a 

serem apresentados e utilizados como referência para a avaliação do 

monitoramento realizado pelos observatórios.  

 O referido documento sobre o sistema de indicadores de sustentabilidade do 

turismo na Macaronésia divide os indicadores em classes da seguinte forma: 

Economia (Emprego, Rentabilidade, Investimento e Preço), Turismo sustentável 

(Oferta, Demanda e Satisfação), Meio ambiente (Urbanismo, Paisagismo e Gestão 

Ambiental), Sociedade e Cultura (Demografia, Impacto Social, Indicadores da 

comunidade local) e Institucional.  

 Baseado neste modelo, adequado aos propósitos deste estudo, serão 

considerados quatro grupos de indicadores (Economia, Atividade turística 

propriamente dita, Meio ambiente e Sociedade e cultura). Em razão de o objeto de 

estudo ser os observatórios, em sua maioria de nível local, não iremos considerar o 

grupo de indicadores institucionais. 

Economia: Os indicadores neste grupo têm como objetivo identificar o 

impacto do turismo na economia da região onde está inserido. Além disso, permitem 

que sejam estabelecidas relações entre o desempenho da atividade e o 

desenvolvimento sustentável econômico do local. Inclui os seguintes subgrupos: 
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 Emprego: Por ser uma atividade multidisciplinar, o turismo é potencial 

gerador de emprego em diversas áreas e níveis de atuação. Este 

subgrupo inclui indicadores relacionados ao nível de emprego atingido por 

todas as atividades da cadeia produtiva do turismo, além da qualificação 

exigida e gerada a partir do setor e o grau de profissionalismo na gestão, 

que poderá influenciar a atividade no longo prazo. O acesso ao emprego, 

além de contribuir para o desenvolvimento sustentável a nível econômico, 

também contribui para a sustentabilidade social. 

 Rentabilidade: Refere-se ao peso do turismo na economia local. Neste 

subgrupo está o estudo sobre a participação do turismo em toda produção 

local - PIB (Produto Interno Bruto), que permite inferir sobre o grau de 

dependência da economia local em relação ao setor. Além disso, é 

possível verificar em que proporção o desempenho da atividade turística 

potencializa o desenvolvimento econômico sustentável.  

 Investimento: São indicadores que irão demonstrar o volume e frequência 

(fluxo) dos investimentos públicos e privados para a inovação e 

desenvolvimento do setor. 

 Preço: A evolução dos preços na atividade deve ser acompanhada, devido 

ao comportamento da demanda do setor, em relação ao seu aumento. O 

aumento excessivo dos preços pode causar recessão no consumo do 

produto turístico. 

 

Atividade turística propriamente dita: Este é o grupo que reúne os 

indicadores sobre o produto turístico da região e a identificação de potenciais fatores 

de desenvolvimento, que quando analisados juntamente com a demanda do setor e 

a satisfação dos turistas, permitem a formulação de estratégias assertivas para a 

maximização dos resultados da atividade. 

 

 Oferta: Os indicadores aqui concentrados têm como objetivo a 

identificação (inventário) do produto turístico do local. Os mesmos 

permitem conhecer a oferta de serviços de transporte, hospedagem e 
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alimentação, entre outros. Além disso, possibilitam a percepção da 

qualidade dos serviços, a concentração (ou distribuição) dos mesmos por 

todo o território sob gestão.   

 Demanda: Este subgrupo permite que os stakeholders conheçam a 

demanda turística de destino. Concentram informações como a 

segmentação do turismo e principais mercados emissores, a distribuição 

da demanda no território sob gestão, sazonalidade da procura, gastos dos 

turistas e perfil dos mesmos. 

 Qualidade/Satisfação: Com vistas à melhoria contínua, os indicadores 

permitem a avaliação dos empreendimentos turísticos que estão 

aderentes às normas de qualidade e ambientais. Além disso, este 

subgrupo inclui indicadores de satisfação do turista e fidelização dos 

mesmos. 

 

Meio Ambiente: Aqui é relacionado o grupo de indicadores que expressam o 

impacto do turismo no meio ambiente, a partir de aspectos como a gestão de 

resíduos, dos recursos hídricos e energéticos, além da conservação de áreas 

naturais no território do destino. 

 

 Paisagismo: São indicadores voltados para a identificação do potencial 

ecológico da região, e do percentual de superfície que possui o grau 

adequado de proteção aos seus habitat e espécies naturais. 

 Gestão Ambiental: São indicadores que permitem a atribuição da produção de 

resíduos, consumo de água, energia elétrica e outros impactos diretos ao 

meio ambiente, que são gerados pelos turistas. 

 

Sociedade e Cultura: Este grupo de indicadores tem como objetivo medir os 

impactos socioculturais do turismo, a partir da percepção da pressão que a atividade 

exerce sobre a comunidade local. 
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 Demografia: São os indicadores que representam o peso do fluxo de turistas 

na população local, e o fluxo de residentes em locais de interesse turístico. 

 Indicadores da comunidade local: Engloba indicadores referentes à opinião e 

à satisfação dos residentes locais acerca do turismo em sua cidade ou região, 

além do acesso dos mesmos à infraestrutura do turismo. 

 Cultura: Agrega indicadores que identificam o patrimônio cultural com 

potencial turístico, bem como os espaços culturais protegidos, com vistas a 

minimizar o impacto do turismo sobre os mesmos. 

 

Com base na seleção de indicadores vista no presente capítulo, serão 

verificados no capítulo seguinte os observatórios nacionais que produzem volume 

considerável de informações, com vistas a avaliar a efetividade das mesmas para 

subsidiar o planejamento estratégico do turismo de forma sustentável.  
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CAPÍTULO 4 - AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELOS 

OBSERVATÓRIOS DO TURISMO SEGUNDO OS PADRÕES ESTABELECIDOS 

PELA OMT  

 

Para fins do presente estudo, após a seleção dos indicadores, foram 

apurados os observatórios de turismo no Brasil, que produzem dados estatísticos, 

com o intento de verificar a aderência entre a lista de indicadores sugerias no 

capítulo anterior e os dados produzidos pelos mesmos. Além disso, serão 

consideradas para juízo, a periodicidade de produção destes dados e outras 

informações disponibilizadas. 

 

4.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O levantamento bibliográfico acerca do monitoramento no contexto do 

planejamento turístico foi realizado no período de junho a dezembro de 2012. 

A OMT (2004) a partir do documento elaborado para orientar a utilização de 

indicadores para o desenvolvimento do turismo sustentável (Indicators of sustainable 

Development for Tourism Destinations: A Guidebook), atribui ao monitoramento do 

turismo a possibilidade de redução dos riscos e o acompanhamento da atividade de 

forma sustentável. O presente trabalho adota para análise dos indicadores 

produzidos pelos observatórios, a posição da OMT relativamente ao processo de 

monitoramento. 

No referido documento, a OMT afirma a necessidade da existência de três 

níveis de monitoramento, realizados a partir de indicadores nacionais, regionais e de 

destinos específicos.  Com base nessa proposta descentralizadora do planejamento 

turístico brasileiro, no qual o PNT 2007-2010 é uma de suas expressões mais 

importantes, os observatórios passaram a desempenhar papel essencial no 

acompanhamento do turismo nos níveis regional e de destinos específicos. Por 

conta disso, detectou-se a necessidade de levantar as informações mais importantes 

produzidas pelos observatórios de turismo no Brasil. Foram mapeados. 
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Concomitante ao levantamento bibliográfico, o mapeamento das informações foi 

realizado no período de junho a dezembro de 2012. 

Para o efetivo monitoramento do turismo, a OMT (2004) estrutura os 

indicadores em grupos e detalha suas funções e contribuições para a gestão do 

destino. Os grupos dos indicadores são o seguinte: 

 Satisfação da comunidade local com o turismo;  

 Participação da comunidade local no turismo;  

 Satisfação dos turistas;  

 Saúde e segurança;  

 Aproveitamento dos benefícios econômicos do turismo; 

 Proteção dos recursos naturais;  

 Gestão dos recursos naturais;  

 Sustentabilidade dos recursos culturais;  

 Impactos do turismo;  

 Planejamento e gestão do destino; e  

 Sustentabilidade das operações e serviços do turismo. 

Para fins do presente trabalho, adaptou-se a metodologia proposta em estudo 

similar, realizado pela Direção Regional de Estatística de Madeira (2006) 

apresentando os indicadores básicos de monitoramento de acordo com os seguintes 

grupos:  

 Economia: Inclui indicadores referentes à empregabilidade e qualificação, 

participação do turismo na economia local, investimentos públicos e 

provados, além da evolução dos preços; 

 Atividade turística propriamente dita (oferta, demanda e qualidade e 

satisfação): Reúne dados acerca do inventário da oferta turística, estudos de 

demanda como a ocupação e tempo média de permanência, segmentação de 

mercado, fluxo de turistas, principais mercado emissores, e sazonalidade. 
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Além disso, o grupo contém pesquisas sobre qualidade dos produtos e 

serviços turísticos e satisfação do turista. 

 Meio ambiente: O grupo agrega indicadores sobre paisagismo, como 

superfície urbanizada, áreas naturais protegidas, além de indicadores de 

gestão ambiental, como o consumo de água, eletricidade e produção de 

resíduos sólidos atribuíveis aos turistas; e  

 Sociedade e cultura: Engloba os indicadores associados a demografia, 

comunidade e cultura, como pressão dos turistas sobre a população, visitas 

de residentes a locais de interesse turístico e utilização da infraestrutura 

turística pelos mesmos, além de satisfação da comunidade em relação ao 

turismo e patrimônio cultural protegido e/ou apropriado pela atividade 

turística. 

Não foram considerados indicadores de gestão de destino, que abrangem o 

nível político-institucional de sustentabilidade, em razão dos observatórios estarem 

focados no monitoramento local, considerando que o plano representativo e 

norteador do desenvolvimento turístico abrange nível nacional. No entanto, serão 

analisados mais adiante os observatórios que monitoram planos turísticos locais, 

observando outras informações produzidas por eles, que não as listadas acima. 

Depois de listados e escolhidos os indicadores, foram selecionados os 

observatórios que produzem informações estatísticas para verificação da aderência 

dos seus indicadores às recomendações mencionadas anteriormente. Tal 

verificação se deu no período de janeiro de 2013, a partir das informações 

produzidas e divulgadas pelos observatórios em seus respectivos sites oficiais, 

considerando que, a internet é a principal ferramenta que permite o acesso dos 

stakeholders aos indicadores produzidos. Os sites oficiais dos observatórios 

identificados, bem como os documentos utilizados para verificação estão 

devidamente citados nos apêndices A e B, respectivamente. 

Em razão da não padronização dos dados estatísticos produzidos referentes 

ao turismo no Brasil, foi considerado para fim desta verificação, todo indicador com 

função próxima ou similar do indicador listado. Por exemplo, para validação da 

produção do indicador “Participação do turismo no PIB”, foram validados indicadores 

que representem a produção de receita do turismo, ou outros estudos do PIB local. 
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Outro fator de relevância é o que se refere à periodicidade em que os 

indicadores são produzidos. Para tanto, estão representados em cores diferentes, 

conforme legenda, os dados que são produzidos periodicamente e os que são 

produzidos em datas estanques. 

Para avaliação e conclusões sobre o desempenho dos observatórios no 

monitoramento do turismo brasileiro, os resultados obtidos estão apresentados na 

seção a seguir. 

 

4.2. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Após a validação dos indicadores produzidos em relação á lista estabelecida, 

os seguintes resultados foram atingidos acerca de cada grupo (Figuras de 11 a 18).  

 

4.2.1 Economia 

 

Algumas observações podem ser tecidas sobre os indicadores econômicos 

produzidos pelos observatórios analisados. 
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Figura 11: Resultados Economia – observatórios municipais 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
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Figura 12: Resultados Economia – observatórios estaduais 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

a) Observatório para o turismo sustentável – Cristalina (GO) (CET/UNB): Em 

documento referente à situação socioeconômica do município 

disponibilizado em 2008, foram apresentados a participação do PIB do 

setor de serviços na economia, empregos formais gerados pelas 

empresas de turismo e participação dos setores de educação e cultura, 

habitação e urbanização, saúde e saneamento nas despesas 

orçamentárias da iniciativa pública (municipal e estadual). 
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b) Observatório para o turismo sustentável – Cavalcante (GO) (CET/UNB): 

Em seu inventário disponibilizado em 2008, o observatório informa o 

número de empregados nos equipamentos e serviços turísticos e 

apresenta o preço médio dos serviços prestados pelos empreendimentos 

do setor, sem mencionar aspectos referentes à qualificação. Ainda no 

mesmo inventário, estão disponíveis os preços médios cobrados pelos 

equipamentos e serviços. 

c) Observatório da cidade de Vitória - ES (Setur): O observatório do turismo 

de Vitória divulgou no primeiro semestre de 2012, no boletim “Turismo em 

números”, o montante de empregos formais gerado por cada atividade 

característica do turismo nos anos de 2009 e 2010, bem como o total que 

eles representam em relação a todo montante de emprego disponível do 

município. No entanto, não foram identificados estudos referentes ao grau 

de qualificação da mão de obra empregada. No mesmo documento foi 

informada a participação do setor na economia do municipal, a partir da 

receita gerada por cada atividade característica do turismo em 2010 e 

2011, bem como o total de receita gerada por ano e a comparação entre 

os períodos. Não foram disponibilizados estudos sobre a evolução dos 

preços no turismo, ou volume de investimentos no setor. 

d) Observatório do turismo da cidade de São Paulo (Spturis): O observatório 

da cidade de São Paulo produziu em 2010, relatórios trimestrais sobre 

empregabilidade no setor turístico, incluindo informações sobre volume de 

empregos gerados e a variação de acordo com a atividade associada ao 

turismo, principais ocupações e nível de instrução (qualificação) dos 

contratados. Não foi observada continuidade dos dados nos anos 

seguintes. Em boletins semestrais produzidos de 2009 a 2012, o 

observatório identifica o PIB da cidade de São Paulo, em relação ao PIB 

nacional, sem, no entanto, segregar a participação do turismo no mesmo. 

Em relatórios mensais produzidos referentes à hotelaria, são expressos os 

preços das diárias médias operadas, além da receita média por 

apartamento. Está disponível o último relatório mensal, e nos boletins 

semestrais, são apresentadas as séries históricas dos meses e anos 

anteriores.  
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e) Observatório de turismo do Paraná (Setur): Em relatório datado de 2003, o 

Observatório divulga o total de receita gerada pela atividade turística nos 

anos de 1998 a 2002. 

f) Observatório de turismo da Bahia (Setur): Em relatório de caracterização 

da atividade turística no estado em 2011, o observatório divulgou a 

participação do turismo no PIB do estado e seu posicionamento em 

relação a outros estados brasileiros, bem como receitas geradas pelo 

turismo no estado. 

g) Observatório de turismo do estado de Goiás (IPtur): O Observatório 

apresentou nos anos de 2010 a 2012 em seu boletim de dados turísticos, 

informações sobre empregos formais gerados pelas atividades 

características do turismo. 

 

4.2.2. Atividade turística propriamente dita 

 

Referente aos indicadores produzidos sobre a atividade turística propriamente 

dita, incluindo indicadores de oferta, demanda e qualidade e satisfação, é possível 

compor as seguintes observações:  
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Figura 13: Resultados Atividade turística propriamente dita – observatórios municipais 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
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Figura 14: Resultados Atividade turística propriamente dita – observatórios estaduais 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

a) Observatório para o turismo sustentável – Cristalina (GO) (CET/UNB): Em 

2008 foi disponibilizado inventário da oferta turística com informações 

sobre a densidade da oferta de meios de hospedagem, serviços de 

alimentação e atrativos naturais e culturais. Além disso, foi disponibilizado 

pelo Observatório em 2008, pesquisa de perfil e satisfação do turista. 

b) Observatório para o turismo sustentável – Cavalcante (GO) (CET/UNB): O 

observatório disponibilizou em 2008, inventário da oferta turística, 

identificando os equipamentos e serviços turísticos, número de turistas nos 

mesmos de segunda à sexta, nos finais de semana e feriados, além de 

identificar os meses de maior e menor atividade destes equipamentos e 

apresentar o crescimento da oferta de meios de hospedagem entre os 

anos de 1992 e 2008. No entanto, não expõe informações sobre os 

demais indicadores. Em documento disponibilizado em 2008, sobre 

aspectos socioeconômicos do município, o observatório informa dados 

referentes ao período de 2002 a 2005, sobre a participação do setor de 

serviços no PIB, além da geração de empregos formais e participação dos 
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setores de educação e cultura, habitação e urbanização, saúde e 

saneamento nas despesas orçamentárias da iniciativa pública (municipal e 

estadual). No mesmo ano, foi disponibilizada apresentação de resultados 

sobre pesquisa de satisfação e perfil dos turistas, realizada em outubro de 

2008. 

c) Observatório da cidade de Vitória (ES): No documento “Turismo em 

números” foi disponibilizado os dados do Cadastur (cadastro de pessoas 

jurídicas que atuam no setor turístico), referentes ao mês de março de 

2012, informando o número de estabelecimentos como restaurantes 

agências de viagens, meios de hospedagem, entre outros. Além disso, 

sobre os meios de hospedagem, o documento informa sobre a 

disponibilidade total de unidades habitacionais e leitos. No entanto, não foi 

divulgado estudo sobre inventário da oferta turística, sua distribuição ou 

ainda sobre a qualidade dos serviços. Em seu documento de estatísticas 

do setor, o observatório não apresentou os indicadores selecionados 

referentes à demanda. Foram disponibilizadas informações sobre a taxa 

de ocupação nos hotéis (média anual) em 2009, 2010 e 2011, sem 

considerar a sazonalidade; a receita por apartamento, sem, no entanto 

configurar o total de gastos por turista; e fluxo de passageiros nos 

aeroportos e rodoviárias, sem segregar os viajantes ou ainda os mercados 

emissores. Sobre qualidade e satisfação, o observatório informa no 

documento “turismo em números” sobre a quantidade de estabelecimentos 

(bares e restaurantes) com selo de qualidade turística, referente a um 

projeto da Secretaria de Turismo. Não foram mencionados estudos sobre 

satisfação ou fidelidade dos visitantes. 

d) Observatório do Turismo da cidade de São Paulo (Spturis): O observatório 

divulga mensalmente dados referentes à taxa de ocupação, estando 

disponível o relatório de dezembro 2012. Em relatório semestral 

(disponível até o primeiro semestre de 2012), realiza a confrontação dos 

dados mensais do período atual e dos anos anteriores, sendo possível 

inferir sobre sazonalidade. O fluxo dos turistas pode ser observado nos 

relatórios mensais sobre embarques e desembarques em rodoviárias e no 

relatório semestral, onde são informados os fluxos nos aeroportos. Em 
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anuário divulgado em 2011, com dados do período de 2005 a 2011, são 

identificados os mercados emissores nacionais e internacionais de 2009 a 

2011, além de informar os ganhos com turistas em bilhões na cidade de 

São Paulo, desde 2005 e realizar projeções até 2020. 

e) Observatório de turismo do Rio de Janeiro (Turisrio): O Observatório do 

Rio de Janeiro produziu no primeiro semestre de 2012 dados estatísticos 

referentes às taxas de ocupação hoteleiras por região, fluxos de turistas 

nacionais e internacionais, principais mercados emissores internos e 

externos. Além disso, avaliou a sazonalidade ao disponibilizar indicadores 

das taxas de ocupação em períodos de feriado.  

f) Observatório de turismo do Distrito Federal (Setur): Em seus boletins de 

monitoramento produzidos em dezembro de 2011, março e julho de 2012. 

O observatório do Distrito Federal informa sobre as motivações da viagem 

(segmentação), os principais mercados emissores e perfil do turista. 

Dados referentes a taxa de ocupação e tempo de permanência dos 

hóspedes nos meios de hospedagem estão disponíveis no boletim de julho 

de 2012. 

g) Observatório de turismo do Paraná (Setur): Em relatório sobre hotelaria 

em 2003, o Observatório divulga o volume de unidades habitacionais 

disponíveis. No entanto, não há indicadores sobre demais aspectos da 

oferta turística. Em mesmo relatório são expressas a taxa de ocupação, a 

média de permanência e os principais destinos emissores. Em relatório 

sobre passageiros, também em 2003, é realizado estudo do fluxo turístico 

no destino, por localidade (distribuição territorial). Além disso, em relatório 

próprio de mesma data, são apresentados indicadores sobre o perfil do 

turista atendido nos centros de informações turísticas.  

h) Observatório de turismo do estado da Bahia (Setur): Em pesquisa para 

caracterização do produto turístico do estado em 2011, o observatório 

informa sobre as principais cidades e zonas receptoras de turistas 

nacionais e internacionais; o fluxo de turistas nos anos de 2008 a 2011, 

bem como a participação do estado no fluxo brasileiro; perfil do turista; 
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gasto médio e composição dos mesmos; motivações das viagens 

(segmentação); além do nível de satisfação dos visitantes. 

i) Observatório de turismo do estado de Goiás (IPtur): Em seu boletim de 

dados turísticos foram apresentados anualmente, em 2010, 2011 e 2012, 

informações sobre a oferta turística, fluxos de visitantes, tempo de 

permanência e os principais destinos nacionais emissores, perfil do turista. 

Além disso, são avaliados os períodos de alta temporada (sazonalidade). 

   

4.2.3. Meio Ambiente 

 

O grupo de indicadores sobre meio ambiente, que abrange questões relativas 

a paisagismo e gestão ambiental, obteve os seguintes resultados em relação a 

produção dos observatórios: 
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Figura 15: Resultados Meio ambiente – observatórios municipais 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
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Figura 16: Resultados Meio ambiente – observatórios estaduais 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

a) Observatório para o turismo sustentável – Cristalina (GO) (CET/UNB): No 

inventário da oferta turística disponibilizado em 2008, consta informação 

sobre serviços de abastecimento de água, saneamento básico, energia 

elétrica e coleta de resíduos sólidos. No entanto, não há relação desses 

dados com a atividade turística. 

b) Observatório para o turismo sustentável – Cavalcante (GO) (CET/UNB): 

Em inventário apresentado em 2008, constam indicadores sobre os 

serviços de coleta de resíduos, fornecimento de água e energia elétrica. 

No entanto, não há relação com o volume de utilização da estrutura pelo 

turismo. 

c) Observatório da cidade de Vitória (ES): Em seu documento “Turismo em 

números”, 2ª edição, no segundo semestre de 2012, o observatório 

apresenta um estudo de competitividade turística que inclui avaliação 

consolidada dos aspectos ambientais, sem guardar relação direta com a 

atividade turística.  
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4.2.4. Sociedade e Cultura 

 

A respeito dos indicadores que abrangem assuntos sobre demografia, 

comunidade e cultura, são relacionadas as seguintes considerações: 
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Figura 17: Resultados Sociedade e cultura – observatórios municipais 

Fonte: Elaboração própria do autor 
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Figura 18: Resultados Sociedade e cultura – observatórios estaduais 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
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a) Observatório para o turismo sustentável – Cristalina (GO) (CET/UNB): Em 

inventário da oferta turística em 2008, identifica os atrativos culturais 

apropriados pelo turismo. 

b) Observatório da cidade de Vitória (ES): O observatório apresenta de forma 

consolidada em seu estudo de competitividade turística apresentado em 

2012 com consolidação de dados do período de 2009 a 2011, uma 

avaliação sobre o patrimônio cultural apropriado pela atividade turística. 

Além disso, apresenta outra avaliação sobre a sensibilização da 

população local sobre a atividade turística, utilização da infraestrutura da 

atividade pelos mesmos e participação.  

c) Observatório de turismo do Distrito Federal (Setur): Nos boletins de 

monitoramento produzidos em dezembro de 2011, março e julho de 2012, 

o observatório apresenta estudos sobre visitação em monumentos de 

Brasília. O percentual de moradores que visitam cada monumento foi 

disponibilizado no boletim de 2011. Além disso, no boletim de março de 

2012 apresenta pesquisa de opinião dos residentes sobre o potencial 

turístico do estado. 

 

4.3.  AVALIAÇÃO DOS INDICADORES PRODUZIDOS PELOS OBSERVATÓRIOS 

BRASILEIROS 

 

A partir da verificação, segue a avaliação do monitoramento desenvolvido por 

cada observatório, de acordo com o número de indicadores básicos identificados, 

conforme Tabela 1 e a periodicidade de produção dos mesmos. 
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Tabela 1: Resultado da produção de indicadores pelos observatórios6 

Observatório Economia 

Atividade 
turística 

propriamente 
dita 

Meio 
ambiente 

Sociedade e 
Cultura 

Observatório de turismo do Rio 
de Janeiro (Turisrio) 0% 29% 0% 0% 

Observatório de Turismo do 
Distrito Federal (Setur)* 0% 29% 0% 80% 

Observatório de turismo do 
Paraná (Setur) 20% 50% 0% 0% 

Observatório de turismo da 
Bahia (Setur) 20% 50% 0% 0% 

Observatório de turismo do 
estado de Goiás (IPtur)** 20% 36% 0% 0% 

Observatório do turismo da 
cidade de São Paulo (Spturis)*** 

80% 50% 0% 0% 

Observatório para o turismo 
sustentável - Cristalina 
(Cet/Unb) 80% 21% 50% 20% 

Observatório para o turismo 
sustentável - Cavalcante 
(Cet/Unb) 60% 36% 50% 0% 

Observatório de turismo de 
Vitória (Setur) 40% 29% 83% 60% 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

(*) Apresenta periodicamente 4 dos 8 indicadores produzidos. 

(**) Apresenta periodicamente 6 dos 6 indicadores produzidos. 

(***) Apresenta periodicamente 9 dos 11 indicadores produzidos. 

 

No Rio de Janeiro, o observatório de turismo vinculado à Turisrio, tem caráter 

estadual. Foi disponibilizado apenas um relatório de dados estatísticos, referente ao 

primeiro semestre de 2012, não havendo dados anteriores para comparação ou 

análise evolutiva dos mesmos. O observatório concentrou sua produção de 

indicadores em dados referentes à demanda turística. Atendeu à 29% dos 

                                                             
6
 Os resultados apresentados na tabela 1 representam a proporção de indicadores produzidos pelos 

observatórios em relação ao total listado por grupo, que são: economia: 5 indicadores; atividade turística 
propriamente dita: 14 indicadores; meio ambiente: 6 indicadores; e sociedade e cultura: 5 indicadores. Para 
fim desta avaliação, foram contabilizadas as produções periódicas e em datas estanques. 
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indicadores totais do grupo de atividade turística propriamente dita em detrimento da 

gestão sustentável do turismo no município. 

O observatório do Distrito Federal tem sua produção de indicadores 

concentrada em estudos de demanda e sobre atrativos culturais e obteve o melhor 

resultado (80%) para o grupo de indicadores de sociedade e cultura entre os demais 

observatórios. No entanto, apesar de apresentar boletim de monitoramento 

semestral de 2011 a 2012, os mesmos não representam evolução dos indicadores, 

na medida em que apresentam estudos diferentes, embora sobre a mesma temática, 

inviabilizando estudos históricos e projeção de tendências. 

No Paraná, os relatórios disponibilizados são datados de 2003. São 

apresentadas séries históricas dos dados a partir de 1995, 1996 ou 1998 até a data 

do relatório, entretanto, não houve continuidade na produção. Os indicadores 

produzidos estiveram restritos aos grupos de economia e atividade turística 

propriamente dita, com 20% e 50% de aderência, respectivamente. 

No observatório de turismo do estado da Bahia não foi observada 

continuidade na produção de informações. As mesmas estão concentradas nos 

grupos de indicadores relativos à economia e à atividade turística propriamente dita, 

atendendo a 20% e 50% dos indicadores respectivamente, em detrimento dos 

aspectos ambientais e socioculturais. 

O observatório do estado de Goiás produz dados periodicamente, há 4 

semestres. Além disso, em tempos estanques, realiza pesquisas específicas dos 

principais municípios.  No entanto, não são produzidos dados referentes aos 

aspectos ambientais e culturais. Os resultados estiveram restritos aos grupos de 

economia (20%) e atividade turística propriamente dita (36%). 

Na cidade de São Paulo a produção de indicadores pelo observatório é 

realizada periodicamente, o que permite análise da evolução dos mesmos e 

identificação de tendências para o planejamento efetivo. Observa-se que, em 

detrimento de aspectos ambientais e socioculturais, os indicadores estiveram 

focados na atividade turística propriamente dita (50%) e em estudos econômicos 

(80%).  
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Em Cristalina – GO, o observatório para o turismo sustentável desenvolveu 

pontualmente indicadores, impossibilitando a análise contínua dos mesmos, embora 

utilizasse séries históricas de determinados indicadores. O monitoramento abrangeu 

indicadores de todos os grupos, atendendo à 80% dos indicadores referentes a 

economia, 21% dos indicadores de atividade turística propriamente dita, 50% dos 

indicadores ambientais e 20% dos dados culturais e sociais. 

O observatório para o turismo sustentável de Cavalcante – GO apesar de 

apresentar séries históricas de alguns indicadores, não desenvolve os mesmos 

periodicamente. Sua produção abrangeu os grupos de economia, atividade turística 

propriamente dita e meio ambiente, atendendo a 60%, 36% e 50% dos indicadores 

de cada grupo, nesta ordem. 

O observatório de turismo da cidade de Vitória apresentou indicadores 

referentes a todos os grupos verificados. Os resultados foram de 40%, 29%, 83% e 

60% de aderência aos indicadores dos grupos de economia, atividade turística 

propriamente dita, meio ambiente e sociedade e cultura, respectivamente. No 

entanto, os dados são produzidos esporadicamente e não houve continuidade das 

informações entre as duas edições do relatório produzido. Sendo assim, é inviável a 

percepção sobre a evolução dos indicadores. 

 

4.4. OUTRAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS 

 

O objeto de pesquisa deste estudo foram os dados estatísticos produzidos 

pelos observatórios. No entanto, estas não são as únicas informações produzidas 

por alguns deles. Nesta seção serão destacadas outras informações relevantes, 

além das anteriormente apontadas que são disponibilizadas ao público interessado 

no tema do turismo. Vale destacar que foram incluídos além dos observatórios 

analisados neste trabalho, os observatórios que também produzem informações 

qualitativas. 

O Observatório de turismo da cidade de São Paulo produz periodicamente 

dados sobre os atendimentos realizados nos Centros de Informações Turísticas 

(CIT’s). Além disso, produz relatórios específicos sobre eventos de grande porte, 
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como SP Indy 300, Parada GLBT, Salão do Automóvel, etc. Outros dados 

produzidos pelo observatório, que não fora incluído na avaliação, são os referentes 

aos impostos incidentes nas atividades turísticas. Além disso, são disponibilizados 

frequentemente “pareceres de especialistas”, que são análises de gestores e 

professores de turismo, sobre a conjuntura da atividade na cidade. 

  Em Goiás, os observatórios municipais e Cristalina e Cavalcante 

proporcionam experiências de gestão participativa do turismo, ou incubadoras de 

gestão turística. São divulgadas também notícias sobre o setor, cursos e eventos. O 

observatório estadual tem espaço para divulgação de trabalhos acadêmicos 

produzidos, além de reunir informações sobre as políticas públicas de turismo 

nacionais, estaduais e municipais. 

 Em Florianópolis, o observatório de turismo não disponibilizou dados 

estatísticos para fins de avaliação neste trabalho. No entanto, estão disponíveis em 

sua página, manuais do Mtur acerca de diversas segmentações do turismo, plano de 

marketing de Santa Catarina, além de recomendações da OMT para 

desenvolvimento de estatísticas no turismo. 

 O Observatório de Inovação do turismo no rio de Janeiro é uma revista 

acadêmica que reúne produções e estudos sobre o setor em nível nacional e está 

sob direção do Núcleo de Turismo da Escola Brasileira de Administração Pública da  

Fundação Getúlio Vargas. 

 O Observatório de Turismo e Cultura do Rio Grande do sul, embora não 

produza dados estatísticos reúne informações e produções acadêmicas, com 

espaço reservado a divulgação de artigos, teses, resenhas, relatórios e indicação de 

livros sobre o assunto. 

Da mesma forma, o observatório do estado do Paraná reúne projetos e 

documentos acadêmicos, notícias sobre eventos e tem espaço reservado para 

futuras divulgações de bolsas de estudos em turismo no estado. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Avaliar o monitoramento realizado pelos observatórios de turismo no Brasil 

constituiu um desafio, na medida em que não foi possível identificar um padrão no 

desenvolvimento de dados estatísticos sobre o setor turístico.  

As diretrizes norteadoras do planejamento estratégico do turismo brasileiro 

estão ao longo do tempo se voltando para a gestão descentralizada e participativa, 

alcançando o máximo destas premissas após a criação do Mtur. É possível observar 

nos PNT 2007-2010 e no Plano de Regionalização, ainda relevantes nas 

características assumidas pelo setor, a reafirmação da distribuição da gestão do 

turismo nos níveis nacional, estadual e local. 

 Os observatórios estão voltados para o monitoramento em níveis regional e 

local, resultantes das diretrizes de planejamento já comentadas. Buscou-se, neste 

estudo, verificar os observatórios em funcionamento no Brasil e avaliar sua 

contribuição na produção de dados estatísticos que sirvam de subsídios para o 

planejamento turístico em nível local. 

Após a apresentação das teorias e ideias defendidas, referências aos padrões 

e sugestões da OMT a respeito da relevância da produção de informações, foi 

possível reconhecer a necessidade de monitoramento estruturado e sistemático 

durante todo o processo de planejamento estratégico. Portanto, os indicadores são 

significantes para o alcance do turismo sustentável nos níveis econômico, ambiental, 

social, cultural e político-institucional.  

Verificou-se 13 observatórios de turismo atuantes no território brasileiro, dos 

quais 1 abrange o território nacional, enquanto 5 têm abrangência estadual e 7 

municipais. Dentre estes, foi ainda possível identificar e avaliar 9 observatórios (5 

estaduais e 4 municipais) que produzem dados estatísticos para o planejamento da 

cadeia produtiva do turismo. 

Após pesquisa bibliográfica, análise das sugestões propostas pela OMT em 

2004 e verificação de estudo similar desenvolvido pela Direção Regional de 

Estatística de Madeira (2006), foi estabelecida uma lista que representa quatro 

grupos de indicadores, indispensáveis para monitorar o turismo e subsidiar, por meio 
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da retroalimentação e da melhoria contínua, o alcance do planejamento turístico em 

padrões sustentáveis em seus meios econômicos, ambientais, socioculturais e 

político-institucional.  

Os grupos estabelecidos foram de indicadores econômicos, que refletem a 

participação do turismo na receita e produção local; de atividade turística 

propriamente dita, que representa a estrutura de operação e serviços turísticos; de 

meio ambiente, que representa a gestão ambiental e de recursos naturais 

apropriados pelo turismo; sociedade e cultura, incluindo a gestão dos recursos 

culturais apropriados pelo setor, além dos impactos sobre a sociedade e 

comunidade local. 

No total foram destacados 30 indicadores, que para fins de verificação, em 

razão da ausência de padronização dos dados estatísticos produzidos pelos 

observatórios, abrangeram a produção de qualquer estatística envolvendo a mesma 

temática. Além disso, foi avaliada a periodicidade e continuidade na produção dos 

indicadores. 

Observou-se que o maior volume de produção de indicadores está 

concentrado no grupo de atividade turística propriamente dita e em economia, 

respectivamente. Por outro lado, mais da metade dos observatórios obtiveram 0% 

de aderência às listas de indicadores de meio ambiente e de sociedade e cultura, o 

que representa um gap7 significativo para o alcance do turismo sustentável. 

Mesmo sobre os indicadores com maior índice de aderência, foi percebido 

que apenas 3 dos observatórios produzem indicadores periodicamente. Ou seja, 

está comprometida a efetividade do monitoramento, em razão da perda da 

funcionalidade dos indicadores, na medida em que produzidos em datas estanques, 

inviabilizam estudos comparativos, análises históricas, identificação de tendências e 

projeções e benchmarking.   

Foi possível detectar a ineficiência do monitoramento realizado pelos 

observatórios e diagnosticar a emergencial necessidade de estudos que permitam o 

aprimoramento do monitoramento da atividade turística em geral, por meio do 

fortalecimento dos propósitos dos observatórios já existentes e criação de novos 

                                                             
7 Gap: Lacuna, vão. 
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órgãos ou estruturas destinadas à produção de dados estatísticos voltados aos 

grupos de interesse no desenvolvimento da atividade. 

Além disso, é justificável sugerir que seja realizado estudo de viabilidade para 

implementação de projeto que promova a padronização dos dados estatísticos 

produzidos para o turismo, com vistas a permitir o melhor aproveitamento do 

potencial enriquecedor que esses dados podem auferir.  
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APÊNDICE A – SITES OFICIAIS DOS OBSERVATÓRIOS CONSULTADOS 

 

Observatório Site oficial utilizado para consulta Último acesso em

Observatório do Turismo da 

cidade de São Paulo (Setur) http://www.observatoriodoturismo.com.br/
jan/13

Observatório de Turismo do 

Paraná (Setur) http://www.obsturpr.ufpr.br/index.html
jan/13

Observatório de Turismo e Cultura 

do Rio Grande do Sul (Observatur)
http://hipnos.ucs.br/turismo/observatorio.php

jan/13

Observatório para o Turismo 

Sustentável - Cavalcante (Cet/Unb) http://www.cet.unb.br/observatorio/cavalcante/
jan/13

Observatório para o Turismo 

Sustentável - Cristalina (Cet/Unb) http://www.cet.unb.br/observatorio/cristalina/
jan/13

Observatório de Turismo do 

estado de Goiás (Iptur) http://www.observatoriodoturismo.tur.br/?go=1&id=1
jan/13

O Observatório de Turismo da 

Bahia (Setur) http://www.setur.ba.gov.br/servicos/observatorio-de-turismo-da-bahia/
jan/13

Observatório de Turismo de 

Florianópolis http://observatoriodeturismo.wordpress.com/
jan/13

Observatório de Turismo do 

Distrito Federal  (Setur) http://www.cet.unb.br/observatorio_brasilia/
jan/13

Observatorio de Inovação do 

Turismo (FGV) http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/oit
jan/13

Observatório de Turismo do Rio 

de Janeiro (Turisrio) http://www.turisrio.rj.gov.br/observatorio.asp
jan/13

Observatório do Turismo de 

Vitória (Setur) http://www.vitoria.es.gov.br/semtur.php?pagina=observatoriodoturismo
jan/13

 

Figura 19: Sites oficiais dos observatórios utilizados para consulta 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
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APÊNCIDE B – DOCUMENTOS ANALISADOS 

 

Observatório Documentos analisados Referência Último acesso em

Dados Estatísticos do 1° semestre de 2012
http://www.turisrio.rj.gov.br/observatorio.asp

jan/13

Dados FRNH - Cadastur - 1° semestre de 2012 http://www.turisrio.rj.gov.br/observatorio.asp
jan/13

Boletim de Monitoramento n.1 - Dezembro 2011 http://www.cet.unb.br/observatorio_brasilia/#
jan/13

Boletim de Monitoramento n. 2 - Março 2012 http://www.cet.unb.br/observatorio_brasilia/#
jan/13

Boletim de Monitoramento n. 3 - Julho 2012 http://www.cet.unb.br/observatorio_brasilia/#
jan/13

Estudo de demanda turística do Paraná 2003 http://www.obsturpr.ufpr.br/estatisticas.html
jan/13

Indicadores turísticos do Paraná: Hotelaria 1996 - 2003 http://www.obsturpr.ufpr.br/estatisticas.html
jan/13

Indicadores turísticos do Paraná: Passageiros 1998 - 2003http://www.obsturpr.ufpr.br/estatisticas.html
jan/13

Perfil das pessoas atendidas nos postos de 

informações turísticas em Curitiba 2003 http://www.obsturpr.ufpr.br/estatisticas.html
jan/13

Caracterização do turismo receptivo na Bahia 2008 - 

FIPE

http://www.setur.ba.gov.br/indicadores/pesquisas/caracterizac

ao-e-dimensionamento-do-turismo-receptivo/
jan/13

Caracterização e dimensionamento do turismo 

receptivo na Bahia 2011 - FIPE

http://www.setur.ba.gov.br/indicadores/pesquisas/caracterizac

ao-e-dimensionamento-do-turismo-receptivo/
jan/13

Boletim de dados do turismo de Goiás n.1 (12/2010)

http://www.observatoriodoturismo.tur.br/?go=7&string=&categ

oria=14
jan/13

Boletim de dados do turismo de Goiás n.2 (12/2010)

http://www.observatoriodoturismo.tur.br/?go=7&string=&categ

oria=14
jan/13

Boletim de dados do turismo de Goiás n.3 (12/2011)

http://www.observatoriodoturismo.tur.br/?go=7&string=&categ

oria=14
jan/13

Boletim de dados do turismo de Goiás n.4  (01/2013)

http://www.observatoriodoturismo.tur.br/?go=7&string=&categ

oria=14
jan/13

Boletins Semestrais 2009 (1° e 2° semestres) http://www.observatoriodoturismo.com.br/?p=205
jan/13

Boletins Semestrais2010 (1° e 2° semestres) http://www.observatoriodoturismo.com.br/?p=705
jan/13

Boletins Semestrais 2011 (1° e 2° semestres) http://www.observatoriodoturismo.com.br/?p=204
jan/13

Boletins Semestrais 2012 (1° semestre) http://www.observatoriodoturismo.com.br/?p=1215
jan/13

Emprego - Relatórios trimestrais 2010 http://www.observatoriodoturismo.com.br/?p=163
jan/13

Indicadores mensais - Meios de Hospedagem http://www.observatoriodoturismo.com.br/?p=321
jan/13

Indicadores mensais - Terminais rodoviários http://www.observatoriodoturismo.com.br/?p=1372
jan/13

Outras Publicações - Perfil dos hóspedes 2012/2 http://www.observatoriodoturismo.com.br/?cat=63
jan/13

Pesquisa do perfil e satisfação do turista - 2008

http://www.cet.unb.br/observatorio/cristalina/index.php?option=

com_content&task=blogcategory&id=4&Itemid=12
jan/13

Diagnóstico socioecinômico das cidades de Cristalina 

e Cavalcante - 2008

http://www.cet.unb.br/observatorio/cristalina/index.php?option=

com_content&task=blogcategory&id=10&Itemid=19
jan/13

Invetário da oferta turística - 2008

http://www.cet.unb.br/observatorio/cristalina/index.php?option=

com_content&task=blogcategory&id=5&Itemid=10
jan/13

Apresentação da pesquisa do perfil e satisfação do 

turista - 2008

http://www.cet.unb.br/observatorio/cavalcante/index.php?optio

n=com_content&task=blogcategory&id=12&Itemid=30
jan/13

Diagnóstico socioecinômico das cidades de Cristalina 

e Cavalcante - 2008

http://www.cet.unb.br/observatorio/cavalcante/index.php?optio

n=com_content&task=blogcategory&id=11&Itemid=29
jan/13

Invetário da oferta turística - 2008

http://www.cet.unb.br/observatorio/cavalcante/index.php?optio

n=com_content&task=blogcategory&id=10&Itemid=28
jan/13

Boletim turismo em números

http://www.vitoria.es.gov.br/semtur.php?pagina=observatoriod

oturismo
jan/13

Boletim turismo em números - Competitividade turística http://www.vitoria.es.gov.br/semtur.php?pagina=observatoriodoturismo
jan/13

Observatório para o turismo 

sustentável - Cristalina 

(Cet/Unb)

Observatório para o turismo 

sustentável - Cavalcante 

(Cet/Unb)

Observatório de turismo de 

Vitória (Setur)

Observatório de turismo do 

Rio de Janeiro (Turisrio)

Observatório de Turismo do 

Distrito Federal (Setur)

Observatório de turismo do 

Paraná (Setur)

Observatório de turismo da 

Bahia (Setur)

Observatório de turismo do 

estado de Goiás (IPtur)

Observatório do turismo da 

cidade de São Paulo 

(Spturis)

 

Figura 20: Documentos analisados por observatório 

Fonte: Elaboração própria do autor. 


